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Brazília a X IX . század végi 
magyar újságolvasók szemével

Kivándorlási propaganda és ellenpropaganda a korabeli sajtóban

Rio de Janeiróban, a brazil külügyminisztérium levéltárában1 2 található iratok 
tanúsága szerint 1887. végén, 1888. elején a budapesti brazil konzul gondos 
nyomozást" folytat, és többször levelet vált miniszterével egy jelentéktelennek 

tűnő ügyben. Egy magyarországi cím azonosításával bajlódik: hol lehet az a 
VatgaszogGasse, Vargaszög, Vargaszegvagy esetleg Vargazug??? Fontos volna megyl- 
jani e talányt, hogy a Földművelési, Kereskedelmi és Közmunkaügyi Minisztéri- 
unl2 hivatalnokai mielőbb választ adhassanak Botond Károly miskolci vasutas 
levelére, aki a következőket írta:

j\ Brazil Államtanácsnak
A fontosabb budapesti lapok hírül adták, hogy Brazília kormányának még 

ötezer bevándorlóra van szüksége s, hogy szívesen fogad magyar alattvalókat. 
Kérem, tájékoztassanak, hogy milyen feltételek mellett, milyen munkára és miért 
éppen magyarokat keresnek. — Amennyiben, válaszuk alapján, a lehetőségek 
kedvezőeknek tűnnek, én több társam kíséretében útra kelnék.

Tisztelettel: 
Botond Károly

cím: Botond Károly, a Magyar Államvasutak alkalmazóba 
Varga szög utca 7. — Miskolc, Magyarország”3

Ez a levél, mely e tanulmány kiindulópontjául szolgált, a Brazil Császárság 
Budapesten, 1884. óta működő Főkonzulátusa közvetítésével jutott el a címzett
hez. Ekkor a főkonzulátuson kívül az Osztrák—Magyar Monarchiában Brazília 
nagykövetséget tartott fenn Becsben, illetve alkonzulátusa volt Fiúméban. Diplo
máciai megbízottak kölcsönös kiküldésére az Osztrák és a Brazil Császárság között 
1817-től került sor.4

1 Arquivo do Itamaraty
2 Ministério dós Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas
8 A levél eredetileg németül íródott, de a budapesti brazil konzul portugál fordításban továbbította. 

A magyar szöveg ennek a portugál változatnak a tanulmány szerzője által készített fordítása. A német 
és a portugál szöveget mellékletként közöljük. Az iratok Rio de Janeitóbatt találhatók: Arquivo do 
Itamaraty - a „Gonsulados Estrangeiros" anyagában, a 2 4 3 /2 /S a s  dossziéban, 1887. november 10- 
nél, és 1888. március 6-nál.

4 Lásd az adatokat Ezekiel Stanley RAMIREZ: As relafoes entre a Áustria e o Brasil 1815—1889. Sao 
Paulo, 1968. I—II. táblázat, 2 4 3 -2 4 4 . 1.
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A brazil diplomaták a XIX. század utolsó évtizedeiben egy bár hatalmas területű, 
ám kevés lakosúj súlyos munkaerőhiánnyal küzdő birodalmat képviseltek szerte 
a világban. A rabszolga kereskedelem betiltása (1850.), az 1871-es törvény5, majd 
a rabszolgák végleges felszabadítását jelentő Lei Aurea (1888.) kibocsátása fokoza
tosan megfosztotta az ültetvényeseket az olcsó munkáskéztől. A régi forrás 
elapadásával, a munkaerőutánpótlásban egyre nagyobb szerep jutott a lassan 
induló, majd mind jelentősebbé váló bevándorlásnak. A rabszolgák emancipáci
ójával párhuzamosan növekedett a  brazil állam érdeklődése az európai munkás
kezek — elsősorban földművesek6 — importja iránt.7 (Lásd a III. sz. melléklet 
statisztikai adatait.) A fentiekben idézett levél tanúsága szerint, a brazil bevándo- 
roltatási törekvések híre Magyarországra is elütött. A továbbiakban arra kere
sünk választ, hogy honnan meríthette Brazíliával kapcsolatos értesüléseit illetve a 
kivándorlás gondolatát Bolond Károly vagy bármely múlt század végi magyar polgár?

Brazíliáról szóló különféle cikkek a korabeli magyar sajtóban8

A  XIX . század utolsó harmadában a magyar újságok meglehetősen színes 
tájékoztatást nyújtottak olvasóiknak a világ eseményeiről, A külföld hírei között a 
leggyakrabban természetesen Európáról tudósítottak, de az angol udvar újdonsá
gai vagy a balkáni politika alakulása mellett megjelentek Afrika népeiről, Kínáról 
vagy éppen az amerikai kontinens országairól szóló beszámolók is. Ez utóbbiak 
többsége az Egyesült Államokkal foglalkozott, de évente egy-két alkalommal 
Brazília is említésre került. A hatalmas országnak főként egzotikus sajátosságai 
ragadták meg a korabeli újságírók, szerkesztők képzeletét. így szívesen foglalkoz
tak Brazília „furcsa"népével, a feketékkel, az indiánokkal, arabszolgákkal. Közölték 
például egy magyar tengerész megfigyeléseit: „A szerecsenek, kik itt nagy számmal 
vannak, lépten-nyomon megbámultak bennünket. Végignéztem rajtuk, hanem 
legkevésbbé sem találtam rokonszenves alakoknak. A nők különösen nagyon 
csúnyák, sovány Icaijaikat vékony, hosszú ujjaikkal lelógatják, mintha elhalt 
testrészek volnának, és az ing alól kilátszó vékony lábszáraikat is inkább madár
ijesztő rudaknak lehetett volna tartani. A szerecsenek öltözete mindössze

5 „E törvény keltétől kezdve született minden néger rabszolgagyermek szabadnak lön kijelentve, 
azonfölül egy külön országos alap a végre rendeltetett, hogy abból arra méltónak bizonyult 
rabszolgák megváltassanak.” II. Dóm Pedro brazíliai császár. In: Vasárnapi Újság, 1889. 47. sz. 769.1.

6 „Végül a sao-paoloi osztr. és magyar consulátus jelentéséből arról is értesültem, hogy a Sao-Paolo 
államba csak oly kivándorlók szállíttatnak ingyenesen, illetve a nevezett állam költségén, kik 
földmivesek és családosok, a családfő legfeljebb 45, a  nő legfeyebb 40 éves, és még legalább egy -  
munkabíró, a családfőhöz meghatározott rokonsági viszonyban álló — családtagot visznek maguk
kal.” A m. kir. belügyminiszter 1897. december 12-i 114.895.sz. körrendeleté. In: Magyammdgi 
Rendeletek Tára — 1897. 2. k. Budapest, 1897. 955.1.

7 V. ö. Jciao Pandi& CALÓREGASi Formagao histórica do Brasil. Sao Paulo, 1980. 200., 267., 295.1.
8 A Budapesten illetve vidéken megjelenő újságok, folyóiratok listáját lásd a Vasárnapi Újság évente 

közölt „A magyar hírlapirodalom” című rovatában.
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eey ingből és a fej körül csavart színes kendőből áll; a gazdagabbak azonban 
részben európai divatot utánoznak."9

Kedves újságja hasábjain a magyar olvasó találkozhatott Brazília különös növény
ét állatvilágát bemutató cikkekkel is, melyek néha alaposan eltúlozták a távoli 
ország  veszélyeit. Szóltak az őserdőről, a jaguárról, a kajmánról, a kígyókról s más 
egyéb borzongató természeti tüneményről: „A föld egy része sem oly gazdag 
undorító állatokban, mint Amerika. De nem is csoda; az elláthatatlan mocsárok
ban) iszonyú kiteijedésü iszapos területeken hogyne henczegnének az ezerféle 
csúszómászók s Brasitia ős erdeiben, melyeket még nem járt meg ember, hogy ne 
lennének a legfertelmesebb fenevadak.”10

A brazil politikusokról vagy a császári családról szóló hírek is helyet kaptak a magyar 
sajtóban, főleg, ha egy uralkodói látogatás vagy valamely fontos politikai esemény 
különös aktualitást biztosított a beszámolóknak. Például II. Péter császár alakját, 
magyarországi útja emlékét a következőképpen idézte fel a Vasárnapi Újság a 
köztársaság kikiáltásának évében: brazíliai forradalom hírénél alig lehetett
valami inkább meglepő, ismerve a császár egyéniségét, mely a lehető legrokon
szenvesebbek egyike, továbbá azt a tiszteletet, melyben alattvalóinál részesült, 
nem különben Brazília szabadelvű alkotmányát, melyet a császár annyira tisztelet
ben tudott tartani, hogy a nemzet alig vehette észre, hogy egy monarkha uralkodik 
fölöttök. [...] Tudjuk, hogy [a császár] Budapesten is járt s fölkereste az országnak 
akkor legnagyobb nevezetességét, Deák Ferenczet, kinek a kedvéért az Angol 
királynőbe szállt s órákig beszélgetett latin nyelven a magyar haza bölcsével.”11

A fenüekben idézett, vagy a hozzájuk hasonló újságcikkek felhívhatták ugyan 
a figyelmet Brazíliára, talán néhány kalandvágyé embert odautazásra csábíthattak, 
de semmiképpen sem állíthatjuk, hogy tömeges kivándorlásra ösztönöztek volna. A 
tengerentúlra indulók nagy többségét nem az egzotikus tájak, különös növények, 
állatok vonzották, sokkal inkább a jobb életkörülmények, a meggazdagodás 
reménye. Ilyen tekintetben azonban csak általánosságokat közöltek az újságok, 
nem fejtettek ki valóságos propagandát a potenciális kivándorlók megnyerése érdekében. A 
Hírmondó például így írt 1872-ben: „A bevándorlók ugyanis Brazíliában most 
lehető nagy előnyökben részesittetnek, bizonyos ideig nemcsak adót nem tartoz
nak fizetni, hanem még tisztviselőiket is az állam fizeti, templomokat, iskolákat 
építtet az uj gyarmatokon.”12

Bolond Károly és társai azonban többet akartak tudni a brazíliai körülmények
ről. Ehhez viszont magukhoz a brazil hatóságokhoz kellett fordulniuk, mert a 
távoli császárság bevándoroltatási törekvései ellenére sem találtak bővebb infor
mációkat a magyar lapokban.

9 RÖTHYFrigyes: Egy magyar tengerész Brazíliában. In: Vasárnapi Újság, 1883. 17. sz. 272.1.
10 A vízi boa-kígyó. In: Hírmondó, 1869. 23-sz. 274-1.
U n .  Dóm Pedro brazíliai császár. In: Vasárnapi Újság, 1889. 47. sz. 769. L
12 Könyves Kálmán levelei LXVII-1872. In: Hírmondó, 1872. 70. sz. 836.1.
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A tényleges kivándorlási propaganda I
IsnMint már említettük, a brazil állam maga is támogatta a XIX. század utols 

harmadában felerősödő bevándorlási mozgalmat. „Az állam magára vállalta í  
utazás költségeit, az ültetvénytulajdonosok pedig a telepítés költségeinek et) 
részét.”13 Ám a telepesek megnyerésének, kiutaztatásának illetve elhelyezésént i 
folyamata hamarosan kicsúszott az állami felügyelet alól. Ültetvényesek és hajói 
társaságok ügynökei működtek Európa szerte, s a jó  üzletet jelentő kivándorolt* 
tás szinte kizárólag e, gyakran erkölcstelen, „új rabszolgakereskedők” kezéig 
került. Ezek, megbízóik érdekeinek megfelelően, minél több tengerentúlra szól 
hajójegyet, igyekeztek értékesíteni (sokszor a brazil állam által fedezett ingyen 
jegyeket is pénzért árulták); illetve nyelv- és helyismerettel nem rendelkező, tehái 
kiszolgáltatott és olcsó munkaerőt gyűjtöttek az ültetvényekre.14

A valóságos propaganda tehát az ügynököktől származott, akik járták a vidéket 6, 
a könnyebb életlehetőségének ígéretével minél több embert igyekeztek kivándor 
lásra csábítani. Röplapjaikat postai úton is terjesztették. Ezek az ismertetései 
azonban félrevezetőek voltak. Nem tájékoztattak a gyakran nyomorúságos hajóit, 
viszontagságairól, sem a telepesek többségére váró rossz életkörülményekről 
visszaélésekről. így, az ügynökök ígéreteiben bízva, sokan mindenüket pénzzt 
tették, hogy útra kelhessenek, elvesztve ezáltal a visszatérés lehetőségét is.

A kivándorlással kapcsolatos problémákra, az ágensek káros tevékenységére w 
korabeli újságok is felfigyeltek. A Világ-Krónika ezt írta 1882-ben: „Ezelőtt ;i 
megyékben szerteszét bolyongó kufárok beérték azzal, hogy csillogó képek festési 
közepette leginkább a vagyonos osztályból verbuválták az embereket és beszéltél 
rá a kivándorlásra. Ezeknél kifutotta az útiköltség a styát emberségökből. Ma [...) 
a teljesen vagyontalan egyéneket is, sőt a mi még eddig sehol sem volt tapasztal
ható, serdülő korban lévő cselédeket és a napszámos osztályhoz tartozó ifjakat in 
fölös utielőleggel látják el..." - így azok m ár indulásuk pillanatában eladósodtak 
— „Itt volna tehát már az ideje, hogy a kormány intézkedése folytán a hatóságol. 
minden rendelkezésökre álló módot fel használjanak a kivándorlás megakadályo 
zására.”15

Akárcsak a cikk szerzője, a korabeli törvényhozók is fontosnak tartották, bog,1 
a kivándorlási propagandát, az ügynökök tevékenységét a magyar hatóságok korlátozzák, 
vagy legalább ellenőrizzék. Ennek szellemében született meg az 1881. évi 
XXXVIII. te., majd a sokkal bővebb 1903. évi IV.tc.16 Brazília különösen rossz

13 KACZÚR Ágnes: Magyar világ Brazíliában — beilleszkedés és „beillesztés”. In: Azonosság és mássá# 
— Tanulmányok Latin-Amerikáról. Szerk.: Kollár Zoltán, Simor András, Budapest, 1992. 63.1.

14 Vő: 1900. júl. 5-1 59.207. B. M. sz. körrendelet In: Magyarországi Rendeletek Tára — 1900. % k. 
Budapest 1900.31—35. L

15 P. II .: A  kivándorlás Amerikába. In: Világ-Krónika, 1882. 5 2 .:./. 423.1.
16 Akorábbi rendelkezések hatástalansága tette szükségessé az 1903/IV . te. meghozatalát. Amellékelt 

jegyzetek tanúsága szerint a  törvény az európai országok hasonló jellegű intézkedéseivel 
összhangban született. 1881./X X X V III. te. In: Magyar Törvénytár — 1881. Szerk.: Márkus Dezső. 
Budapest, 1896. 165—167.1. 1903/IV . te. In: Magyar Törvénytár — 1903. Szerk.: Márkus Dezső. 
Budapest 1904. 45—69.1.
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'Maként szerepelt a törvényekben. A' hatóságok óva intettek az odairányuló 
■ ' dorlástól- Erre utal az 1903/IV.tc-hez csatolt jegyzet is: „...a törvényhatósá- 
ok rendeletileg több ízben utasíttattak, hogy a lakosságot a Braziliába való 

i w 'ndorlástól úgy a szokásos hirdetések, mint a kivándorolni készülővel közvet- 
érintkezés útján a legnyomatékosabban óvják.”17 Mindezek ellenére többen 

16 kivágtak a hosszú útnak. Gyakran csoportosan érkeztek a tengerentúlra. Voltak, 
gkik megtalálták a számításukat”, mások tűrték a rossz körülményeket, de 
akadlak olyanok is, akik kiábrándultán, kétségbeesve fordultak a magyar külkép
viselethez, hogy segítséget kéijenek visszatérésükhöz. Ez súlyos erkölcsi és anyagi 
terhet jelentett a magyar államnak.

A törvényhozók nagy jelentőséget tulajdonítottak a hamis propaganda hatásá
nak illetve fontosnak tarották megszűntetését. „Tilos a menetrendre, az ellátásra 
és a szállítási díjra vonatkozó hirdetményeken kívül a kivándorlásra vonatkozó 
bármiféle felhívást, ismertetést közzétenni vagy egyeseknek szétküldeni. Tilos 
továbbá [...] akár szóval, akár Írásban a kivándorlásra csábítani, buzdítani [,..]”18 

A törvényekkel korlátozható, formális propaganda mellett nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az újvilágban élő magyarok beszámolóinak, hazáküldött pénzé
nek, hívásának vagy éppen ellenkezőleg, a póruljárt visszatértek panaszainak 
hatását sem. Ez a személyes kapcsolatokon alapuló, informális propaganda/ellen- 
propaganda „eszköz" sokszor nagy befolyást gyakorolt az egyszerű emberekre. A  
pozitív és negatív példákról a lapok is értesítettek. Pl.: „Egy brazíliai magyar orvos, 
Gonda K. érkezett pénteken Pestre s szabolcsmegyei rokonai látogatására sietett. 
Nevezett orvos már 1853. óta tartózkodik Brazíliában s mint egyik legjelesebb 
gyakorló orvos ismeretes.”19 A sikeres orvos élménybeszámolója nyilván egészen 
máskénthangzott, mint a következő hír szereplőié: 1882- „...első negyedében még 
volt kivándorlás [Szepes megyéből], de áprilistól kezdve nemcsak egészen meg
szűnt, ha nem a kivándorolnak közül többen vissza is érkeztek. [,..] A visszatértek 
előadásai hihetőleg ellensulyozandják a kivándorlási hajlamot.”20 

A fentiek alapján érthető, hogy a kivándorlás gondolatával foglalkozó, megfon
toltabb magyar polgár, mint pl. Bolond Károly, megbízható információt remélve, 
egyenesen a brazil hatóságokhoz fordult. Feltehetőleg ellentmondó híresztelések 
jutottak el hozzá, s a levelében említett „fontosabb budapesti lapok” sem nyújtot
tak elég támpontot a felelősségteljes döntéshez. Annál is inkább, mivel a XIX. 
század utolsó harmadában a magyar sajtóban akivándorlásnak szinte csak ellenzői 
akadtak.

I? AzI903/TV. tc.jegyzetei 53,1. Kifej esetlen a Brazíliába való kivándorlásra vonatkozó belügyminisz
teri rendeletet pl.: az 1896. nov, 13-i 86.032. B.M. sz. In: Magyarországi Rendeletek Tára — 1900. 
2.k. Budapest, 1896. 762 -763 . L

18 1903/ÍV te. 12. paragrafus
19 Rövid hír. In: Hírmondó, 1870. 65. sz. 781. L
20 A kivándorlás. In: Világ-Krónika, 1882. 48. sz. 383.1.
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A kivándorlás kérdésével foglalkozó cikkek a korabeli magyar sajtóban

A XIX. század utolsó harmadában megerősödő, főként a tengerentúlra irányuló 
kivándorlási mozgalom, a résztvevők számát tekintve elmaradt ugyan a X X . század, 
bán jelentkező emigrációs hullámoktól, a kortársakat mégis aggodalommal töltötte 
el*1 A sajtó is igyekezett felhívni a figyelmet a károsnak tartott jelenségre. Az 
ügynökök propaganda tevékenységének teijedésével egy időben, a magyar újsá
gokban sorra jelentek meg azok a cikkek, melyek rávilágítottak a kivándorlás 
árnyoldalaira. Egyrészt azt emelték ki, hogy hányszor csalódnak, akik nekivágnak 
a hosszú útnak, s becsapva, rossz körülmények között kallódnak idegen földön: 
“Szomorú, hogy hazánkból az idén nagy számmal vannak kivándorlók, s különö
sen a felvidékiek jelentékenyen szaporították az újvilágba költözöttek számát. 
Pedig az álmodott arany-országot ott sem találják fel, és sokan várakozásaikban 
csalódva a legnagyobb nyomorral kénytelenek küzdeni.”21 22

A cikkek szerzői gyakran jótanácsok” egész sorával próbálták megóvni kiván
dorlásra készülő olvasóikat a későbbi csalódásoktól.23 Mások szívesen idéztek 
valóságos, vagy annak tűnő eseteket, hazatértek beszámolóit, pl.: „E hó 3-án éjjel 
30 zempléni lakos jött vissza Amerikából. Keresetük ugyanis egyrészt a tömeges 
kivándorlók egy helyen való csoportosulása folytán, másrészt azért is csökkent, 
m ert az odavaló munkások gyakran strikeoltak s ilyenkor ők se mertek munkát 
vállalni, miután azok agyonveréssel fenyegették valamennyiöket. Most tehát 
tapasztalatokkal gazdagon, de egészen üres zsebekkel hazajöttek.”24 így természe
tes módon vetődött fel a \isszavándorlás illetve visszaxjándoroltatás kérdése is; 
általában, mint az államra nehezedő súlyos tehertétel, de mint az egyetlen 
lehetőség a haza szétszóródott fiainak megmentésére.

Ám a kivándorlás ellenzői figyelmeztetéseikkel nem csak a személyes csalódást, 
az egyes állampolgárok teljes egzisztenciavesztését próbálták megelőzni. Másik 
fontos szempontjuk az ország érdekeinek védelme volt. Arról panaszkodtak, hogy 
Magyarország lakossága egyre fogy, s úgy látták, ebben nagy szerepe van az 
elvándorlásnak. Egy 1881-es újságcikkben a következőket olvashatjuk: „Elszomo
rítóbb hirt mondani sem tudnánk annál, melyet a népszámlálás mondott, hogy 
Magyarország népe fogyásnak indi lt. [...] A nép volt, nincs. Hová veszett? Meghalt 
a nyomorúságtól, vagy—kivándorolt."25 Az említett írások szerzőinek többsége jól 
látta az elemzett jelenség valódi okát. Kárhoztatták ugyan a becstelen ügynökök 
tevékenységét, azonban azzal is tisztában voltak, hogy a hamis propaganda 
önnmagában nem elegendő ahhoz, hogy hazája, korábbi élete elhagyására késztes
sen évente több ezer embert. Az ismereüen, távoli, nagy országokban, az Egyesült

21 A tengerentúli kivándorlásra vonatkozó statisztikai adatokat lásd pl. a  már idézett 1903/TV. te. 
jegyzetei között, 46.1.

22 Mindenféle. In: Képes Családi Lapok, 1880. 5. sz. 8 0 .1.
23 Pl. SZŐLLŐSY Károly: A kivándorlás Amerikába s a Kath. Egyház állapota I—II. In: Új Magyar Sión, 

1883.165. sz. 762 -773 .1 . és 168. sz. 916 -923 .1 .
24 Visszajövet Amerikából. In: Képes Családi Lapok, 1882. 42. sz. 670.1.
25 Népfogyatkozás Magyarországon. In: Pesti Hírlap, 1881. 69. sz. 1.1,
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Államokban vagy éppen Brazíliában kínált kedvező életlehetőségek csak a hazai 
omor tükrében jelenthettek vonzerőt.26 „A kivándorlók zömét az állami és 

községi terhek alatt az utóbbi terméketlen években elszegényedett s eladósodott 
fél vagy negyedtelkes gazdák és fiaik képezik, kik elárverezett vagyonuk romjaival 
előteremtették az útiköltséget s igy keltek útra Amerika felé.”27— írta a korabeli

J Azt nem tudjuk, hogy Botond Károly és társai felkerekedtek-e az amerikai 
kontinens felé. Jóllehet, a budapesti brazil konzul 1888. március 6-i jelentésében 
tisztázza az azonosíthatatlan utcanév kérdését, s elküldi a Miskolcról kapott, 
eredetileg német nyelvű levelet is, melyben világosan olvasható: Varga szög Gasse. 
(A portugál fordításba hibásan, ékezet nélkül került bele.) Ezek után kapott-e 
választ a miskolci vasutas, vagy sem; kedvezőnek találta-e a kivándorlás feltételeit, 
vagy sem; elindult-e végül, vagy sem; hogyan alakult további sorsa Magyarországon 
vagy Brazíliában; mindezt ma már nehezen deríthetnénk ki. Talán családi legen
dák között él még a történet Brazíliában, a Közép-Európából érkezett dédapáról; 
vagy Magyarországon egy régi rokonról, aki egyszer ki akart vándorolni...

A XIX. század utolsó harmadának jónéhány, eltérő jellegű sajtótermékét 
áttekintve, összegzésként megállapíthatjuk, hogy a korabeli magyar újságolvasó 
tudott a kivándorlás lehetőségéről, tudott Brazíliáról, az egzotikus, kcvésjakosú 
országról, amit könnyen a nagy lehetőségek hazájának tekinthetett. Igaz a lapok, 
készítőik meggyőződése vagy a törvény előírásai szerint, nem népszerűsítették az 
emigráció gondolatát, Brazíliától pedig, jórészt nem alaptalanul, különösen óvták 
olvasóikat.28 Ennek ellenére az életre szóló kaland lehetősége, a szegénység 
kilátástalansága vagy egy ügynök rátermettsége, esetleg mindez együtt évről évre 
több ezer embert indított útnak az Osztrák—Magyar Monarchiából az Újvilág felé. 
A kortársak rosszallása, de a törvényi szabályozás sem tudót gátat vetni a folyamat
nak, mely a XX. század közepéig újabb és újabb hullámokban juttatta külföldre az 
egymást követő emigráns generációkat.

26 Ebben a tanulmányban bővebben nem térünk ki a tengerentúlra vándorlás mechanizmusát vagy az 
egyes migrációs teóriákat érintő kérdések mélyebb elemzésére. Ám megjegyezzük, hogy pl. Puskás 
Julianna Észak-Amerikára vonatkozó megállapításai sok tekintetben Brazíliával kapcsolatban is 
alkalmazhatók. V.ö. PUSKÁS Julianna: Kivándorlás—bevándorlás—etnikum. In: Történelmi Szemle, 
1980. 4. sz. 6 4 9 -6 7 6 .1 .

27 A kivándorlás. In: Világ-Krónika, 1882. 48. sz. 383.1.
28 Az 1929-as években, a Brazíliába irányuló kivándorlás lelkes híve, Herberger Gyula úgy vélte, hogy 

bizonyos XIX. sz. végi írások „... valószínűleg felsőbb nyomás folytán — az akkori kivándorlási láz 
letörésére” születtek, s a brazíliai viszonyokat tudatosan a valóságosnál sokkal rosszabb színben 
tüntették fel. HERBERGER Gyula: Brazília és az odairányuló kivándorlási mozgalom. Déva, 1923. 
97-98.1.
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M ELLÉKLET — L

Botond Károly kézzel írott levelének eredeti, német szövege,
(Márkus Rozália olvasatában)

H o ch e r R e g ie ru n g s ra th l
Aus den Budapester Hauptstádtischen Zeitungén erfiihr ich, dass das Hoche 

d derunesrath von Brasilien 5000 Europáer aus mir noch unbekannten Grün- 
den benöthigt, von welchen die Ungarn bevorzugt werden.

Ich bitté das Hoche Regierungsrath von Brasilien mir [baldigst(?)] die Bekannt- 
oahe dér Griinde und des Zweckes zukommen lassen zu wollen, durch welche ich 
^vformirt, ich mit einigen Ungarn gesonnen bin mi eh sofort mit den Übrigen dem  
Hochen Regierungsrathe zűr Verfugung zu stellen.

Dem Hochen Regierungsrathe 
ergebenster Diener 

Kari Botond

Adresse: Kari Botond
K. ung. Eisenbahn Beamter 
Varga szög Gasse No. 7. 
Miskolcz 
Ungarn

MELLÉKLET -  II.

Botond Károly leveléről a budapesti brazil főkonzulátus által készíteti 
portugál nyelvű másolat:

Conselho do Estado do Brasil
Desem publi^acoes nos principaeajomals de Budapest, que o  govemo do Brasil 

aindaprecisa cinco mii immigrantes e que o mesmo prefere subditos de Hungária. 
Rogo-lhe o favor de informar-me quaes as condigoes e para que servicos e por que 
prefere Hungarios. — Depois na resposta e sendo condigoes vantajosas eu hirei 
juntamente com muitos outros que me queirao acompanhar.

De Vas. Ex.as. Kari Botond

Adrese: Kari Botond•*
Empregado de E. de F. Hungario 
Varga szög Gasse No. 7.
Miskolcz — Hongarié
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M ELLÉKLET — ü l.

A bevándorlás Brazíliába
(az adatokat vöt Alcides Marinho REGO: A vitorla do direito operárío uo 

govemo Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1942. 77. 1.)

1870 ................... ......................  4 556 1886 ........... ..........................  33 486
1 8 7 1 ................... ...................... 6  275 1887 ........... .................... ...... 55 965
1872 ................... ...................  17 745 1888 ........... ........................  133 253
1873 ................... ...................  13 932 1889 ........... .......................... 65 946
1874 ................... ...................  19 942 1890 ........... ........................  107 474
1875 ................... ....................11 001 1 8 9 1 ........... ........................  216 760
1876 ................... ................... 30 567 1892 .......... . ..........................  86 203
1877 ................... ...................29 029 1893 ........... ........................  134 805
1878 ................... ................... 22 423 1894 ........... ..........................  60 894
1879 ................... ................... 22 189 1895 ........... ........................  167 618
1880 ................... ................... 29 729 1896 ........... ........................ 158 132
1881 ................... ................... 11 054 1897 ........... ........................  146 362
1882 ................... ................... 27 197 1898 ........... .......................... 78 109
1883 ................... ...................  28 670 1899 ........... ............................ 54 629
1884 ................... ...................  24 890 1900 ........... ............................ 40 300
1885 ................... ...................  35 440

E tanulmány portugál nyelvű változata, előadás formájában elhangzott a 
Európai Latinamerikanisták Egyesületének (AHILA) X . kongresszusán, melye: 
1993. szeptember 21—25. között rendeztek Lipcsében.

Brazíliai kutatóutamhoz a Soros Alapítvány anyagi támogatást nyújtott.
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