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Paraszthy Laura 

Találkozások 

Sietve vágtam át a parkon. Az egyetem épületei elszórva helyezkedtek el az egészen 

moderntől a régies stílusúig. A reggeli napfényben jól esett volna leülni egy padra és 

kényelmesen megreggelizni, de ez ekkor szóba sem jöhetett. Már késésben voltam. 

Kapkodva kerestem bármi jelet, ami megmutatja nekem, merre találom a konferencia 

helyszínét. Az agyamban egymást követték a furcsa, zaklatott gondolatok, melyeknek a 

legkevesebb köze sem volt a kutatási témámhoz. Végre megláttam egy piros-fehér-zöld 

kiírást és szinte futólépésben indultam el az épület felé. Az automata ajtó kitárult és 

megcsapta az orromat a frissen készült rétes illata.  

-Jöjjön-jöjjön, az előadás mindjárt kezdődik- szólt hozzám egy kedves hölgy és az 

egyik folyosó felé mutatott. „New South Global Theatre” olvastam a terem bejáratánál 

elhelyezett táblát. Ez az, megérkeztem! 

Gyorsan kifizettem a belépőt és beültem középtájra. Elővettem a terepnaplót és úgy 

csináltam, mintha valami szörnyen fontos dolgom lenne. Leginkább azért, hogy eltereljem 

a figyelmet arról, hogy egyedül érkeztem és nem ismerek senkit. 

„Na, sikerült bejutni a „Gazdaság és informatika” konferenciára. Én vagyok az egyetlen 

fiatal, az átlag életkor 50-70 év között van. A résztvevők nagy része úgy tűnik, hogy ismeri 

egymást. Sok a házaspár. A társalgás nyelve a magyar, de vannak csak angolul beszélők is. 

A résztvevők száma: 38.”1 

Kötelességtudóan lejegyzeteltem minden apró részletet; ki hogy van felöltözve, milyen a 

térben elfoglalt helyzetük, ki kivel társalog, majd hátra dőltem és eltűnődtem, vajon miért 

is vagyok itt. 2016 szeptemberében érkeztem meg Ausztráliába. Hogy miért és hogyan az 

egy több szálon futó bonyodalmas történet, de ami biztos, hogy az antropológiai 

terepgyakorlat egy elég jelentős részét alkotta a kint töltött időnek. Mivel vízumhoz jutni 

elég körülményes dolog, ezért egy brisbane-i egyetemen kezdtem meg kilenc hónapon át 

tartó tanulmányaimat. Az antropológiai kutatási témám időről időre formálódott, 

változott, de a középpontban az ausztráliai magyar közösségek álltak. Talán nem ez volt a 
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legérdekfeszítőbb téma a környéken, de legalább a nyelvi és kulturális korlátok nem 

akadályozták az adatgyűjtést és a közösség tagjai is szívesen segítettek. A hivatalos 

Magyar Találkozó négyévente kerül megrendezésre a kontinensen. Ez egy közel egy hétig 

tartó rendezvénysorozat, mely magában foglal tudományos és kulturális előadásokat, 

művészeti kiállításokat, gasztronómiai bemutatókat, valamint koncerteket és más 

szórakoztató programokat is. A találkozót mindig más helyszínen rendezi meg az 

Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar Szövetség és az egész országból várják rá az 

érdeklődőket.  

Szerencsés egybeesés és remek kutatási lehetőség ez, gondoltam, és lefoglaltam a 

repülőjegyemet Sydneybe, hogy részt vegyek ezen a jeles alkalmon. De vajon mi köze 

ennek a brisbane-i magyar közösséghez? Miként segít ez nekem? Hogyan fogjak hozzá? 

Miért vagyok itt? Mit is keresek valójában? 

Úgy gondolom, összefüggéseket keresek. Információmorzsákat, történeteket, 

kapcsolatokat, nézőpontokat, véleményeket. Embereket keresek. Embereket, akik 

segíteni tudnak majd nekem, mondanak, mutatnak, tesznek valamit, ami később hasznos 

lehet. 

Hogy tényleg hasznos lesz-e, azt ott és akkor a középső padsorban ülve álmosan és éhesen 

nem tudhattam. Volt egy elképzelés, egy koncepció és úgy voltam vele, legrosszabb 

esetben jól belakok rétesből és nem szólok senkinek, ha esetleg kudarcba fullad a projekt. 

 „Az előadó felolvas definíciókat, százalékokat. Unalmas. Arról panaszkodik, hogy 

mennyire rossz az ausztrál gazdaság, micsoda munkanélküliség, magas 

ingatlanárak… „Mit tesznek a politikusok? Semmit, semmit nem tesznek! Béna, béna 

kacsák!” (idézet az előadótól)2” 

Valahányszor ilyen otthonról megszokott frázisok csendültek fel mosolyognom kellett. Ez 

vajon valami magyar sajátosság? Az örök elégedetlenség… Ekkor már négy hónapja 

tartózkodtam az országban és tapasztalatból mondhatom, hogy a kinti életszínvonal 

határozottan magasabb volt, mint amit Magyarországon megszokhattam. Akkor miért 

nem változik a nézőpont? Ezen tűnődtem, mikor elérkezett az első szünet. Rögtön tudtam, 

hogy mire van szükség a sikeres kutatómunkához: Élelem és mosdó! 
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Ahogy a komfortérzetem kezdett az optimálishoz közelíteni végre ismét a feladatra 

tudtam koncentrálni. Kezemben egy pohár teával a falnak dőltem és a fejemben az 

kattogott, hogy itt az ideje cselekedni. Többször is elképzeltem, ahogy odalépek egy-egy 

ismeretlen társasághoz és előadom, hogy én vagyok a magyar egyetemista, aki az 

ausztráliai magyar közösségeket kutatja. De kit érdekel ez? Hiszen ott zajlott minden a 

szemem előtt. Olyan emberek találkoztak, akik évek óta nem látták egymást. Egymásra 

borulva, könnyekig hatódva hálálkodtak, amiért itt lehetnek. Őszinte örömujjongásba 

kezdtek, ahogy a friss pogácsa omlós tésztája szétolvadt a szájukban és valóságos 

katarzist éltek át, ha elhangzott egy ízes, szarkasztikus magyar vicc. Az egymásra találás 

pillanata volt ez, a „hazatérésé”. Szerettem volna megkezdeni az „igazi munkát”, de ahogy 

végignéztem a csillogó szemeken és átéltem a helyzetet, mikor hosszú idő után először 

tölti be a teret az akcentussal vegyes magyar szó és nevetés, úgy éreztem ez nem az én 

pillanatom. Ki vagyok én, hogy megtörjek egy ilyen emelkedett jelenetet? Nekem ez csak 

rétes és pogácsa, épp olyan, mint legutóbb. Ekkor még nem volt honvágyam, a legkevésbé 

sem hiányoztak sem az otthoni ízek, sem a nyelv. Engem egy önző érdek hozott ide, 

méghozzá az, hogy „hasznos és használható” információt gyűjtsek. Talán épp azt teszem 

így is… ki tudja? Megszólalt a csengő, mely a második előadás kezdetét jelezte. 

 „13:20 Résztvevők száma: 91”3 

Ahogy egyre többen lettek, úgy én is egyre magabiztosabban kezdtem viselkedni. Már nem 

csak az 56-osok4 klikkjeiből állt a társaság, hanem voltak egyéni érdeklődők, családok, 

baráti társaságok. A második szünetben már tudtam váltani néhány szót a szervezőkkel, 

egy rövid interjúra is sor került, majd megismerkedtem a helyi néptánc csoport 

vezetőjével és meg is kaptam az első meghívást az általuk szervezett táncházba. Ahogy 

teltek a napok egyre több személy, egyre több információ, egyre komplexebb 

összefüggések kerültek elő. Nem egy hét alatt alakult ki az antropológiai nézőpont, amiből 

végül a szakdolgozatom5 született, de morzsáról morzsára, gesztusokból, elszólásokból, 

viccekből és utalásokból formálódott egy olyan kép, mely úgy gondolom, hogy „hasznos 

és használható”. 
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4 Az 1956-ban kivándorolt magyarok jelentős szerepet játszanak a magyar szervezetek működtetésében és 

fenntartásában. 
5 Ausztráliai magyarok online közösségi tevékenységeinek vizsgálata a közösségi médiában a „Magyarok 

Brisbaneben” facebook csoporton keresztül (Paraszthy, 2017) 
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Minél több emberrel beszéltem annál világosabbá vált, hogy miként szerveződnek a 

magyar mikroközösségek a kontinensen, kik a főbb szervezők és milyen platformokon 

folyik a kommunikáció. Kezdett kirajzolódni, hogy mely tevékenységek és témák tartják 

össze a kinti magyarokat, melyek a legfontosabb értékek, amik dominálnak, és melyek 

azok a dolgok, amiket tabu övez. Beszéltem fiatalokkal és idősebbekkel, felkerestem 

hivatalos személyeket és civileket. Minden apró információdarabka egy kulturális mozaik 

egyik részletének bizonyult, melyeket egymás mellé illesztve egyre jobban összeállt a kép. 

Pár hónap múlva ismét visszatértem Sydneybe. Ekkor már nem csak, mint kíváncsi kutató, 

aki a helyi magyarok életének egy szeletkéjébe kíván bepillantani. Mondhatni én is egy 

voltam közülük. Egy magyar Ausztráliában, akinek munkára és állandó lakhelyre van 

szüksége. 

Mikor másodszor landolt a gép a reptéren egy ismerős érzés fogott el. Nem volt bennem 

félelem vagy bizonytalanság. Tudtam, hogy ha segítségre van szükségem, akkor létezik 

egy közösség a városban, ami szívesen fogad. 

A továbbiakban sem adtam fel kutatói státuszomat azért, hogy a közösség tagja lehessek, 

viszont a terepmunka során létrejövő emberi kapcsolatok beszivárogtak az életembe és 

átformálták azt. 

Mikor most újra itt ülök 9 hónap eltelte után a pesti lakásom kanapéján és vágyakozva 

gondolok vissza a Sydney Harbour lemenő fényeire, egyszer csak kizökkent a telefonom 

berregése: „Laura, olvastad, amit küldtem?” – Elmosolyodok, és azon tűnődök, hogy vajon 

ilyen-e, amikor „utánam jön a terep”, vagy én nem jöttem haza igazán? Hol kezdődik és 

mikor ér véget egy kutatás? Hol a határ adatközlő és barát, antropológus és „ausztráliai 

magyar” között?  

 

 

 


