
Megérkezés az Újvilágba:  
Ellis Island 
 
A tengeri út a nagy gőzhajókkal, amelyek 
a  kivándorlókat többnyire harmadosz-
tályon, ha nem inkább a  fedélzetközben 
szállították, 1900 táján átlagosan 10 napig 
tartott, és az útiköltség 25–35 dollárba ke-
rült, amely még egy munkás havi bérének 
sem felelt meg.1 A New Yorkba érkező ki-
vándorlót az  1890-es évek elejétől először 
Ellis Islandra, a  Manhattan előtt elterülő 
szigetre vitték. Itt kérdezték ki a bevándor-
lási hatóság emberei, és itt esett át az első 
orvosi vizsgálaton. Azokat, akik annyira be-
tegnek tűntek, hogy semmiféle munkát 
nem tudtak vállalni, ugyanúgy kiválogatták, 
mint azokat, akik valami miatt nemkívá-
natos személyeknek számítottak. Minden-
esetre, azok aránya, akiknek vissza kellett 
fordulniuk, eléggé behatárolt volt.2 

A bevándorlási hatóság vizsgálati íve 
a következő rubrikákból állt: teljes név, élet-
kor, nem, családi állapot, tanult foglalkozás, 
tud-e olvasni és/vagy írni, állampolgárság, 
faj, illetve népcsoporthoz való tartozás, 
utolsó lakhelye – ország, illetve település –, 

a legközelebbi azon rokon vagy barát neve 
és címe, ahonnan az  illető kivándorolt. 
A  bevándorlási hatóság azt is tudakolta, 
hogy az érintett rendelkezik-e érvényes vo-
natjeggyel abba a régióba, ahol le kíván te-
lepedni. További kérdések a következők vol-
tak: Ki fizette az  utat? Van-e a  bevándor - 
lónak legalább 50 dollárja? Ha nincs, meny-
nyi van? Volt-e már korábban az USA-ban? 
Ha igen, hol tartózkodott? Szándékában áll-
e egy barátját vagy rokonát felkeresni? Ha 
igen, milyen címen? Többnejű vagy anar-
chista? Elutazása előtt kötött-e már fizeté-
ses munkaszerződést? Milyen testi és szel-
lemi állapotban van? Van-e lelki vagy testi 
hibája? Ha igen, milyen fajta? Mi az oka? 
Mióta tart? Milyen magas? Bőr- és szem-
színe? Van-e különleges ismertetőjele? Mely 
országban és városban született? 

Ezt a kérdőívet törvény írta elő, amelyet 
1907. február 20-án szavazott meg a kong-
resszus és július 1-jén emelkedett törvénye-
rőre.3 Mai szemszögből nézve különösen 
említésre méltó a törvényben rögzített ún. 
„contract laborers”, vagyis a már megkötött 
szerződéssel jövők tilalma. Az  amerikai 
szakszervezetek nyomására került be a tör-
vénybe, és a hazai munkavállalók jogait kí-
vánta védeni,4 akiknek a bérszínvonalát ve-
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  1 Chermayeff, Ivan – Wasserman, Fred – Shapiro, 
Mary J.: Ellis Island. An Illustrated History of the 
Immigrant Experience. New York–Oxford–Singa-
pore–Sydney, 1991. (továbbiakban: Chermayeff – 
Wasserman – Shapiro, 1991.) 26., 56. p. 

  2 Chermayeff – Wasserman – Shapiro, 1991. 109., 
134. p. 

  3 Ez a vizsgálati ív az Ellis Island Foundation által 
üzemeltetett weboldalon (ellisisland.org) tekint-
hető meg. 

  4 Chermayeff – Wasserman – Shapiro, 1991. 118. p. 
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szélyeztethette az importált és olcsó mun-
kaerő, azaz feltehetően nem azzal a céllal, 
mint amit Leopold Caro állított,5 hogy 
az  újonnan jötteket megóvja a  kizsákmá-
nyolástól vagy a  munkaadótól függő na-

gyobb mértékű kiszolgáltatottságtól. Az, 
hogy ez a  tiltás a  gyakorlatban mennyire 
érvényesült, az már eléggé kérdéses, hiszen 
feltételezhető, hogy a  szerződéses mun-
kások többsége, amennyiben a bevándorlási 
hatóság emberei egyáltalán rákérdeztek 
erre, egyszerűen letagadta, hogy már van 
munkahelye. 
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  5 Caro, Leopold: Auswanderung und Auswande-
rungspolitik in Österreich. Leipzig, 1909. (továb-
biakban: Caro, 1909.) 81. p. (Schriften des Vereins 
für Socialpolitik; 131.)  
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Vukán József a 21. sorszámnál található (www.ellisisland.org; www.ancestry.com)



A kitöltött kérdőívekhez interneten ke-
resztül hozzá lehet férni.6 Elsőrangú forrá-
sok a kutatók számára, bár néhány bejegy-
zés nem felel meg tényeknek. Különösen 
a kivándorlók etnikai hovatartozását firtató 
kérdésekre adott válaszokkal szemben kell 
fenntartással élnünk, mivel ezen emberek 
nagy részének egyáltalán nem volt kiforrott 
etnikai öntudata, vagy az  érkezési ország 
változott meg, vagy az  állampolgárságuk 
az etnikai hovatartozással együtt.7 Így, az-
után gyakran előfordult, hogy a  Muravi-
dékről származó szlovének hamisan a ma-
gyar rubrikába íratták be magukat. 
 

Muravidéki kivándorlók:  
Pennsylvania az új haza 
 
Az 1910. évi népszámlálás szerint abban 
az évben 183.431 fő vallotta magát szlovén 
anyanyelvűnek az  USA-ban, holott csak 
a  bevándorlókat és azok gyerekeit vették 
számításba, tehát nem a  harmadikgene-
rációs szlovéneket. A  nagy kivándorlási 
hullám következtében, amely a 20. század 
második évtizedében is tartott még néhány 
éven keresztül, az 1920. évi népszámlálás 

során már 208.552 szlovén anyanyelvűt re-
gisztráltak az USA-ban. 2000-ben a szlo-
vén felmenőkkel rendelkezők száma 
176.691 fő volt.8 

Az 1920. és az  1930. évi népszámlálás 
során a  vend nyelv önálló anyanyelvként 
szerepelt,9 és ez azután számos félreértés-
hez vezetett. Egy elmélet szerint a Muravi-
dék lakói nem képeznek önálló etnikai cso-
portot,10 mivel a Muravidék szláv lakóinak 
vendként való elnevezése inkább a  „win-
disch” szóra vezethető vissza. Ezt használ-
ják maguk a régió szlovénjei is, hogy meg-
különböztessék magukat az  ott élő 
magyaroktól.11 Az  a 1615 személy, aki 
az USA 1920. évi népszámlálásakor anya-
nyelveként a  vendet jelölte meg, ugyan-
akkor születési helyének Magyarországot 
adta meg,12 csakis a Muravidékről származ-
hatott. Valószínű, hogy vend anyanyelvű 
magyarként azt kívánták nyomatékosítani, 
hogy mélyen kötődnek a  Muravidékhez, 
az  ottani nyelvjáráshoz, a  vendhez. 1930-
ban 2027 fő adta meg a vendet anyanyelv-
ként és közülük 1372 fő vallotta, hogy Ju-
goszláviában, 431-en hogy Magyarországon, 
116-an hogy Ausztriában, és a többi 108 sze-
mély, hogy más országokban született.13 
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  6 A vizsgálati ívek nemcsak az eelisisland.org, hanem 
az ancestry.com weboldalon is megtalálhatóak. Eu-
rópával ellentétben, az USA-ban jóval liberálisabban 
kezelik a  személyi adatokat. 2007 óta az  összes, 
a Hamburgi Állami Levéltárban őrzött, 1890 és 1912 
között kivándorolt adatai megtalálhatóak az  an-
cestry.com weboldalon. Gabrielsson, Peter: Das Pro-
jekt „Link to Your Roots”. Die digitale Erschließung 
der Auswandererlisten im Staatsarchiv Hamburg. 
In: „Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehn!” 
Die Geschichte der Auswanderung über Hamburg. 
Hg. Andrea Brinckmann, Peter Gabrielsson. Bre-
men, 2008. (továbbiakban: Brinckmann – Gabri-
elsson, 2008.) 163–169. p. 

  7 Antalics, Stephen C.: The political promotion of the 
term „Wend“ in the United States and Hungary in 
the period prior to and after World War I. In: Zbor-
nik soboškega muzeja. 5. Ur. Janez Balažic, Metka 
Fujs. Murska Sobota, 1998. (továbbiakban: Antalics, 
1998.) 125. p. 

  8 Az  adatokat közli Klemenčič, Matjaž: Slovenes as 
Immigrants. Members of Autochthonous Minorities 
in Neighboring Countries and Members of Multi-
ethnic States. In: Language and Identities in Histo-
rical Perspective. Ed. Ann Katherine Isaacs. Pisa, 
2005. (továbbiakban: Klemenčič, 2005.) 110. p. 

  9 Uo. 
10 Antalics, 1998. 143. p.; Kuzmič, Mihael: Slovenski 

izseljenci iz Prekmurja v Bethlehemu v ZDA 1893–
1924. Naselitev in njihove zgodovinske, socialne, 
politične, literarne in verske dejavnosti. Ljubljana, 
2001. (továbbiakban: Kuzmič, 2001.) 302. p. (Mig-
racije; 2.)  

11 Fujs, Metka: Das Übermurgebiet im 20. Jahrhundert. 
In: GrenzenLos. Österreich, Slowenien und Ungarn, 
1914–2004. Beitragsband zur Ausstellung im Ger-
berhaus Fehring. Hg. Wolfram Dornik, Rudolf Gras-
mug, Stefan Karner. Graz–Fehring, 2007. 152. p. 

12 Klemenčič, 2005. 110. p. 
13 Klemenčič, 2005. 111. p. 
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Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a szerb–
horvát–szlovén állam, a későbbi Jugoszlávia 
megalapítása a magyar Muravidéken szü-
letett és később az USA-ba kivándorolt szlo-
vének döntő többsége számára  öntudat 
meghatározó tényező lehetett. 

Az a körülmény, hogy a Muravidékről 
származó szlovének az 1920. és az 1930. évi 
amerikai népszámlálás során a vendet je-
lölték meg anyanyelvüknek, visszatükrözi 
a Muravidék 1918 előtti politikai helyzetét. 
A magyar kormány asszimilációs politikája 
közismert.14 Katus László becslése szerint, 
abból az  5,2 millió főből, amellyel a  ma-
gyarság 1850 és 1910 között növekedett,  
3,2 millió írható a  természetes népesség-
szaporulat javára, 2 millió fő viszont az asz-
szimiláció növekménye.15 A  Muravidéken 
különösen nagy nyomás nehezedett az ős-
lakó szlovénekre, mert a magyar kormány-
szervek szerint a  Muravidék vendjei és 
Ciszlajtánia szlovénjei között sem kulturá-
lis, sem politikai értelemben nem voltak 
hasonlóságok. Ebben az  összefüggésben 

különösen hangsúlyozta a  magyar oldal 
a Muravidéken beszélt vend tájszólás sajá-
tosságait.16 A Muravidékről származó szlo-
vének több mint fele, akik anyanyelvként 
a  vendet adták meg a  népszámláláskor, 
Bethlehemben, Pennsylvaniában és annak 
környékén laktak. Túlnyomó részük evan-
gélikusnak vallotta magát, amely felekezet 
mindenekelőtt a Vas vármegyéhez tartozó 
településeken, Battyándon (ma: Puconci, 
Szlovénia), Bodóhegyen (ma: Bodonci, Szlo-
vénia) és Hodoson terjedt el.17 A  Muravi-
dékről kivándoroltak közül kevesen tele-
pedtek le Pennsylvanián kívül, úgymint 
Bridgeportban, Connecticutban, vagy 
az Ohio észak-keleti részén található váro-
sokban. Bethlehem Pennsylvania keleti ré-
szén fekszik, a 19. század közepén egy pie-
tisztikus vallási közösség alapította.18 
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14 Katus, László: Die Magyaren. In: Die Habsburger-
Monarchie, 1848–1918. Bd. 3. 1. Teilband. Die Völker 
des Reiches. Hg. Adam Wandruszka, Peter Urba-
nitsch. Wien, 2003. 431. p. 

15 Uo. 

16 Klemenčič, 2005. 111. p. 
17 A protestantismus terjedésére lásd Kuzmič, Franc: 

Der Protestantismus im Raum zwischen Radkers-
burg und Puconci. In: Aus der Vergangenheit in 
die Zukunft. Verbinden wir den einst gemeinsa-
men Raum Puconci – Bad Radkersburg. Murska 
Sobota, 2006. 15–43. p. 

18 Yates, W. Ross: Bethlehem of Pennsylvania. The 
Golden Years, 1841–1920. Bethlehem, 1976. (továb-
biakban: Yates, 1976.) 13. p. 
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Az ásványkincsekben gazdag vidék ha-
marosan az USA acélgyártásának központ-
jává vált, amely az 1857-ben alapított Sau-
cona Iron Company-val vette kezdetét.19 
1904-től Bethlehem Steel Corporation név 
alatt termelt tovább a cég. Az acélmű tulaj-
donosai és vezetői – mindenekelőtt Joseph 
Wharton (1826–1909) és Charles M. Schwab 
(1862–1939) – az amerikai felsőréteg tagjai 
közé tartoztak. Köréjük szerveződött a helyi 
társadalmi élet, de nem szégyellték nyilvá-
nosságra hozni gazdagságukat sem.20 

A társadalmi ranglétra másik végén 
az acélmunkások és családjaik helyezkedtek 
el. Ők főleg „boarding houses”, bérelt há-
zakban, panziókban éltek a  gyártelep kö-
zelében. 1900 táján a betanítatlan acélmun-
kások jóval többet kerestek, mint bárhol 
másutt a szintén betanítatlan társaik. Napi 
1–1,5 dollárt. Ez lehetett a fő ok, amely Kö-
zép- és Kelet-Európából Bethlehembe csá-
bította az  embereket. A  bevándorlás 
az 1870-es évek második felében indult el,21 
és 1900 előtt már több mint 500 fő telepe-
dett le itt Európa eme vidékéről.22 

A legtöbb szlovén emigráns 1907 és 1914 
között érkezett Bethlehembe.23 Az  1930-as 
évek második felében számuk már elérte 
az 5000–6000-et. A Muravidékről származó 
szlovének több hullámban emigráltak. 
Az első és legjelentősebb hullám 1893 és 1914 
között érkezett.24 Ebben az időszakban ala-
pították meg azokat az egyházközösségeiket 
és szociális intézményeiket, amelyek a régi 
hazára emlékeztették őket. A  protestáns 
szlovének először a  pennsylvaniai német  
– 1863-ban alapított – St. Peter Evangelical 
Lutheran Church-höz (Szent Péter Evangé-

likus Egyház) csatlakoztak. Mivel híveik 
száma egyre gyarapodott, 1910-ben önálló 
egyházközséget hoztak létre, a Szent János 
Vend Evangélikus–Lutheránus egyházat.25 
Imaházuk, amelyet 1916-ban építették fel, 
és mind a  mai napig áll.26 Bethlehemben 
több magyar is volt, akik Vas és Zala vár-
megyékből származtak. Ők, amennyiben 
az evangélikus felekezethez tartoztak, elő-
ször a  vendek templomában vettek részt 
az  istentiszteleteken, amíg 1928-ban meg 
nem alapították a saját egyházközségüket, 
Cion Hungarian Church néven.27 

De nemcsak az egyházak, hanem az ún. 
Fraternal Societies, azaz az  Önsegélyező 
Egyesületek is hozzájárultak a Muravidékről 
kivándorolt szlovének nemzeti tudatának 
ébrentartásához. Közülük a legjelentősebb-
nek az  1912-ben alapított The First South 
Bethlehem számított, amely fő feladatának 
a tagok jólétének és boldogulásának előse-
gítését, valamint a szlovén hagyományok 
ápolását tekintette. 1924-ben már több mint 
1000 szlovén nemzetiségű bevándorló taggal 
rendelkezett.28 Időszaki kiadványokat is 
megjelentettek, saját dialektusukban. Kö-
zülük a  legjelentősebb az  „Amerikánszki 
Szlovencov Glász” (A vendek amerikai 
hangja) volt, amely 1921 és l954 között jelent 
meg.29 Míg a Muravidékről kivándorolt szlo-
vének nagy figyelmet fordítottak nemzeti 
tudatuk megtartására, még az  Újvilágban 
is ki voltak téve magyar körök asszimiláló 
nyomásának. Például a Sopronból származó 
lelkész, dr. Erno A. Stiegler mindent elkö-
vetett, hogy a szlovén emigránsokat elsza-
kítsa gyökereiktől. Ő 1914-től 1956-ig vezette 
a Szent János Vend Evangélikus–Lutherá-
nus egyházközséget.30 Bethlehembe érkezé-
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19 Yates, 1976. 30. p. 
20 Yates, 1976. 175. p. 
21 Kuzmič, 2001. 298. p.; Yates, 1976. 176. p. 
22 Yates, 1976. 177. p. 
23 Yates, 1976. 325. p. 
24 Kuzmič, 2001. 297. p. 

25 Yates, 1976. 325. p. 
26 Kuzmič, 2001. 306. p. 
27 Yates, 1976. 323. p. 
28 Kuzmič, 2001. 301. p. 
29 Kuzmič, 2001. 304. p. 
30 Yates, 1976. 327. p.; Kuzmič, 2001. 306. p. 
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sét követően magyar nyelven adott ki egy 
evangélikus havi folyóiratot. Stiegler azt 
az elvet vallotta, hogy a Muravidék szláv né-
pessége nem szlovén, hanem vend eredetű, 
ebből következően jelentősen különbözik 
stájerországi szomszédaitól. Az 1918-ban ki-
adott művében – „History of the Wends” (A 
vendek története) – azt írta többek között: 
„A vendek közeli és baráti kapcsolatban éltek 
a magyarokkal. Az 1. világháborút követően, 
a  trianoni békekötés értelmében a  vendek 
földje Jugoszlávia része lett, ami ellen ők ve-
hemensen tiltakoztak, mert magukat maga-
sabb rendűnek tartották a délszlávoknál.”31 

Lovrenc Horvath 1921-ben az amerikai 
Magyar–Vend Szövetség nevében levelet 
küldött az  USA akkori külügyminiszteré-
nek, Charles Evans Hughesnek (1862–
1948), amelyben követelte a Muravidék visz-
szacsatolását Magyarországhoz.32 Horvath, 
a szlovén–magyar származású pap, a fenti 
szövetség elnöke lázasan munkálkodott 
azon, hogy meggyőzze a Bethlehemben ta-
lálható Szent József Római Katolikus egy-
házközség szlovén tagjait vend származá-
sukról.33 

Bethlehem lakossága jelenleg valamivel 
több mint 75.000, és város az elmúlt szá-
zadban sok változáson ment keresztül. 2001 
óta már nem létezik az acélmű, viszont nő 
azon polgárainak a száma, akik ismét tu-
datosan vállalják muravidéki gyökereiket. 
1996 óta testvérvárosi kapcsolatot ápol 
Bethlehem és Murska Sobota, így a két vá-

ros között diákcsere is létezik. 2010-ben 
evangélikus lakosai, akik közül sokan szlo-
vén–muravidéki ősökkel rendelkeztek, 
megünnepelték a Szent János Vend–Evan-
gélikus-Lutheránus Egyházközség alapítá-
sának a 100. évfordulóját. 

 

Amikor Vukán Lajosból Louis  
Zauneker lett 
 
Vukán József harmadik gyermekként szü-
letett idősebb Vukán József és Kolossa Ro-
zália házasságából.34 1889-ben látta meg 
a napvilágot egy apró faluban, Márkushá-
zán (ma: Markišavci, Szlovénia) és a  pu-
conci plébánián keresztelték meg. Márkus-
háza közigazgatásilag Muraszombathoz 
(ma: Murska Sobota, Szlovénia) tartozott, 
plébániája pedig a  Vas vármegyei szupe-
rintendatúrához. József apja szlovén pa-
raszt volt, aki az apró, közel 1 hektár35 nagy-
ságú földjén épp csak a megélhetéshez valót 
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31 Idézi Antalics, 1998. 137. p. 
32 Kuzmič, 2001. 303. p.; Antalics, 1998. 138. p. Az 1921. 

augusztus 8-án keltezett levél – többek között – 
kijelenti: „Wherever in this world a Wend exists, he 
would rather sacrifice his life, than to allow his blood 
to mix with the blood of a Carniolian or Croatian or 
a Serb.” [Bárhol is van a világon egy vend, szive-
sebben áldozza fel az életét, mint engedje azt, hogy 
a vére keveredjen egy krajnai, egy horvát, vagy egy 
szerb vérével.] Idézi Antalics, 1998. 138. p. 

33 Antalics, 1998. 136. p. 

34 A következő adatok Erwin Bernat grazi kollégám 
családi archívumának feljegyzései között találha-
tók. Nagy részben a Vukan család tagjaival készített 
interjúkat tartalmazzák. További részleteket lásd 
Bernat, Erwin – Moll, Martin: Vom Übermurgebiet 
(Prekmurje) in die Neue Welt. = Signal. Jahres -
schrift des Pavelhauses, 2011/2012. 187–215. p. 

35 Területmérték. 1 hektár = 10.000 m2. 
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Vukán József (1889–1913) szülőháza 
Márkusházán (Erwin Bernat 

magángyűjteménye)



tudta megtermelni. József lánytestvére, Ka-
talin már a 20. század elején elhagyta szü-
lőfaluját, amely 15 km-re feküdt a legköze-
lebbi határátkelőhelytől, és a  szomszédos 
Ausztriába távozott. 

1907-ben József is elhatározta, hogy ki-
vándorol, mégpedig az USA-ba. Szándékai-
ról éppúgy keveset tudunk, mint a Hamburg 
felé tartó útja első szakaszáról. Állítólag 
a  hajó indulásáig néhány napot a  HAPAG 
(Hamburg-Amerikanische Packetfaht-Ac-
tien-Gesellschaft [Hamburg-Amerikai Cso-
magszállító Részvénytársaság]) által mű-
ködtetett kivándorlócsarnokban36 töltött el, 

ahol jegyzéket vettek fel a  kivándorlókról, 
és ismertették velük az  orvosi és higéniai 
intézkedéseket. Caro 1909-ben így számolt 
be erről: „Jön a kötelező fürdő, a ruhák fer-
tőtlenítése. … Csak a  fürdés után kerül sor 
az orvosi vizsgálatra. A betegség gyanúsakat 
meg figyelőbe, a  betegeket kórházba küldik, 
az egészségeseket a »tiszta oldalra« állíttat-
ják. Itt vannak a közösségi szállások, egy na-
gyobb tartózkodási hely, egy katolikus temp-
lom a  czectochowai Szűz Mária képével, 
tekintettel a  lengyel emigránsokra. Van egy 
protestáns templom és egy zsinagóga, aztán 
a déli és az északi szálló, melyekben jó pénzért 
különálló szobákat kapsz.”37 
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36 Wöst, Ursula: Die Auswandererhallen der HAPAG. 
In: Brinckmann – Gabrielsson, 2008. 139–151. p. 
Az 1901-ben épített – majd 1904-ben bővített – ter-
mek 2000-nél több kivándorlót tudtak befogadni. 37 Caro, 1909. 74–75. p. 
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Vukán József – balról a második – bethlehemi munkatársaival, 1910 körül  
(Erwin Bernat magángyűjteménye)



A 18 éves Vukán József 1907. szeptember 
14-én lépett a SS President Grant, a 18.000 
bruttóregiszter tonna38 kiszorítású gőzhajó 
fedélzetére. Feltételezhetően a harmadosz-
tályt engedhette meg magának. Ismerősök 
és barátok társaságában utazott, akik vagy 
a  szülőfalujából, vagy annak környékéről 
származtak. A 19 éves Oczeh Iván Márkus-
házáról, a 36 éves Zwer Márton Muraszom-
batból, a 25 éves Luthar Teréz Battyándról. 
A  gőzös 1907. szeptember 25-én futott be 
a New York-i kikötőbe. A bevándorlási ha-
tóság feljegyzése szerint Vukánnak 18 dollár 
lapult a zsebében. Céljának egy dél-bethle-
hemi címet diktált be, ahol egy bizonyos 
Zwer József lakott. Állítólag Márton roko-
náról van szó, mert ő is ugyanezt a címet 
adta meg a hatóságoknak. 

Vukán József a  következő években Al-
lentownban, Bethlehem egyik elővárosában 
lakott. Kezdetben acélipari munkásként 
dolgozott, és itt ismerte meg a szlovén Hor-
vát Klárát, akit 1910-ben feleségül vett. Nem 
sokkal ezt követően elhatározták, hogy ha-
zatérnek. Egyetlen gyermekük, Vukán Lajos 
1911 októberében született Márkusházán. 
Nem sokáig maradtak azonban itt, és 1912-
ben Pennsylvania felé vették útjukat. Fiúkat 
a nagyszülőknél hagyták, később a gyermek 
a keresztanyjánál talált otthonra. Biológiai 
szüleiről nem meséltek neki semmit, és így 
keresztanyját tartotta anyjának, annak fér-
jét pedig apjának. 

1923 őszén, amikor Lajos egy nap haza-
felé tartott az iskolából, szembejött vele egy 
rendkívül elegáns asszony. Több mint  
60 évvel később, a 75 éves férfi így írta le ezt 
a találkozást: „Amikor a közelünkbe ért, meg-
kérdezte, melyikünk a  Louis, és a  társaim 
rám mutattak. Odajött hozzám és azt 

mondta: Te a  fiam Martin vagy, én pedig 
az anyád. Én erre azt mondtam: Te nem vagy 
az anyám! – és eltoltam magamtól. Mert ha 
valaki a semmiből feltűnik, és azt mondja: 
Az anyád vagyok! – azt úgy sem hiszed el.”39 

Az elegáns nő valóban az anyja volt, akit 
Klara Zauneker nevet viselte és magával 
akarta vinni az USA-ba a fiát. De miért várt 
erre 10 évet? Mi mehetett végbe a  fiatal-
emberben, akinek az életrajzát egyik napról 
a másikra át kellett írni? Vukán József, La-
jos apja 1923-ban már 10 éve nem volt 

az élők sorában, mivel 1913 augusztusában, 
24 évesen tüdőgyulladásban elhunyt és Al-
lentownban temették el. 

Ezt követően nem sokkal az özvegy ismét 
férjhez ment, mégpedig Charles K[ároly] Za-
unekerhez, aki csak 1911-ben vándorolt ki, 
szintén a Muravidékről. A házasságkötést kö-
vetően Ohio államba,  

martin moll: a muravidékről az újvilágba

38 Regisztertonna: a hajók térfogatának 1994-ig ér-
vényben lévő mértékegysége. Bruttóregisztertonna: 
a hajók teljes belső térfogatának regisztertonnában 
kifejezett mértéke. 1 regisztertonna = 100 köbláb = 
2,8316 m3. 

39 Az életrajzi adatok azon 1986. február 2-án készített 
interjúból származnak, amelyet Louis Zauneker  
– aki eredetileg Vukán Lajos néven született – 
az amerikai antropológusnak, Willa Appelnek adott 
a „Voices From Ellis Island: An Oral History of Ame-
rican Immigration” projekt keretében. A 30 oldalas 
teljes beszélgetés (továbbiakban: Zauneker interjú, 
1986.) elérhető a szerzőnél. Részleteket közöl Cher-
mayeff – Wasserman – Shapiro, 1991. 228. p. 
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Louis Zauneker édesapja, Vukán József sírjánál, 
1925 körül. Fénykép a Zauneker família digitális 

családtörténetéből  
(Erwin Bernat magángyűjteménye)



Clevelandbe költöztek. Ez a város az, amely-
ben Bethlehem és Bridgeport mellett mind 
a mai napig sok szlovén származású lakos 
él. Klara és Charles önállósították magukat. 
Egy vegyes üzletet működtettek, ahol az édes-
ségek mellett mindenfajta sajtóterméket, do-
hányárut, de még tejet is lehetet kapni. 

De térjünk vissza Vukán Lajoshoz. Né-
hány hónapig eltartott, amíg ez  anyja rá 
tudta beszélni, hogy menjen ki vele az USA-
ba. Ez alatt az  idő alatt a gyermek kiván-
dorlásához szükséges miden iratot besze-
reztek. Klara, aki nem sokkal az előtt lett 
amerikai állampolgár, a fiával 1924 elején 
hagyta el a Muravidéket. Az elején lovasko-
csival mentek át a jugoszláv–magyar hatá-
ron, majd vonatra ültek az észak-francia-
országi kikötővárosig, Cherbourg-ig, 
ahonnan 1924. február 6-án indultak el 
az SS Berengaria gőzössel. Az 1913-ban Im-
perator néven forgalomba állított, a  világ 
akkoriban legnagyobb hajója az 1. világhá-
ború óta a  brit Cunard Line társasághoz 
tartozott, és nagy hatással volt a 12 éves fi-
úra, amelyre 1986-ban így emlékezett visz-
sza: „Emlékszem, hogy taxival utaztunk 
a szállodából, amely eleve új volt számomra. 
Addig még soha nem ültem taxiban. Felszáll-
tunk a  hajóra, megkerestük a  kabinunkat 
a másodosztályon. Az első osztály meglehe-
tősen drága volt, és volt még a harmadosz-
tály, az alsó fedélzeten. Azok az emberek gya-
korlatilag a  földön aludtak, nem voltak 
éppen jókedvűek. Nekünk volt kabinunk, de 
se fürdőszoba, se semmi más. Fürödni le kel-
lett menni a  hallba. Az  étterem is ott volt. 
Mindent rendelhettünk, amit csak akartunk. 
Óriási élmény volt számomra. Nem vagyok 
benne biztos, de úgy emlékezem, hogy az út 
több mint egy hétig, talán tíz napig is tartott. 
Anyám tengeri beteg lett, én nem. Ő tudott 
beszélni angolul a  többiekkel. Én amerikai 
állampolgár voltam, az anyám után. Össze-
barátkoztam néhány emberrel, akik gyakor-

latilag a világ minden országát képviselték 
ott. A világ összes nyelvét beszélték. Én né-
metül, magyarul és szlovénül. Úgy-ahogy 
megértettem magamat velük. Nem voltam 
teljesen elveszett ember. Problémám volt vi-
szont azzal, hogyan kell tusolni, használni 
a nyilvános WC-t, a külön férfiak és nők szá-
mára fenntartott mosdóhelyeket. Egyik sem 
volt otthon. De miután beletanultam, nagyon 
élveztem őket. … Amikor megpillantottuk 
a Szabadság-szobrot, mindenki a fedélzeten 
volt. Egy dologra emlékszem: nagyon za-
varba ejtő volt, amikor elkezdtek játszani 
hazafias dalokat. Ott álltam kalapban né-
mán, amikor odajött mellém egy hölgy, s le-
vette a kalapot a fejemről. Mi a fene? – gon-
doltam. Mire a  hölgy elmondta, tartsam 
a kalapot a kezemben és legyek büszke arra, 
hogy Amerikában vagyok.”40 

A valóságban az út rövidebb ideig tartott 
1 hétnél. 1924. február 12-én futott be a hajó 
New Yorkba. A  szokásos adminisztráció 
után a bevándorlási hatóságnál, Klara fiát 
már nem Vukán Lajosnak hívták, hanem 
Louis Zaunekernek, és Jugoszláviában szü-
letett amerikai állampolgárként regisztrál-
ták. Az új vezetéknévét Klara második férje, 
Charles részéről később történt adoptáció 
előzetes jelzése alapján jegyezték be. Anya 
és fia New Yorkból busszal utaztak Allen-
townba, és 1 hétig tartózkodtak Klara test-
véreinél. Louis itt találkozott egy hatósági 
személlyel, amit életében nem felejtett el: 
„Anyámmal és nagynénémmel kimentünk 
a piacra, a farmerek piacára, s ahogy ott sé-
tálgatunk, megjelent egy férfi, meg fogta a ka-
romat és megállított. Már megijedtem, hogy 
le akar tartóztatni és visszaküldeni Euró-
pába, és tudni akarja, mit keresek itt. Kide-
rült, hogy iskolafelügyelő volt, és arra volt 
kíváncsi, hogy iskolaidőben mit keres egy 
gyerek a piacon. És miután megmagyarázták 
neki, hogy miért vagyok itt, természetesen 
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40 Zauneker interjú, 1986. 9–13. p. 
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hagyott bennünket tovább menni. Eszembe 
is jutott. Te jó ég! Európában akár egy hetet 
is otthon lehetnék, senkit sem érdekelne.”41 

1 hét múlva Louis és anyja vonaton Cle-
velandbe utaztak, ahol Klara férje várta 
őket. A Zauneker család egy tipikus beván-
dorló negyedben lakott, kelet-európaiak, 
írek, angolok, németek, zsidók és olaszok 
társaságában. Louis, aki egyke maradt, több 
iskolát végzett. Gyorsan és jól elsajátította 
az  angol nyelvet. 1931-ben befejezte a  kö-
zépiskolát, 2 évig üzletvitelt tanult és végül 
kereskedelmi alkalmazottként a clevelandi 
May Company-nél, Ohio állam egyik neves 
áruházláncánál talált munkát. Itt dolgozott 
az  1913-ban született Hoffman Emma is, 
akivel 1937 júliusában házasodtak össze. 
1940-ben született Janet nevű lányuk, 3 év-
vel később fiúk, Ron. 1948-ban mind a né-
gyen Los Angeles közelébe költöztek, ahol 
Louis 30 éven át ugyanannál a szupermar-
ketláncnál dolgozott. Anyja és apja Cleve-
landben maradtak, 1959-ben, illetve 1958-
ban bekövetkezett halálukig. Louis 
Zauneker – a Muravidéken született Vukán 
Lajos – csak egyszer látta viszont a szülő-
földjét. Feleségével együtt 1978-ban látoga-
tott haza, a rokonokhoz, Márkusházára. Lo-
uis Zauneker 2000. július 22-én, 89 évesen 
halt meg San Clemente-ben, Kaliforniában. 

Nem Louis, illetve apja, József a Vukán 
család azon egyedüli tagjai, akik USA-ba 
emigráltak, ugyanis József három unokanő-
vére és egy unokabátyja követte a példát, 
akik nagybátyja, Ferenc (1853–1933) gyer-
mekei voltak. Vukán Mária (1882–1958) 
kivándorlási éve nem ismert, de feltehető-
leg ő az első, aki emigrált közülük a Mura-
vidékről. Vukán Katika (1887–1958) 1908-
ban vándorolt ki férjével, Flisar Ivánnal.42  

3 év múlva ment utánuk a csupán 15 éves 
Vukán Veronika (1897–1991),43 aki Józsefnél 
telepedett le Bethlehem közelében. Ferenc 
gyermekei közül utoljára Vukán József 
(1890–1973) hagyta el hazáját, mégpedig 
1912-ben.44 Az 1930. évi népszámlálás adatai 
szerint ő feleségével és három gyerekével, 
anyósával és apósával Clevelandben élt, 
az  akkor 18 éves Louis Zauneker, azaz 
Vukán Lajos szomszédságában. Csak Vukán 
Ferenc legkisebb gyermekét, a későn szüle-
tett Vukán Milánt (1907–1998) nem ragadta 
magával az  a  nagy kivándorlási hullám, 
amely oly sok szlovént sodort a Muravidék-
ről az  USA-ba. Ő haláláig Márkusházán 
lakott. Négy testvérével, akik közül hárman 
az USA állampolgárai maradtak,45 életében 
mindvégig szoros kapcsolatot tartott fenn. 

* 
 

A közlemény az „Auswanderung. Ein-
wanderung. Binnenwanderung: Migration 
und regionale Mobilität im pannonischen 
Raum” címmel 2021. szeptember 14-én és 
15-én megrendezett 40. „Schlainiger Gesp-
räche” elnevezésű konferencián „Vom 
Übermurgebiet (Prekmurje) in die Neue 
Welt. Slowenische Auswanderung um 1900 
– Fallbeispiele, Rahmenbedingungen, 
Nachwirkungen” címmel elhangzott elő-
adás bővített, szerkesztett és jegyzetekkel 
ellátott, magyarra fordított szövege. 

 
(Ford. Ács Zoltán)
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41 Zauneker interjú, 1986. 15. p. 
42 1908. szeptember 5-én hagyták el Európát, a  Le 

Havre kikötőjéből kifutott SS La Lorraine gőzhajón. 
Szeptember 12-én érkeztek meg New Yorkba. 

43 1911. szeptember 2-án hajózott ki az Újvilág felé, 
Le Havre kikötőjéből az SS La Savoie fedélzetén és 
szeptember 9-én érkezett meg New Yorkba. 

44 1912. szeptember 28-án hajózott be Le Havre ki-
kötőjében az SS Rochambeau gőzhajóval, ami ok-
tóber 6-án kötött ki New Yorkban. 

45  Vukán Katika (1887–1958) férjével és hat gyermek-
ével az 1920-as években vándorolt vissza az akkori 
Szerb–Horvát–Szlovén államba. Gyermekei közül 
egyedül a legidősebb fia, Flisar Ferenc tért vissza 
az USA-ba. 
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