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Több éven át visszatérő ösztöndíjas lehettem egy magyar leszármazottak által lakott 

provinciába, amely gyakorlatilag fehér folt volt mind tudományos ismereteink, mind az állami 

adminisztráció tekintetében. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai államtitkársága, majd a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által megszervezett Körösi Csoma Sándor 

Program (KCSP) volt 2013tól az első olyan komoly próbálkozás, amely a diaszpórát a magyar 

állam által szervezetten, gyakorlatban is segítette az egész világot lefedve. 2013 – 2015 között 

háromszor fél évet töltöttem kint a Magyarországtól 13 000 kilométerre lévő Chaco 

provinciában amely északra, mintegy 1200 km-re fekszik Buenos Airestől.  

A 99,633 km
2
 tartomány klímája szubtropikus lakossága 1,2-1,5 millió fő lehet. Ide az I. 

világháborút követő időszakban érkeztek magyarok az elcsatolt országrészekből (Erdélyből, 

Felvidékről, Délvidékről) több, egyéb bevándorlóval egyetemben (ruszin, arab, török francia, 

szír, német, lengyel, spanyol, indiai, montenegrói stb.). A magyar telepesek az őserdő kiirtása 

(20-25 év) után az irtásföldjeiken (amelyek 100ha nagyságúak voltak) megkezdték a gyapot 

termelését. Az első generációknak még volt kapcsolata az otthon maradtakkal, a 2-3. 

generáció már nehezen tudott írásban kommunikálni, valamint a II. vh. után átrendeződés, a 

szovjetunió térnyerése, és a magyarországi és az elcsatolt országrészek területén létrejött 

kommunista rendszerek nem kedveztek a kapcsolatok továbbélésének, amelyek gyakorlatilag 

az 1945-9 utáni időszakban megszakadtak. Jellemző továbbá, hogy a paraszti polgárosulás 

kulturális állapotából az őserdőbe kikerülő magyarok minden áron vissza akartak térni 

hazájukba, vagy legalábbis a családegyesítést szerették volna elérni, hiába. A kitelepülők 

létszámát nehéz meghatározni, csak a vasúti építkezés kb. 1000 embert foglalkoztatott, és a 

beinduló csersav üzem (Chaquena) is sok férfimunkást igényelt. Nehezítő kutatási körülmény, 

hogy Brazília őserdein át és Formosa tartományból is jöttek magyarok, valamint a Buenos 

Airesbe román, szlovák útlevelekkel érkezők neveinek elírása sokszor lehetetlenné teszi az 

egykori eredeti családnév beazonosítását. 

                                                           
1
 Köszönet illeti a megtisztelő lehetőségért, hogy előadhattam: Mosonmagyaróvár polgármesterét, 

alpolgármesterét, az önkormányzatot, az Széchenyi Egyetemet, a  Nyugdíjas egyetem szervezőit. Külön 
köszönet illeti a Magyar testvéreket, akik nem csak felvetették az ötletet, hanem évek óta nyomon is követik 
munkámat az Argentin diaszpórában.  



 

A MISSZIÓ 

A kiérkezésemkor (2013) Villa Angela városban (50 000 lakossal kb.) és Coronel Du 

Gratyban (falu 7500 településen belül és 1500-2000 tanyasi lakos) kezdtem meg a munkámat. 

Az ország legszegényebb tartományában lévő települések egyszerűek, lapostetős házak, ritkán 

beépített telkek, aszfalt és föld utak jellemzik, ahol a magyarok vagy a városban, faluban 

elszórva, vagy a tanyákon laknak. Az 1932ben alakult Villa Angelai Magyar kulturális és 

Segély Egylet ekkorra már az megmaradásért küzdött elöregedő tagsággal, az 1980as évek óta 

a vegyes házasságok miatt spanyol nyelvhasználattal, és sajnos visszaszorultak a kulturális 

tevékenységek is. A magyar egyesület és a magyar közösség születésnapját – október 26 – 

ünnepelték, meg, valamint rendszeresen találkoztak a pénteki vacsorán a magyar 

leszármazottak és barátaik. Az egyesület fenntartását a hurka és kolbászkészítésből származó 

bevételek, és a tagok anyagi áldozatvállalása biztosította. A fiatalokat egyáltalán nem tudták 

megszólítani. Coronel du Gatyban , Villa Angelától 26 km-re az 1991ben alapított Magyar 

Egyesületben volt egy néptánccsoport is – Liliom, Pamuk, amit Natalia Bottka segített évente 

néhány hétvégén leutazva Buenos Airesből (oda vissza 2400 km!). A szintén kint született 

idősebbek jól beszéltek magyarul, a fiatalok semmit sem tudtak már. 

  

A CÉLOK  ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

Az látszott, hogy a közösség stabilizálása és rövid, közép valamint hosszú távú fejlesztése 

nem valósítható meg „csak” az oktatáson keresztül. Növendékeim és az egyesületek tagjai 

komoly áldozatot hoztak a közös munka megvalósulásáért. 

 

I. Rövidtávú cél:   „Tűzoltás” 

Az oktatás megkezdése minden korosztálynak 

 Magyar nyelv, és kultúraismeret oktatás heti 6 napon; (leadott tantermi órák néptánccal 

együtt: több mint 920 óra a három félévben.) 

 A néptáncegyüttesnek elkészítettem a jogtiszta, saját használatra szánt szatmári 

koreográfiát, jogtiszta, zenével, amelyet Montevideóban a Teatro Solisban 

megrendezett fesztiválon mutattak nagynyilvánosság előtt.  

 Az arra érdemes fiatalokat magyarországi ösztöndíjra felkészítettem, velük a célom az 

volt, hogy hazatérésük után motorjai legyenek a közösségnek. 

 



II.     középtávú cél; „A nyitás”  

Szellemi kezdeményezővé kell tenni a chacói magyarságot, amely betöltheti a provinciában 

meglévő intellektuális űrt, élvezve ennek előnyeit. A magyar egyesületnek meg kell tudni 

szólítania az ötödik generációt is, ki kell törnie az elszigeteltségből. Ennek eléréséért: 

 Chacoi magyarokat be kellett vonni a hazai és az argentin közbeszédbe, valamint a 

provinciális Argentin sajtóba 

 Létre kellett hozni az első helyi (mobil) magyarságtörténeti gyűjtemény alapját.   

 A magyar egyesület profilját a kor kihívásának megfelelőre elkezdtük átformálni.  

 A Magyar Egyesületek nyitását elindítottam, célként kitűzve a magyar kultúra 

terjesztését két településen „Magyarország ma előadássorozat”  

 Provinciális jelentőségű, 12 különböző egyesület (nemet, lengyel szír, stb.) 

meghívásával rendeztünk konferenciát, amely témája az ötödik generációs fiatalok 

identitása és a származási gyökerek megőrzésének fontossága volt, valamint a 

hagyományőrző egyesületek szerepe a provincia kulturális és oktatási életében. 

 A magyar és argentin nemzeti ünnepeken képviselte magát a magyarság  

 

III. Hosszú távú stabilizációs törekvés 

Aktív kétoldalú kapcsolat kiépítése Magyarországgal, a kapcsolatok diplomáciai szintbe 

ágyazása 

 A tiszteletbeli konzuljelölt oktatása, összekötése Magyarországgal. A chacoi 

tiszteletbeli konzulátus 2018. februárban nyílt meg 

 A chacoi magyar leszármazottakat számára magyarországi ösztöndíj keresése, a 

fiatalok azokra való felkészítése. Érkezésük 2015. februártól magyarországi 

beilleszkedésük, tanulmányaik segítése (programon kívül, önkéntes munkával is). 

 

A FŐBB EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Először chacoi magyar kolóniák történetében ösztöndíjasok és cserediákok jöhettek 

Magyarországra tanulni, akik visszatérve segítenek a chacoi magyaroknak a magyar kultúra 

megőrzésében ugyanakkor aktualizálásában, a kint magyar egyesületek folytonos működését 

is biztosítva. Volt növendékem,  Katona Mirkó azóta is itthon tanul  (2015-16-17 kiváló 



eredménnyel), a tanítási szünetekben visszatérve Argentínába maga tanít a Magyar 

Egyesületben magyar nyelvet és történelmet) 

A tiszteletbeli. konzulátus kiépülése fontos, nélkülözhetetlen az élő kulturális és diplomáciai 

kapcsolat ezen a szinten is Magyarországgal, a környező magyar lakta területekkel. A helyi 

magyarság bekerült a magyarországi köztudatba, közbeszédbe, „visszatért” a nemzethez. 

Chacoban is újra számolnak a magyar egyesületekkel, hiszen többször kezdeményezőként 

lépett fel az elmúlt években, fontos (kulturális és kultúrdiplomáciai) folyamatokat elindítva 

provinciális szinten. Visszanyerte a közösség a potenciálját a provinciában.  

A három program alatt több mint 900 (60 percessé átszámolva) tantermi órát adtam le, 

valamint foglalkozást, előadást tartottam rendszeres oktatást megvalósítva az egyesületekben, 

amelyet a volt ösztöndíjasok folytatni tudnak.  

Sikeresnek bizonyult a rokonkutatás segítségével egymást soha nem ismerő, vagy egymást 

majdnem egy évszázada elvesztő családrészek találtak egymásra.  

A chacoi magyarok tudományos dokumentálását megkezdtem, az eredmények publikálásával 

együtt. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal együttműködve haza tudunk küldeni 

egy 1917ből származó magyar parasztházat, a tanya mezőgazdasági eszközeivel egyetemben 

így is megismertetve a szélesebb magyarországi közönség előtt a chacoi magyar 

leszármazottakat.   

 

Számomra megtiszteltetés szolgálni az argentínai magyar diaszpórát. Olyan emberi 

élményekkel gazdagodtam, amely megosztását fontosnak tartom itthon. Ennek az emocionális 

élménynek a közlésére tettem kísérletet a „Bennük maradt” c. versemben, ami a chacoi, és 

többi, ismeretlen területeken életüket újrakezdő magyarok küzdelmeinek állít emléket. 

 

 

Zsonda Márk 

 

etnográfus, kulturális antropológus, régész 

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kutatási  

 

 

 


