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„A Magyarországról Kanada felé irányuló kivándorlási hullám komoly 

terhet jelent a kitűnő kétoldalú kapcsolatokra – sajnálatos, hogy több 

magyar gyors boldogulási lehetőségként kezeli és akár a magyarországi 

helyzet eltúlzott, hamis bemutatásával próbálja kihasználni a kanadai 

menekültrendszer kiskapuit”, idézte a sajtó a Külügyminisztérium egy 

közleményét 2012 februárjában, és egy név nélkül nyilatkozó tisztviselő a 

Magyar Távirati Iroda munkatársának mindehhez még azt is hozzátette: 

„az elmúlt időben nőtt Kanadában egyes bűncselekmények száma, 

például a színesfémlopásoké, a bankkártya- és telefonkártya-

visszaéléseké, valamint a feketefoglalkoztatásé”, 

nem tette viszont hozzá e szóban forgó, a szót névtelenül forgató 

tisztviselő, hogyan sikerült volna kimutatnia a Kanadán belül 

Torontóban összpontosuló magyarországi származású menedékkérők és 

az országos kanadai bűnözési statisztikák, köztük a minden bizonnyal 

kanadai résztvevőkkel zajó feketefoglalkoztatás közötti összefüggést, 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20120229-sajnalkozik-a-kanadaba-tarto-magyarok-miatt-a-kulugy.html


vagy hogy honnan jutott a különböző bűncselekményeket elkövetők 

hátteréréről részletes információkhoz, melyek alapján a nem-kanadai 

állampolgárok, bevándorlók, menedékkérelmezők, vagy éppen 

kifejezetten a Magyarországról érkezett menedékkérelmezők által 

elkövetett bűncselekmények számáról vonhatott volna le következtetést; 

miután elmondta, amit elmondott, ettől függetlenül elégedetten lazította 

meg nyakkendőjét, feltűrte az ingujját, vállára kapta a zakóját, majd 

elindult valahová a 21. századi, túlzások nélküli tájleírásban, és a Kováts 

András és Soltész Béla jegyezte, a Gondolat Kiadónál 2018-ban „Mit 

tudunk a kivándorlásról?” címmel megjelent kötet 153. oldalán 

szembejött vele egy kis hazai község polgármestere, 

az illető éppen az imént közölte etnográfus kutatókkal, akik a 

településéről Kanadába vándoroltakról kérdezték, hogy „Maguk szerint 

ezek … akik még a Búza teret sem találják meg segítség nélkül 

Miskolcon, majd repülőre fognak ülni, hogy elinduljanak a nagyvilágba 

szerencsét próbálni? Nonszensz!”; 

a tisztviselő és a polgármester barátságosan intettek egymásnak, mint 

régi ismerősök üdvözölték egymást, unokáik később Londonban, 

párhuzamos narratíváik pedig a végtelenben találkoztak. 
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