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Tracing the development of identity and dual identity across the waves of history. The way of life in 

America - primarily on the east coast - of the emigrated, exiled, defected, refugee American 

Hungarians, Hungarian Americans. The preservation of Hungarian „heritage” with knowledge of the 

Hungarian language and without it, and its effects depending on the degree of knowledge respectively. 

The absorption and assimilation from first to the fourth and fifth generation and their dual identities 

respectively. 

  

Community building from the turn of the century to the present. The scenes of ethnic socialization: 

Hungarian schools, churches, summer universities, drama clubs, folkdance groups, press, media, 

Hungarian clubs, Hungarian museums, scouts, Lake Hope symposiums, and the role of Hungarian 

groups on the lives of the participants. The influence of Hungarians living in isolation and in 

Hungarian colonies. The celebration of historical and national holidays, folk customs, and traditions in 

isolation or in communities. The effect of visits of personalities from Hungary on their lives and their 

roles in the development of dual identities. 

  

The 26 May 2010 modification to the 1993 LV. Hungarian law of dual citizenship was a modern day 

revolutionary change. It strengthened the Hungarian identity of generations and brought them together. 

Programs such as ReConnect Hungary, the Kőrösi Program and similar initiatives reinforced the 

committment of those affected. The Diaspora Council meetings will open new chapters. 

  

Using documents, year books, interviews, live Hungarian history interview series, audio, photographic 

and video materials mirroring the personal experience of community leaders. 
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Kettős identitástudat kialakulása Amerikában a  történelmi idők hullámain át 

 

Identitástudat, kettős identitástudat kialakulásának nyomonkövetése a történelmi idők hullámain át, 

Amerikába – elsősorban a keleti partra – kivándorolt, száműzött, disszidált, kitelepült amerikai 

magyarok, magyar amerikaiak életvitelében.  A magyar “Heritage” megőrzése a magyar nyelv 

ismeretében vagy hiányában, illetőleg azok fokozatának hatása. Elsőtől negyedik-ötödik generációk 

beolvadása, asszimilációja, illetőleg kettős identitástudatuk. 

Közösségépítés a századfordulótól máig. Az etnikai szocializáció szinterei: a magyar iskolák, 

templomok, nyári egyetem, színjátszó körök, néptánc csoportok, sajtó, media, magyar házak, magyar 

múzeumok, cserkészet, Reménység tavi táborok; magyar szervezetek szerepe az idő és a résztvevők 

életének alakulásában. Szórványban élők és magyar kolóniák befolyásai. A történelmi, nemzeti 

ünnepeink, népszokásaink, hagyományaink közös vagy külön ünneplése. Magyarországi 

személyiségek látogatásai a közösségeink életében, szerepük a kettős identitástudat alakításában. 

Napjaink forradalmi döntése a 2010. május 26-i az 1993. évi LV.törvényt módosító un. kettős 

állampolgárságról szóló magyar jogszabály. Generációkat erősített meg magyar identitástudatukban és 

hozta őket egymáshoz is közel. Tovább mélyítette az érintettek elkötelezettségét a ReConnect 

Hungary, Kőrösi Program és a hasonló kezdeményezésekkel. A Diaszpóratanács ülések is új fejezetet 

nyitnak.  

Dokumentumok, évkönyvek, interjúk, élő magyar történelem interjúsorozat, hang, kép és videó 

anyagok felhasználásával, személyes közösségvezetői tapasztalatok tükrében. 
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