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Miről lesz szó?

•
 

Egy vonatkozó
 

(2006-2008 között zajló) 
kutatásról és néhány eredményéről

•
 

Amerikai magyar szervezeti tipológiák
•

 
Szervezeti élet értelmezési lehetőségei



A kutatás célja:
A.

 
Képet kapni az USA-ban élő

 
magyarok szocio-

 demográfiai
 

helyzetéről
•

 
Demográfiai elemzés

B.
 

Minél teljesebb szociológiai leírását adni az amerikai 
magyar szervezeteknek

•
 

Kvantitatív elemzés
•

 
Szervezeti adatbázis létrehozása (és statisztikai feldolgozása)

•
 

Kvalitatív elemzés
C.

 
Könyvben megjelentetni a kutatás eredményeit

•
 

Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról.
 MKI, Regio

 
Könyvek, Budapest, 2008. 514 o.

•
 

Lásd még: Beszédből –
 

ideiglenesen „zárolt”
 

-
 

világ. Kísérlet 
egy öntényfeltáró

 
riportra. REGIO 2009/2. 197-235.



Demográfiai alapadatok –
 2000. évi népszámlálás

Magyar származású 1.398.702

Otthon magyarul is beszélő
 

(5 év 
feletti) népesség 117.975

Otthon csak angolul beszélő
 

magyar 
származású

 
(5 év feletti) népesség 1.175.743

Magyarországon született 92.015



Kvantitatív elemzés

•
 

Szervezeti vezetők által kitöltendő
 

kérdőív
•

 
350 megkeresett szervezet

•
 

Válaszadási arány: 13%
–

 
Relatíve alacsony

–
 

Ám a nagy ernyőszervezetek válaszoltak
•

 
Mintegy 36.000 tagra vonatkozó

 
információk

•
 

Az USA-ban élő
 

és otthonukban magyarul 
beszélők egyharmada



Szervezeti adatbázis

•
 

Az eddigi legteljesebb szervezeti 
adatbázis: 
–

 
Jelenleg 681 szervezet

–
 

Adatbázis állandó
 

„mozgásban”
 

van
–

 
Interneten elérhető, visszajelzések alapján 
frissítjük:

•
 

www.mtaki.hu
•

 
www.omnibus-srl.ro



Szervezetek területi megoszlása 
államok szerint (N=607)

Állam neve
Szervezetek/
közösségek 

száma

Szervezetek/
közösségek 
aránya (%)

Ohio 111 18,3

California 98 16,1

New York 81 13,3

New Jersey 59 9,7

Florida 45 7,4

ÖSSZESEN 394 64,8%



Szervezetek területi megoszlása 
városok szerint (N=607)

Település neve
Szervezetek/
közösségek 

száma

Szervezetek/
közösségek 
aránya (%)

New York 44 7,2
Cleveland 29 4,8
Los Angeles 29 4,8
Washington D.C. 23 3,8
Chicago 17 2,8
New Brunswick 15 2,5
ÖSSZESEN 157 25,9%



Szervezetek megoszlása 
tevékenységi terület szerint

Szervezet típusa Szám
 

szerint %

1 Egyházi szervezetek 157 25,9
2 Közösségi (klubként is működő) 

szervezetek 135 22,2

3 Kulturális (hagyományőrző) szervezetek 56 9,2
4 Cserkészek szervezetei 36 5,9
5 Érdekvédelmi szervezetek 36 5,9
6 Oktatási szervezetek 36 5,9
7 Magyar vendéglők 25 4,1
8 Zene-, tánc-

 
és színművészeti szervezetek 24 4,0

9 Sajtó 18 3,0
10 Egyéb 84 13,9
11 ÖSSZESEN 607 100%



Kvalitatív kutatás -
 

a terepmunka

•
 

53 mélyinterjú
 

szervezeti vezetőkkel és 
képviselőkkel

•
 

Alanyok kiválasztása: előzetes 
egyeztetés, hólabda módszer

•
 

Kutatás helyszínei: Los Angeles, San 
Francisco, Sarasota, Chicago, 
Cleveland, Washington, New York, New 
Brunswick, Connecticut  



Kvalitatív elemzés módszertana
•

 
Anonim, félig strukturált mélyinterjúk

•
 

Interjúk legépelése, anonimizálás
•

 
Interjúk lapszéli kódolása (edge-coding) –

 Atlas.Ti
 

program
•

 
Főbb tematizációk, ún. kódcsaládok 
meghatározása

–
 

Mit, hogyan, miért mondta?
–

 
Hogyan függ össze azzal, amit mások is mondtak?

–
 

Jelenségre, működésre való
 

koncentrálás
–

 
Heurisztikus felépítés



A. egyéni szinthez kötött 
tematizációk

B. szervezeti élethez kötött 
tematizációk

C. társadalomhoz  
(közösségiséghez) kötött 
tematizációk

A1. iskolai végzettség, 
foglalkozás stb.

B1. országos szervezetek
B2. helyi szervezeti világ
B3. szervezeti kihívások

C1. civil társadalom

A2. identitás C2. etnikai közösségiség

A3. család és szerepe

A4. kivándorlás és történetei B4. egyházak –

 

református
B5. egyházak –

 

katolikus
B6. egyházak –

 

baptista
B7. egyházi viszonyok

A5. Magyarországhoz való

 viszony

A6. referencia személyek

B8. cserkészet

B9. magyar és vasárnapi iskolák

B10. sajtó

B11. „magyarkodás”

B12. generációs kérdések

B13. étel, étkezés szerepe

B14. magyar kormány megítélése 



Országos szervezetek kihívásai

•
 

Csúcsszervezetek (pl: HHRF, HAC, 
AMSZ) lobbilogikája

•
 

Csúcsszervezetek láthatósága

•
 

Csúcsszervezetek termékeny konfliktusai



Helyi szervezetek kihívásai

•
 

Szervezetek közötti konfliktusok és a helyi 
együttműködés esélyei

•
 

Az utánpótlás és a létező
 

szervezeti 
keretek fenntarthatóságának kérdése

•
 

Internet szerepe a közösségépítésben



Egyházi élettel kapcsolatos 
kihívások

•
 

Negatív jövőkép
•

 
Lelkipásztori utánpótlás kérdése

•
 

Egyházi fenntartás kérdése
•

 
Konfliktusok jelenléte

•
 

Vallásos hit vs. magyarságápolás 
dilemmája



Cserkészet értelmezései/kihívásai

•
 

Magyar szocializációs keret
–

 
Nyelvi kérdés

•
 

Oktatási, képzési helyszín

•
 

Ifjúsági kultúra terepe

•
 

Cserkészet mint családi örökség

•
 

Cserkészettel szembeni kritikák 
–

 
„militarista”

 
jelleg



Hétvégi, vasárnapi iskolák főbb 
kihívásai

•
 

Adatbázisban: 26 magyar iskola
•

 
Pedagógusok képzettsége

•
 

Taneszközök beszerzése
•

 
Társadalmi integráció

 
elősegítése

•
 

Iskolák közötti ún. hálózati együttműködés 
(hiánya)

•
 

Kapcsolat Magyarországgal



Sajtóval kapcsolatos tematizációk

•
 

Lokalitásba ágyazott működés

•
 

Internet szerepe

•
 

Letűnt régi szép idők



A magyar szervezeti életben való
 részvétel tematizációi

•
 

A „magyarkodás”
 

értelmezései és megélése

•
 

A „magyarkodás”
 

mint kontraszelekció
 

kérdése

•
 

A „magyarkodás”
 

mint időhasználati kérdés

•
 

A magyar szervezeti életben való
 

részvétel 
pszichikai kihívásai



Szervezeti tipológiák-  1.

•
 

Emigrációs hullámokhoz kapcsolódó
 

tipológiák
–

 
Öreg amerikások szervezetei

–
 

Dipik
 

szervezetei
–

 
56-osok szervezetei

–
 

Gazdasági menekültek („Kádár árvái”, „új magyarok”) 
szervezetei



Szervezeti tipológiák-  2.

•
 

Funkció
 

szerinti besorolás (HTMH 2006)
–

 
Magyar-amerikai kapcsolatépítés, magyar 
érdekképviselet szervezetei

–
 

Érdekképviseletet és hagyományőrzést 
egyaránt felvállaló

 
szervezetek

–
 

Hagyományos egyesületek, „emigráns”
 szervezetek



etnikailag

KÖZÖSSÉGMEGMUTATÓ
Cleveland Development

 
Panel

múzeumok
filmklubok

helyi egyházak

nyitott

LOBBISZERVEZETEK
HAC, HHRF, AMSZ

Szakmai szervezetek
Országos

szervezetek
magyar iskolák                 helyi cserkészek
Magyar Házak
hagyományőrző

 
csoportok 

református t.
helyi sajtó

 
„országos”

 
sajtó

KÖZÖSSÉGMEGTARTÓ

etnikailag

szervezetek
Cserkészszövetség
Magyarok Világszövetsége

MAGYARSÁGMEGTARTÓ

zárt



Identitás értelmezési 
lehetőségei

•
 

Sajátos identitáskonstrukciók (8 típus)
–

 
Az aktív magyar identitástól a…

 
teljes asszimilációig

–
 

Identitás szétfejlődése: saját amerikai magyar etnikus 
identitás

–
 

Identitás gasztronomizálódása
–

 
Viszonyítási csoportok fontossága (etnikai 
bezzegizmus)

•
 

Civil társadalmi, önfenntartó
 

működés
–

 
Példa lehetne a Kárpát-medencei magyarok számára



Szervezeti élet értelmezési 
lehetőségei

•
 

Diaszporikus
 

működés?
•

 
Gyökértelenség vs. transzplantáció

 
dilemma 

meghaladása
•

 
Lokalitásba ágyazottság

•
 

Kulturális, posztemigrációs fordulat
•

 
Amerikai magyarság: működhet-e 
résztársadalomként?

•
 

Szervezeti élet: része az amerikai civil 
társadalmi eszménynek
–

 
szolidaritás

–
 

önfenntartás



Köszönöm megtisztelő
 

figyelmüket!

Tisztelettel

Papp Z. Attila
pappza@yahoo.com
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