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Valahol otthon lenni
Tanulmány az amerikai magyar emigránsok
százhúsz évérõl – New Brunswick példáján keresztül

Bevezetés

T anulmányomban az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt,
emigrált magyarokkal foglalkozom. Megkísérlem ismertetni tör-

ténetük legjellegzetesebb eseményeit, szûkszavúan felvezetni a kivándorlá-
sukkal kapcsolatos, fontos fogalmakat. A tárgykör életszerûbbé tétele érde-
kében kiemelek egy várost, New Brunswick-ot. Választásom nem véletlen:
a helység érdekességét egyik angol neve adja, amely magyarítva így hangzik:
„az Egyesült Államok legmagyarosabb városa”. Azon kevés amerikai telepü-
lések egyike, ahol a magyarság tartósan és nagy számban megtelepedett, így
történetükön keresztül végigkövethetõk az amerikai magyarság százhúsz
évének eseményei, fõ tendenciái.

Az imént mondottakból hangsúlyoznunk kell a tartós megtelepedést,
az USA lakói ugyanis híresek mobilitásukról. (Ezért is tûnik helytállónak
az amerikai társadalmat autós kultúrának nevezni.) Az USA népszámlálási
adatai alapján a lakosság majdnem húsz százaléka vándorol évente, és átlago-
san négy-ötévente költözik másik házba, városba, vagy államba.1 Az itt élõ
magyarság alkalmazkodott a körülményekhez, részt vett és vesz az Ameriká-
ra jellemzõ utazási lázban. Voltak városok, városrészek, mint például a New
York-i Keleti 82. utca és környéke, a Cleveland-i Buckeye Road és környé-
ke, Chicago egyes utcái stb., ahol jellemzõen magyarok laktak, de ezek a kö-
zösségek kellõ utánpótlás híján lassan megszûntek, és fennmaradásuknak

1 Lásd például: Faber, Carol S.: Current Population Reports. U.S. Bureau of Census, June
2000.



késõbb sem kedvezett az Egyesült Államok társadalmi rétegekre épülõ lete-
lepedési szokása.2

A New Brunswick-i magyarság ezzel szemben sokáig fennmaradt mint
közösség. Itt, számos oknak köszönhetõen, a legutóbbi idõkig a magyarság volt
a legnépesebb etnikum, közel húsz százalékos arányával.3 Mára ezt a várost is el-
érte az 1960-as évektõl kezdõdõ költözési láz, a „rozsda-övezetbõl” a „nap-
fény-övezetbe”; az anyagilag egyre gyarapodó magyarság ráadásul a New
Brunswick környéki suburb-okba költözik, alkalmazkodva a fentebb említett
társadalmi szokásokhoz. Ezért itt is egyre csökken a számuk, amit valamelyest
ellensúlyoz a jól kiépített intézményi, közösségi és kommunikációs hálózat.4

Az 1880-as években kezdõdött a magyarság tömeges kivándorlása az Egye-
sült Államokba.5 A kiváltó okokat le lehet írni a Maslow-féle szükséglet-hierar-
chia követelményeivel (fiziológiás lét, biztonság, valahova tartozás, megbecsü-
lés, önmegvalósítás igénye), amelyek közül bármelyik tartós sérülése, veszé-
lyeztetése esetén, az elszenvedõ alany változtatáson kezd el gondolkodni
(életmód, és/vagy lakóhely). Konkretizálva, esetünkben az okok között szere-
pelt a földéhség; a kapitalista viszonyok kialakulásának társadalmi problémái;
az amerikai gazdaság extenzív fejlõdési szakaszának vonzása (amely az I. világ-
háborúban lezárult); késõbb az egyesítõ családstratégiák; jellemzõen fiatalok-
nál pedig az individuális erõpróba, kalandvágy lehetett az ok.6 Ezeket a század-
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2 Egy részérõl jelentek meg tanulmányok, szociográfiák. Ilyenek például: Body, Paul: Hun-
garian immigrants in greater Pittsburgh 1880–1980. Hungarian Heritage Study Group: Pitts-
burgh, PA, 1981.; Fejõs Zoltán: A chicagói magyarok két nemzedéke 1890–1940. Az etnikai
örökség megõrzése és változása. (Hungari extra Hungariam 1.) Közép-Európa Intézet: Buda-
pest, 1993.; Hosh, Robert S.: Árpádhon, Louisiana: an example of Hungarian immigrant accultu-
ration. Columbia University Press: New York, 1971.

3 A város magyarságáról részletes adatok találhatók: Molnar, August J.: The Hungarian
Community. In: Pratt, Marcus (ed.): The Tercennial Lectures: New Brunswick, New Jersey.
New Brunswick, NJ, 1982.; Bicentennial Hungarian heritage in New Jersey.The Bicentennial
Hungarian Heritage Comittee of New Jersey: h. n. [New Brunswick?], 1975.

4 Itt kénytelen vagyok megemlíteni a hagyományos közösségi hálózat súlypontjának (local
place), lassú, a globalizáció, és az információs sztráda által kiváltott áthelyezõdését a virtuá-
lis térbe, amely, egyelõre kiszámíthatatlanul, megváltoztatja a közösségek – így például
a diaszpóra – felépítését.

5 A témát átfogóan tárgyaló mûvek: Fejõs Zoltán: A chicagói magyarok két nemzedéke
1890–1940 , i. m.; Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880–1940.
Akadémiai: Budapest, 1982.; Vardy, Steven Bela: The Hungarian–Americans. Twayne Publis-
hers: Boston, 1985.

6 Igaz, mai mintákról értekezik, de nagyon jó összefoglalást ad a migrációs elméletekrõl:
Massey, D. S. – Arango, J. – Hugo, G. – Kouaouci, A. – Pellegrino, A. – Taylor, J. E.: A nem-
zetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés. In: Sík Endre (szerk.): A migráció szocio-
lógiája. Szociális és Családügyi Minisztérium: Budapest, 2001. 9–40.



fordulós, fõként gazdasági kivándorlókat, „vendégmunkásokat”, nagyrészt
a pénzszerzés és hazatérés képe vezérelte, így rendezték be életüket. Késõbb jel-
lemzõbben a politikai nézeteik, faji eredetük, származásuk miatt üldözöttek,
hátrányosan megkülönböztetettek kerültek többségbe, természetesen az indi-
viduális okokból kivándoroltak mellett. A kivándorlást kiváltó okokat sokféle
metodika szerint lehet számba venni. Ebben az írásban a „push and pull fac-
tors”, azaz a ható erõk szerinti módszert választottam, átfogó jellege miatt.

A közösség vizsgálata elõtt azonban röviden ismertetem az asszimilációs,
amerikanizációs irodalmat, hogy viszonyítási alapot képezzen annak konkrét
tárgyalásakor.

Asszimiláció, beolvadás vagy beilleszkedés

Az elsõ világháború végéig csak nagyon kis százalékban történik beolva-
dás. Addig, nagyon leegyszerûsítve, csak idõszakos emigrációról, azaz munka-
vállalás céljából történõ, átmeneti külföldön tartózkodásról beszélhetünk,
amely nem követel különösebb asszimilációt. (Fontos azonban megjegyez-
ni, hogy a századfordulótól szaporodó jelek utalnak a végleges letelepedési
szándékra).

Az öreg amerikások és leszármazottaik amerikanizálódása „csak” az
1920-as években indult el, és a következõ évtizedekben felgyorsult. Ez együtt
járt a kintiek közötti differenciálódással is, amihez csatlakozott a felnövekvõ
második generáció, lassan eltávolodva a magyar identitástól.

Érdemes néhány mondat erejéig az asszimiláció kérdésével foglal-
kozni, mivel a kivándoroltak identitásproblémái a legfontosabb szem-
pontok közé tartoznak, magából a kutatás tárgyából (amerikai magya-
rok) következõen. Ráadásul, az amerikaiak asszimilációhoz való viszo-
nya meglehetõsen eltér az európaiétól, és jelentõs változáson ment át az
évszázadok során.

Nagyjából három, egymást idõrendben követõ felfogásról van szó.
Az ún. anglo-konform felfogás a WASP-hoz (fehér, protestáns, angolszász né-
pesség) való feltétlen azonosulást várja el az országba érkezõtõl. Talán ez vet-
hetõ össze a legjobban az európai asszimilációs fogalommal. Ennek ereje
megtört ugyan a 19. században, szélsõségként, sznobizmusként azonban to-
vábbra is él.

Korszakunkra inkább a második a jellemzõ, az ún. „olvasztótégely” (mel-
ting pot) elmélet , amely az etnikumok kulturális keveredésébõl létrejövõ új
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nemzeti karaktert részesíti elõnyben.7 Ez szintén beolvadást vár el, de itt fel-
használható az etnikumok által kialakított közösségi kultúra, amely biztos
anyagi és emocionális háttérként elõsegíti a késõbbi beilleszkedést az új hazá-
jukba.

Az otthonról hozott szokások, etikai, morális értékrendek, szimbólu-
mok, közösségi struktúrák jelentõs része tovább él, mintegy áttranszplantáló-
dik; mégis egy új kultúra bontakozik ki belõle, ahol a régebbi tradíciók új keret-
be kerülnek, majd a kép tovább változik, az újonnan kialakult funkcionális
szokásokkal, hagyományokkal.8

Itt érdemes röviden megvizsgálni ezt az ún. új kultúrát, kialakulásának
körülményeit.

Azt, amit beilleszkedésnek lehet nevezni, a kivándoroltak általában egy
új közösségi kultúra kialakításával tették, mivel az „anyakultúrától” elsza-
kadtak, és az új, élõ kulturális befolyások nem otthonról érték õket. Ezenkí-
vül a magukkal hozott szellemi örökség egy másik, az otthonitól gyökere-
sen eltérõ közegbe került. Míg az Egyesült Államokban a társadalmi felfo-
gás erõteljesen individualista, az egyének közti érintkezés formálisabb
(a családon belül is, a laissez-faire elv alapján), addig Magyarországon mind-
ez familiárisabb, sokkal inkább a közösségre, szigorúan kiépített közösségi,
családi hierarchiára épülõ.9

A kivándoroltak állandó versenyhelyzetben találták magukat, ahol a si-
keres, és nem a „kedves” ember az értékes. Ez az eltérõ társadalomszervezé-
si elv egy jelentõs sokkhatás kiváltója volt. Ennek, és az idegenség, a „sehová
sem tartozás” érzésének legalábbis csökkentésére, nyilvánvaló válaszlépés
volt a valamilyen módon (itt etnikailag) összetartozók összefogása, a beil-
leszkedés elõsegítésére. A képet kissé bonyolította, hogy az érkezõk önma-
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7 Israel Zwangwill 1908-as, The melting pot címû drámájáról kapta nevét az irányzat. Ismer-
tebb képviselõi: F. J. Turner, Robert Ezra Park, Theodor Blegen, stb. Ebbõl az irányzatból
származtatható a „gyökértelenség” elve, Turner századfordulós „frontier”-tézisén keresz-
tül, amely szerint az országot benépesítõ európai bevándorlók egyszer s mindenkorra ki-
szakadnak korábbi közösségi kereteikbõl, és a sivár magány lesz osztályrészük. Ennek az el-
méletnek Oscar Handlin adott publicitást, 1951-es, The Uprooted címû könyvében.

8 Az áttranszplantálódás elmélete csak az 1960-as években merült fel elõször, és valószínû-
leg Rudolph Veccoli volt az elsõ, aki kimondta ezt az elvet. A közvélemény elé igazából
csak az 1980-as évek közepén került John Bodnar könyvével. Bodnar, John: The Transplan-
ted: A History of Immigrants in Urban America. Indiana University Press: Bloomington, India-
na, 1985. E nézet váltotta fel napjainkban a „gyökértelenség” elvét. Ezzel szintén foglalko-
zik: Fejõs Zoltán: A chicagói magyarok két nemzedéke 1890–1940 , i. m. 61–142.

9 Érzékletesen tárgyalja az individualizáció és a kultúraváltás problematikáját Kapitány Ág-
nes – Kapitány Gábor: Kultúrák találkozása.Savaria University Press: Szombathely, 1996.



guk is a magyar kultúra számos változatát képviselték. Lakó- és munkahe-
lyeik alapján megkezdõdött az új közösségek szervezõdése és az új „etnikai
szubkultúrák” megszületése.

Ez az új kultúra így a legcélszerûbb életstratégia lett, mind a közösség
fenntartására – mint a lelki egyensúlyi feltétel alapvetõ szükségletére–, mind
pedig a túlélésre, majd a beilleszkedésre. A kivándorlás közösségszervezési
szempontból még egy jelentõs változást hozott, ugyanis az otthonihoz képest
jelentõsen megnövekedett a nõk szerepe, akik az értelmiségi réteg mellett
a mindennapi élet irányítói lettek, továbbá közvetítettek az otthoniak és a ki-
vándoroltak között.

A 20. század elején megszületett, de csak az 1960-as évektõl terjedt egyre
szélesebb körben a harmadik asszimilációs nézet, az ún. „kulturális pluraliz-
mus”, amely elfogadja a különbözõ etnikumok, „kulturális mozaikok” egy-
más melletti párhuzamos létjogosultságát, mindössze beilleszkedést kíván az
Egyesült Államok életébe, jogrendjébe.10 Újabban a hispano népességtõl már
ezt sem teljes mértékben várják el.

Mindezen asszimilációs nézetek sosem léteztek tisztán, inkább uralkodó
trendekrõl lehet beszélni. Ráadásul a második két elmélet nem is igen fûzhe-
tõ az asszimiláció fogalomkörébe, inkább a beilleszkedési elvárások különbö-
zõ stratégiájáról van szó. Ezért meg lehet kockáztatni a kijelentést, hogy nem
feltétlenül asszimiláció történt az USA-ba kivándorolt magyarokkal, hanem
egy hol erõsebben, hol gyengébben fluktuáló akkulturáció (újabban bekebe-
lezettség), az úgyszintén folytonosan változó amerikai világhoz. Még színe-
sebbé teszi a helyzetet a magyar etnikum többihez képest meghatározott
strukturális helye az amerikai társadalmon belül, amely maga is megér egy kü-
lön tanulmányt.

A neofitizmusra külön nem térek ki. A „neofiták” önmagukat zárták ki szár-
mazási etnikumukból, miután mély lelki sérülésekkel érkeztek szülõföldjük-
rõl. Ez, és a hála érzése befogadó új hazájuk iránt, túlvállalt alkalmazkodás-
hoz vezetett. Ennek következtében szinte minden kapcsolatot megszakítot-
tak származási etnikumukkal, és jellegzetes amerikai (tömeg-) kulturális
miliõvel vették magukat körül.

Az 1920–30-as években tehát jelentõs változásokon mentek át az ameri-
kai magyarok. Egyrészt a közösség is átstruktúrálódott, aminek köszönhetõ-
en az etnikai elit lassan betagozódott az amerikai elitbe, megvalósítva egy egé-

Valahol otthon lenni 69

10 A beilleszkedés, asszimilálódás kérdésérõl jó tanulmány: Gordon, Milton: Assimilation in
American Life. Oxford University Press: New York, NY, 1964.



szen más szintû beolvadást. (Ami azonban nem jelenti feltétlenül, hogy a kö-
zösség e tagjai elhagynák azt.)

Másrészt, ebben az idõszakban fõleg iparosok és értelmiségiek érkeztek,
ami polgáriasabbá tette a kolónia mindennapi életét. Létszámuk ugyan töre-
déke a világháború elõttiekének, hatásuk mégis számottevõ. A csökkenés
egyik fõ oka az 1917-tõl egyre szaporodó, bevándorlást korlátozó törvények-
ben található.11

Sajnos minden törekvés és pozitív esemény ellenére tovább folytató-
dott két, a közösséget érintõ negatív tendencia. Az egyik a város elhagyása,
a lakóparkokba költözés. Ezt személyekre lebontva pozitívumként lehet ér-
tékelni, mert jelzi az anyagi gyarapodást, a korábban említett amerikai társa-
dalmi szokások miatt. Viszont negatívum a város magyar közösségét szem
elõtt tartva. A korábban magyarok által lakott házakba más etnikumok, több-
nyire afro-amerikaiak és hispanók költöznek be. Ezért idõvel teljes utcák-
ban megszûnik a magyar etnikum. Ebben a folyamatban nem valószínû,
hogy változás fog történni, mert bizonyára nem érkezik jelentõs utánpótlás
a Kárpát-medencébõl.

A másik, a leszármazottak (a második, harmadik, esetleg negyedik ge-
nerációk) problémája. A jelenség elõször az 1920-as évek elején, az elsõ na-
gyobb tömegû állandó letelepedés idején jelentkezett. Elõször ekkor kezd-
ték félteni a második generációt. A riadalom nem volt légbõl kapott,
ugyanis az „öreg amerikások” gyermekei nemigen õrizték szüleik kultúrá-
ját. Megvetendõnek és idegennek tartották érthetetlen szokásaikat, nehéz
nyelvüket. Nem kedvezett a korszak sem, az olvasztótégely alatt teljes ere-
jével égett a láng, õk maguk pedig szívesen megszabadultak „hunky”-sá-
guktól, a „border line” állapottól.12 Itt meg kell jegyeznünk, hogy ez nem
magyar sajátosság. Mindegyik etnikum – az amerikai élet erõteljes indivi-
dualizáltsága miatt – jelentõs amerikanizálódáson megy át a bevándorol-
tak gyermekein keresztül. Rajtuk keresztül az állandóan alakuló amerikai
kultúra szólítja meg a letelepülõket.
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11 Az 1917-es Literacy Test (írástudáshoz köti a bevándorlást), az 1921-es Quota Act (5.747 en-
gedélyezett magyar) és az 1924-es Immigration Restriction Act (amely már csak 473 Magyar-
országról beengedhetõ személyt jelent évente). Forrás: Bennett, Marion T.: American Im-
migration Policies: A History.Public Affairs Press: Washington D.C., 1963. 40–57.; A Litera-
cy Test-et részletesen elemzi: Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban
1880–1940, i. m. 156–160.

12 Ezzel foglalkozik: Konnyu, Leslie: Hungarians in the United States; an Immigration Stu-
dy. American Hungarian Review (St. Louis), 1967. 58–65.



A gyerekeknek már az amerikai kultúra az elevenen ható, míg szüleiké
a halványuló örökség, amit kulturális törvényszerûségként a távolság–idõ gyen-
gülésnek nevezünk. Távol a kulturális centrumtól, egyre nehezebb az eredeti
örökség fenntartása, míg az idõközben ott keletkezõ innovációk hatása egyre
kisebb. Ezért is érthetõ az „új kultúra” létrejötte a diaszpórákban, annak is to-
vábbi sporadizálódása (szétszóródása további al-ágakká). Kevés kivételt vehe-
tünk számba. Az eredeti kultúra megtartásához vagy nagy létszám, vagy na-
gyon merev kulturális határ kell. Ezeket tapasztalhatjuk az ortodox zsidóság-
nál, a kínaiak egyes városnegyedeiben, egyre csökkenõ létszámban az
olaszoknál, puerto ricóiaknál, ukránoknál és bizonyos vidékek relatív elzárt-
ságban élõ csoportjainál, így például az amishoknál.

Egyre csökkent a magyarul értõk aránya, márpedig még mindig tartja ma-
gát az a nézet, hogy aki nem érti a nyelvünket, igazán a kultúránkat sem fogja,
aki pedig nem érti a kultúránkat, az elveszett a nemzet számára. Pedig a nemzet
mint „elképzelt” társadalmi identitás, fontos közösségszervezõ elv (igaz, válto-
zó erõsséggel). Fontos azonban az egyén számára is – mint Csepeli György írja
–, amikor: „a közvetlen személyes tapasztalat világában az emberek nagy cso-
portjai között helyezi el önmagát az ismerõsség és az idegenség dimenziója
mentén”.13 Ezt az „ismerõsséget” nehéz megszerezni a megértés nélkül. Ná-
lunk, magyaroknál ezt a nyelven keresztül teheti bárki a kultúra viszonylagos,
nyelv általi zártsága miatt. Azaz, a magyar kultúra nagyon kicsiny százaléka ér-
hetõ és sajátítható el más nyelveken. Kultúrkincseink nagy része nyelvünk szép-
ségére és gazdagságára épül, éppen ezért nehezen tolmácsolható a katarzis szán-
dékával. Érthetõ ezért a kétségbeesett szándék a nyelv megmentésére, mert ez
párhuzamos módon a közösség megmentésére is irányul.

A következõ részben felsorolásra kerülõ iskolák, alapítványok, szerveze-
tek, cserkészcsapatok, egyházak jelentõs erõfeszítéseket tettek a nyelv és a kul-
túra megtartásáért, komolyabb eredményt azonban, rajtuk kívül álló okok mi-
att, nem tudtak elérni. Ugyanez volt a helyzet a ’45-ösök gyermekeivel is. Túl-
ságosan erõs volt a környezet beillesztõ hatása, maga a közösség pedig nagyon
szétszórt és kisszámú ahhoz, hogy jelentõs vonzerõt gyakoroljon. Öröksé-
gük megtartása nagy erõfeszítést kívánt, és ismerve az amerikai életet, munka-
tempót, az nem sok idõt hagy a szabadidõs tevékenységekre. Úgy tûnik, még-
is van valamennyi remény, ami egy újabb történelmi változásnak és szemlélet-
váltásnak is köszönhetõ, amely teljesen átalakítja a világot.
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A kétpólusú világrend utáni korszak; az etnikum mint egzotikum

A szocialista „béketábor” megszûntével (azaz a Szovjetunió és szatel-
lit-államainak mint hatalmi tényezõnek a megszüntetésével) új korszak kez-
dõdött az emberiség életében. A globalizáció felgyorsulása, amely elõzménye
és következménye is a kétpólusú világrend megszûnésének, az információ-
kat, ismereteket pillanatokon belül eljuttatja a Föld bármely pontjára. Mind-
ez a fejlett, „demokratikus” világrend elterjedését, elterjesztését is jelenti,
amivel együtt jár a tolerancia, mint demokratikus vívmány, exportálása és im-
portálása a politikai hatalomcsinálók programpontjai közé. (Számos új, akár
negatív, akár pozitív jelenséget azonban nem említek, mivel nem tartozik
szervesen a témához.)

Ez a nagy változás jelentõsen érinti az amerikai magyarságot is. Itt is hozzá-
adódik járulékos hatásként, hogy az Egyesült Államokban általánossá vált a kul-
turális mozaiktársadalom elfogadottsága, a tolerancia növelése az etnikumok
felé. Ez több oknak köszönhetõ, de az egyik legfontosabb az amerikai etnikai
közösségek szívós fennmaradása, sõt megerõsödése. Az egyeduralkodó WASP
kultúra helyét, egy új „nemzeti” kultúra vette át, amely számtalan „etnikai szub-
kultúrából” táplálkozik. Ezen kultúra létrehozóinak egyike a magyar etnikum.
A mai hivatalos nézet szerint mindegyik etnikus kultúra csak erõsíti a nemzeti
kultúrát, amely mintegy bekebelezi, magába integrálja azokat. (Itt meg kell je-
gyeznem, hogy egyes szociológusok, mint Fukuyama; társadalomtudósok, pél-
dául az ún. neo-konzervatívok; politikusok, jellemzõbben a Republikánus
Párt tagjai ettõl éppen ellentétes nézeteket vallanak.) Így az 1990-es évektõl új
etnikai reneszánsz bontakozott ki az amerikai nemzetiségek körében.

Származási közösségük már nem annyira közösségfenntartó és amerika-
nizáló szerepet lát el, hanem paradox módon sokkal inkább az egyén önkifeje-
zõ, individualista szerepét növeli a közösségen keresztül, amely fenntartásá-
nak energiáját kapcsolati és lelki „feedback”-ként kapja vissza. Így az etnikum
konzervatív megõrzési metódusa innovatív móddá változik, ahol az egyén
mintegy kihasználja maga számára a benne rejlõ elõnyöket.

Magyarnak lenni Amerikában már nem hátrány, netán szégyen, hanem
egzotikum, a különleges nyelven és kultúrán keresztül, amely színesebbé te-
szi az „amerikaiságot”.

Ezt az általános ismertetõ részt követõen, a mikroszintre áttérve próbá-
lom felvázolni, hogyan sikerült megvetni a lábukat az újonnan érkezõknek,
majd mennyire voltak képesek akkulturálódni, esetleg asszimilálódni környe-
zetükbe.
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A New Brunswick-i magyar közösség beilleszkedése a helyi társadalomba
és külsõ interakciói

A város – amely nevét az akkori angol uralkodóház német családnevébõl
kapta – New Jersey középsõ részén fekszik, majdnem félúton New York, Phi-
ladelphia és Princeton között. (Innen hivatalos „beceneve”: „New Jersey köz-
ponti városa”.) Folyója a Raritan, mely a várostól nem messze ömlik az Atlan-
ti-óceánba. A települést 1680-ban alapították, egy holland telepes által létre-
hozott kompátkelõ környékén. 1766-ban megalapították a Queen’s
College-t, amely Rutgers, The State University of New Jersey néven ma már
az ország egyik legnagyobb egyeteme. A 19. századtól a város egyre fontosabb
kereskedelmi és hajózási központ lett, mivel megépült a Deleware–Raritan
csatorna, amely összeköti Pennsylvania gyárait és bányáit New Yorkkal. Meg-
tartotta mezõgazdasági jelentõségét, és elismerve az egyetem oktatási, kutatá-
si szerepét, 1834-ben ide telepítették a New Jersey-i Mezõgazdasági Kutató
Állomást. A század közepétõl egyre több iparvállalat telepedett le New Bruns-
wick-ban. Közülük az egyik, az 1886-ban alapított Johnson&Johnson, munka-
erõ-szükségletét az elsõ világháborúig szinte teljesen Magyarországról (túl-
nyomórészt: Veszprém, Zala, Zemplén, Vas, Gyõr, Szabolcs, Szatmár és Bor-
sod megyékbõl) elégítette ki (70–90% körül mozgott a magyar munkások,
mûvezetõk aránya). Ki kell emelni még két dohánygyárat: a The Bayuk Co.-t
és a The General Cigar Co.-t, ahol fõleg fiatal magyar nõket alkalmaztak.
A fent említett három nagyvállalatnak, továbbá bõrgyáraknak, fémöntödék-
nek, gépgyáraknak (például a Mack Trucks), a nagy vasút- és hídépítéseken
(például a New York-i híres Verrazzano hídén) alkalmazottaknak köszönhe-
tõen, rohamosan nõtt a magyarság létszáma New Brunswick-ban.14

Az elsõ magyart 1880-ban regisztrálták, de 1915-re már 5.572 magyar la-
kosa volt az akkor 30.000 lakosú városnak. Eleinte egymás mellett béreltek la-
kásokat, a hírhedt „burdos” házakat (boarding house), ahol tízen-tizenketten is
megszálltak egyetlen helyiségben. Ezzel az amerikai nativisták támadásainak
özönét zúdították magukra, akik állatiasnak nevezték életmódjukat, de ami
rosszabb volt ennél: az átlagnál valóban gyakoribb volt az alkoholizálás, a pro-
miszkuitás, a poliandria (többférjûség). Mindez természetesen megszûnt, az
emelkedõ anyagi színvonallal egyenes arányban. Késõbb, mikor az ideiglenes
jelleget átvette az állandó megtelepedés szándéka, egymás mellé építkeztek.
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Eleinte a volt kompkikötõ környékén fekvõ Neilson Street-en telepedtek meg,
majd egy egész lakónegyedet építettek fel a város északi részén fekvõ egye-
tem és a központ felé haladó vasútvonal között, a French, Somerset és Hamilton
Street mentén, a hozzájuk csatlakozó mellékutcákkal, amely ma a város V. ke-
rülete. Késõbb Franklin város felé is építkeztek a Brookside Avenueés az Ambro-
se Street mentén. Éttermeket, pékségeket, vegyesboltokat, hentesboltokat nyi-
tottak ebben a városrészben. Életüket, az egy tömbben élésnek köszönhetõ-
en, magyarosan szervezték, több kapcsolatot tartva az otthoniakkal, mint
környezetükkel. Ezt mutatja az ún. I. világháborús lojalitási válság, amikor elein-
te nyíltan megvallották szimpátiájukat az óhaza és szövetségeseik iránt (példá-
ul magyar háborús államkötvényeket vásároltak), azonban 1917 után vezetõ-
ik kénytelenek voltak „hûségnyilatkozatokat” kiadni a közösség nevében, az
USA felé.15

Az elsõ világháború végéig érkezõk többsége, munkaerõpiaci szerepüket
tekintve, otthon paraszti és cseléd munkát végzõk voltak. Fõleg fiatal falusi
férfiak, kisebb részben nõk. Amerikában túlnyomórészt kétkezi betanított
munkásként helyezkedtek el, gyárakban, bányákban, kohókban, nagy építke-
zéseken. „Push faktoruk”, azaz érkezésük fõ célja a pénzkereset volt, amit Ma-
gyarországra hazatérve szándékoztak befektetni. Mindezt alátámasztja az
1920-as népszámlálási adat, amely 2.371-el kevesebb magyart mutat ki New
Brunswick-ban. Itt zárójelben meg kell jegyezni a „pull faktor”, azaz a vonzó
tényezõk Trianon utáni felerõsödését, mert nagyrészük, megtapasztalva az
otthoni körülményeket, hónapokon belül visszatért. Beilleszkedésrõl az
1920-as évek elejéig csak kis mértékben beszélhetünk. Valójában a lehetõ leg-
magasabb fokú közösségi komfortot teremtették meg, ami munkavállalásuk-
hoz, és (az egyre elnyúló) kinn tartózkodásukhoz szükséges volt. Erõsen érez-
hetõ volt velük szemben az idegenellenesség, a megvetésig elmenõ lenézés
az amerikai „bennszülöttek” részérõl, ami késõbb siettette a kivándoroltak be-
olvadási tendenciáját.

Talán nem meglepõ ezek után, hogy 1923-tól állampolgári vizsgára felké-
szítõ osztályokat indítanak; eddig mindössze száz amerikai állampolgár volt
található a közel hatezer fõs magyar közösségben. A háború után a magyaror-
szági kaotikus gazdasági és politikai helyzet nem kedvezett a tömeges hazaté-
résnek. Ráadásul a kivándoroltak egy részénél ez már nem is a Magyarország-
ra való hazatérést jelentette volna. Mindez kétségtelenné tette a kinn marad-
tak számára a környezethez alkalmazkodás szükségességét.
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Beilleszkedési szándékaikat mutatja az önsegélyezésen (temetkezési és
betegbiztosítás) túli intézmények kialakítása. 1921-ben polgári kört hoznak lét-
re, amely 1932-ben férfi demokrata klubbá alakul, majd két évre rá létrejön
ennek a nõi megfelelõje is. (Ez érdekes kultúrtörténeti jelenség, ha tudjuk,
hogy 1921-ben csak néhány százalékos volt közöttük a társadalmi értelem-
ben vett polgárság aránya. Talán nem túl profán mindezt az önbecsülés, és
presztízs-növekedés közösségi kivetülésének értelmezni.)

A letelepedés legerõsebb alátámasztásaként, 1922-ben bankot alapítanak,
Magyar Building and Loan Association néven. Mint neve is mutatja, fõleg házépíté-
si és vásárlási kölcsönök felvételére használták. Azonban irányítóik ügyességé-
nek köszönhetõen a kezdeti 3.000 dolláros tõkébõl mára 100.000.000 dollár kö-
rüli állománnyal rendelkezik, és Magyar Savings and Loan Association néven,
New Jersey egyik legmegbízhatóbb bankjának számít.16

A két világháború között a magyarok száma egyre növekszik a város köz-
igazgatásában és politikai életében is. Magas beosztásokban megtalálhatóak
a rendõrségnél, tûzoltóságnál, a városházán. Ügyvédeik, orvosaik már nem-
csak honfitársaikkal foglakoznak, pacientúrájukat egyre inkább kiterjesztik
a város többi lakójára is.

Az ekkor az USA-ba érkezõk számszerûleg nagyon kevesen voltak (20 év
alatt kb. 40.000 ember,17 szemben a kb. 700.000 magyar nemzetiségûvel
1914-ig),18 viszont könnyen beilleszkedtek az amerikai életbe, lévén túlnyomó-
részt értelmiségiek, kvalifikált szakemberek.19 (Többek között ekkor jönnek
Hollywood magyar filmcápái, színészei, a késõbb világhírûvé vált tudósok.)

Ez a korszak az amerikanizáció klasszikus korszaka volt a kinti magyarság
között. Az „old timerek” leszármazottai szívesen vették át környezetük kultú-
ráját, mintegy párhuzamot vonva szüleik mûveletlensége és a magyar kultúra
között. A második generáció beolvadási hajlandósága miatt 1929-ben össze-
hívták az elsõ Magyar Nemzetgyûlést Buffalóban, ahol kötelezõvé tették a szü-
lõknek gyermekeik magyar nyelvre tanítását, és a hétvégi és nyári iskolák lehe-
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tõség szerinti felállítását.20 Ennek egyik eredménye az 1936-ban létrehozott
Magyar Oktatási Szövetség, amely anyagilag támogatta a New Brunswick-i ma-
gyar származásúak felsõfokú tanulmányait, kiemelve az identitás megtartásá-
nak szükségességét.

A beilleszkedést szépen mutatja az is, hogy a második világháború már
korántsem okozott lojalitási problémát. A kinn élõk az USA-t vallották hazá-
juknak, az ország hadseregében mintegy 50.000 magyar nemzetiségû har-
colt. Ugyanakkor szervezeteik, közösségük vezetõi megpróbálták az ameri-
kai közvéleménnyel megértetni szülõhazájuk kényszerû helyzetét, a háború
végén pedig jelentõs segélyszállítmányokat küldtek az óhazába.

A New Brunswick-i magyarokra anyagilag pozitív hatást gyakorolt a há-
ború, mert nem volt nehéz jól fizetõ munkát találni a hadi üzemekben, gyá-
rakban, farmokon. Ennek következtében a financiális gyarapodás megindítot-
ta a város magyar közösségének térbeli felbomlását, megindult a város kör-
nyéki lakónegyedekbe költözés, az önálló otthonok vásárlása.

A háború utáni Európa politikai bipolarizálódása, pontosabban Magyar-
ország „szovjet zónába” kerülése, menekülõk, emigránsok hullámait indítot-
ta Nyugatra. Õk voltak az ún. DP-sek,21 az „otthontalanok”, vagy ’45-ösök. Gyûj-
tõnevük mutatja érkezésük „push faktorát”: emigráltak, tehát szemben áll-
nak valamivel, valamilyen rendszerrel. Nagyrészük társadalmilag erõsen
deklasszálódott, hiszen Magyarországon az „úri középosztályhoz” tartoztak.
Foglalkozásukat tekintve ügyvédek, tisztviselõk, orvosok, tanárok, katona-
tisztek voltak. Közülük 153 család érkezett New Brunswick-ba, akiknek ko-
ruknál fogva és nyelvtudás híján kevés esélyük volt otthoni státuszuk fenntar-
tására (új hazájukban jellemzõen fizikai, betanított gyári és mezõgazdasági
munkát végeztek).

Utánuk jöttek az ún. ’47-esek, akiket Rákosiéknak a Szovjetunió által erõ-
sen támogatott „szalámi-taktikája” kényszerített az emigrálásra. Létszámuk
nem volt jelentõs, személyüket azonban az USA kormánya a diaszpóra szószó-
lóinak fogadta el, szervezetükön, a Magyar Nemzeti Bizottmányon keresztül.

Nem sokkal azonban az utolsó ’47-es megérkezése után, az eddigieknél
jóval nagyobb számú menekült érkezett az Egyesült Államokba, az ’56-osok.
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A szabadságharc elfojtását követõ évben 38.045 ember érkezett az Álla-
mokba, ebbõl megközelítõleg 30.000 a New Brunswick mellett fekvõ Camp
Kilmer katonai táborba, túlnyomórészt fiatal férfiak. A város újabb ezer ma-
gyarral gyarapodott. Felmerülhet a kérdés, hogy miért választották aránylag
ilyen sokan ezt az alig 40.000 lakosú várost. A válaszok nyilvánvalóak: kedve-
zõ fekvés; gazdasági környezet; jelentõs magyar kolónia, amely jól mûködõ
közösségi és intézményi hálózatot épített ki. Végül egy olyan tényezõ, amely
már akkor is nagyon fontos volt, és egyre jelentõsebbé vált a környék magyar-
ságának az életében: a Rutgers Egyetem.

Az intézmény, amely 1945-ben megkapta a New Jersey Állami Egyete-
me címet, hallgatói létszáma alapján ma az USA egyik legnagyobb egyeteme,
és több campus-ból áll, de központja New Brunswick-ban található. Az egye-
tem mindjárt a menekültek érkezése után ösztöndíjakat hirdetett meg szá-
mukra, és nyelvtanfolyamokat indított. Kézenfekvõ volt az intézmény bekap-
csolódása az érkezõk sorsának alakításába, mert fiatal életkoruk, többnyire kö-
zépiskolai vagy felsõfokú végzettségük predesztinálta õket erre. Az egyetem
1959-ben egy jelentõs magyar vonatkozású tényezõvel bõvült, nevezetesen
a Magyar Tanulmányok programmal, amelyet vezetõje, Molnár Ágoston költöz-
tetett át az Elmhurst College-bõl. Mivel a professzor az Amerikai Magyar Alapít-
vány elnöke is, személyében a helyi magyarság egy jelentõs vezetõ egyéniség-
gel gazdagodott: fontos kapcsolattartót nyert Molnár személyében az ameri-
kai tudományos és politikai élet felé.

Az alapítvány tevékenységei közé tartoznak a magyarságtudománnyal kap-
csolatos társaságok; akadémiai, kutatási programok; ösztöndíjak támogatása
amerikai egyetemeken, fõiskolákon. Õk mûködtetik a Magyar Kutatási Köz-
pontot, és kiadják a Magyarság-tanulmányok Hírlevelet. Az alapítványnak 40.000
kötetes (a magyarsággal kapcsolatos mûvekbõl álló) könyvtára és archívuma
(amely egyben a Rutgers fiókkönyvtára) 1989-ben kapott méltó helyet, amikor
felépült a Magyar Örökség Központ a Somerset Streeten. (Felépítésének költsé-
gét Molnár Ágoston gyûjtötte össze, nagyrészt kinti magyarok adományaiból.)

A helyi magyarság egyre megbecsültebb helyet foglalt el a város életében.
Eseményeiken a helyi társadalom is képviseltette magát. Ilyen volt például
Mindszenthy bíboros 1973-as New Brunswick-i látogatása. A fõpap az újjá-
épített Szent László templom megáldására érkezett, és látogatásából valósá-
gos népünnepély lett, ahová az egész ország területérõl érkeztek emberek.
A bíboros közel tízezer ember elõtt, az amerikai média nagy érdeklõdése mel-
lett mondott beszédet, a mai Mindszenthy téren. Három évvel késõbb, öku-
menikus ünnepség keretén belül, itt avatták fel két méter magas szobrát is.
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1975-ben, az összefogást erõsítendõ, létrehoztak egy általános szerveze-
tet, a Magyar Polgári Szövetséget, amelynek tagjai a helyi templomok, szerveze-
tek, baráti társaságok, de képviseltetik magukat benne a város más, nem ma-
gyar etnikumú közösségei is, jelezve ezzel a befogadást és beilleszkedést.
Mindenképpen említésre méltó, hogy a Magyar Amerikai Atlétikai Klub vezetõ-
jének kezdeményezésére, 1988-tól évente Magyar Fesztivált rendeznek a vá-
rosban, amely jelentõs rendezvénnyé vált. Végül, mintegy alátámasztva a kö-
zösség beilleszkedését, 1996-ban New Jersey állam kormányzója október
23-át a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította az államban.

Látható egy szinte töretlen vonal az 1920-as évek elejétõl a mai napig,
s ennek alapján megállapítható, hogy a magyarság beilleszkedése sikeres volt
a helyi társadalomba. Ezek alapján az is megállapítható, hogy nem az akkultu-
rációért kell nagyobb erõfeszítéseket tenni, hanem éppen ellenkezõleg, a kö-
zösség fenntartásáért. Mindezek után érdemes röviden megvizsgálni azt a kö-
zösséget, amelyet fizikailag már elkezdett felbomlasztani a II. világháború
hozta jólét.

A New Brunswick-i bevándoroltak közösséggé szervezõdésének folyamata
és rétegzõdése

Az eddigiekben megtárgyaltuk, hogy az 1914-ig érkezõk túlnyomó része
munkavállalás céljából ment az Egyesült Államokba. Érdekes lesz ezért meg-
vizsgálni az eddig történt közösségszervezési erõfeszítéseket.

Elsõ lépésként, a velük érkezõ ügyvédek hamarosan magán-biztosítást,
pénzküldést, hajójegy-vásárlást és -küldést vállaltak. Bõ egy évtized elteltével
mindezt kibõvítették azzal, hogy létrehoztak egy temetkezési és betegsegélye-
zési egyesületet (Szent Imre Egylet, 1899). Idõvel egyre több magyar szervezésû
biztosítótársaság próbálja kielégíteni a munkások szociális biztonságérzetét.

Érdemes megemlítenünk azonban, hogy az elsõ közösségi társaságuk
egy amatõr színjátszó csoport volt, kiérkezésük után pár évvel, 1893-ban, amely
késõbb egész Amerikában turnézott.

A kiérkezõk számára a legfeltûnõbb különbség az otthonihoz képest ta-
lán az amerikai élet szekularizáltsága volt. Itt ragadható meg a beilleszkedés
elsõ jele, amely látszólag paradox módon, a magyar nyelvhez való ragaszko-
dásból indul ki: a templomépítésekrõl van szó. A kivándorlók nagy része mé-
lyen vallásos háttérrel érkezett, és az istentiszteletet nem tudták elválasztani
magyar anyanyelvüktõl.
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Ezen a tényen kívül, a századfordulótól olyan tendencia vette kezdetét,
amelyben az eleinte kizárólag munkavállalás végett érkezõk egyre nagyobb ré-
sze kezdte megszokni és megszeretni a „szabadabb” és anyagilag biztonságo-
sabb amerikai életformát. Mind többen döntöttek a kinti családegyesítés mellett
a hazatelepedés helyett. Így kialakul egy számottevõ réteg (és mellette szatel-
litként a hazatérni szándékozóké), amely egyre égetõbbnek érezte a vallás és
az anyanyelv hiányát. A kialakuló egyházi közösségek végül adományokból,
valamint társadalmi munka segítségével, 1903-tól kezdve 1918-ig hat templo-
mot, és egy magyar hivatalos nyelvû zsinagógát építettek fel.22 Elsõként a First
Magyar Reformed Church-öt 1903-ban (ma Bayard Street Presbiterian
Church), amit a St. Ladislaus Roman Catholic Church követett 1904-ben.
1913-ban alapították meg a First Magyar Lutheran Church-öt, majd 1915-ben
a St. Joseph Greek Catholic Church-öt, és ugyanebben az évben a Somerset Stre-
et-i Magyar Reformed Church-öt. Végül, 1918-ban a First Magyar Baptist
Church-öt és a magyar hivatalos nyelvû Ohav Emeth Jewish Congregation-t. (Na-
gyobb részük mára csak részben magyar, vagy magyar nyelvû. A zsinagóga pe-
dig a szomszédos Highland Park-ba költözött.)

1909-ben megjelent az elsõ magyar nyelvû városi újság, a Magyar Hírnök.
Késõbb ezt több is követte, az angolul kevésbé tudók minél szélesebb körû tá-
jékoztatására. Ezeken az újságokon keresztül kaptak hírt a környezetükrõl,
a nagyvilágban, vagy az otthon történtekrõl. A közösségi tájékoztatás e maga-
sabb szintje jelzi, hogy ekkorra már szilárdnak mondható a közösségi háló-
zat. Az ezután érkezõk már könnyebb helyzetben lesznek, hiszen kiépített,
formális intézmény- és informális kapcsolatrendszer fogadja õket. Megindul-
hatott tehát a tipikus, kumulált okságú migráció, amelyben maga a migrációs
hálózat tartja fenn és erõsíti a migrációt.

Mindezek után, 1913-ban létrejött a város és környékének magyarsága
életében fontos szerepet játszó, ma is létezõ Magyar Amerikai Atlétikai Klub.23

Eleinte csak amerikai, európai futball-, és baseball-szakosztálya volt, késõbb
azonban kibõvült, atlétikaival, sakkal, majd egy dráma-klubbal. Az 1921-ben
vásárolt székhelyet 1959-ben felújították, és még tovább bõvítették a klub te-
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vékenységét különbözõ kulturális csoportokkal, de indítottak állampolgár-
ságra felkészítõ tanfolyamokat is.

Az I. világháború kitörésének évében állandó iskolahelyiséget építettek,
a Szent László angol–magyar iskolát, ahol az USA-ban egyedülálló módon ma-
gyar nyelvû nappali képzés folyt 1996-ig, és végig a mindenkori magyar katoli-
kus templom plébánosának az irányítása alatt állt. Így 1914-re teljesnek
mondható az etnikai szubkulturális hálózat kiépítése: a vallás, tudomány,
sport hármasával.

A két világháború közötti korszak volt az igazi beilleszkedés kora, az
„öreg amerikásoknak” és leszármazottaiknak. Az elõzõ részben vázoltak alap-
ján megállapítható, hogy a helyi magyarok életének az lett a legfõbb feladata,
hogy az egyre növekvõ számú leszármazottat a magyar közösségben tartsa.
(A hazatelepülõk miatt a kivándoroltak és leszármazottaik aránya 50–50%
lett, és egyre tolódott a másodgeneráció javára.) Az addig virágzó magyar kö-
zösség egybetartására óriási erõfeszítéseket kellett tenniük a szülõknek, hogy
gyermekeikkel – akiket örvényként nyelt el az „amerikai álom” – megszeret-
tessék a magyar nyelvet és kultúrát. Ráadásul a gazdasági világválság az anyagi
csõd szélére sodort számos egyesületet, vállalkozást.

Itt mutatkozott meg újra az összetartás fontossága, amelynek segítségé-
vel sokan átvészelték a válságos éveket. A népes és egy helyen lakó közösség-
nek köszönhetõen, ez New Brunswick-ban más városokhoz képest könnyeb-
ben ment. A kiterjedt etnikai hálózat megélhetést, biztonságot és elismerést
nyújtott sokaknak (kis-, és nagyvállalkozók, ügyvédek, orvosok, szerkesztõk,
egyházi emberek, tanárok és sok munkás is itt talált munkát).

Mint az elõzõekben említettem, egyre többen épültek be tágabb társadal-
mi környezetükbe – akár az elitbe is –, de továbbra is fenntartották kapcsolatu-
kat etnikai közösségükkel.

Ebbe a helyzetbe szólt bele a II. világháború, amely anyagi jólétet hozott
sok embernek, a közösségben viszont, éppen ezáltal, visszafordíthatatlan fo-
lyamatokat indított el.

Az otthonmaradtak bõséges munkaalkalma jelentõs jövedelemhez juttat-
ta õket. Egyre többen, követve a tehetõsebb amerikaiak szokását, csendes, jó
levegõjû környezetbe, nagy, tágas lakásokba költöztek a városok közelében
lévõ kis településekre, az ún. suburb-ökbe.

A közösség „szerencséjére” azonban lett utánpótlásuk a DP-sek személyé-
ben. Velük kezdõdött, a jobb híján politikai menekülteknek nevezettek kivándor-
lása, és ami ezzel együtt elindult, a kinti magyarok életének az átpolitizálása.
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Tevékenyen részt vettek a közösség társadalmi életében, nagymértékben
új életre keltették, ugyanakkor számtalan új egyesületet is létrehoztak (nagy-
részt katonai vonatkozású, „bajtársi” szövetségeket), ahol megõrizhették ko-
rábbi rangjukat, megszólításukat. Mindez magyarázható azzal, hogy az új
haza nagyrészüknek abszolút értelemben véve egzisztenciális süllyedést je-
lentett. Önbecsülésük mélyre esett, így a kompenzációnak ezt az anakronisz-
tikusnak tetszõ, bár teljesen érthetõ formáját választották. Mintegy válaszkép-
pen „el nem ismerésükre”, erõsen, néha a fanatizmusig menõen õrizték ma-
gyar identitásukat, politikailag pedig hûek maradtak a Horthy-éra
keresztény–nacionalista eszmei irányultságához. Tevékenységükhöz fûzõ-
dik viszont egy nagyon fontos közösségi testület, a Magyarországról
1948-ban számûzött cserkészet újjáélesztése, amelynek New Brunswick-hoz
közel, Garfield-ben hozták létre a világközpontját (a városban is lett, és ma is
van több csapata), amely a magyar identitás és kultúra megtartásának egyik
legfontosabb bázisává vált.

Utánuk jöttek a ’47-esek, akiket politikai nézeteik alapján demokratáknak
lehetne (durva általánosítással) nevezni. A fentebb említett „átpolitizálás” ve-
lük érte el teljességét, ugyanis sokszor vitába kerültek a DP-sekkel. E viták so-
rán nem kérdõjelezõdött meg egyik tábor szovjetellenessége sem, sokkal in-
kább Magyarország „felszabadításának” mikéntjérõl, és a kommunista Ma-
gyarországhoz való viszonyulás helyes irányáról volt véleménykülönbség
a két fél között. Ezért a viták távolabbra mutatnak, és nem a helyi közösséget
szervesen érintõ ügyekre vonatkoznak. Olyan helyzet állt elõ, amelyben a fe-
lek csak testükben költöztek át egy másik földrészre, lelkük azonban mindvé-
gig Magyarországon maradt.

A 20. században utoljára érkezõ nagyobb csoport, az ’56-osok tagjai
(mintegy ezren) új reményt hoztak vitalitásukkal a város magyarságának.
A Rutgers egyetemen tanuló, majd végzõ magyar diákok komoly szerepet vál-
laltak a közösség életében. Diákszövetséget alapítottak, elõadásokat, kiállítá-
sokat szerveztek. Céljuk a magyarság ismertebbé tétele volt az amerikaiak kö-
rében. Különös hangsúlyt fektettek a levert forradalom ügyének a köztudat-
ban tartására. A szervezet 1968-ig állt fenn, viszont már 1960-ban megalakult
a végzõs diákok számára a Magyar Öregdiák Szövetség.24 Az õ céljuk inkább
a konszolidáció volt, a nyelv, a kultúra megtartására irányult, de a forradalom
ügyét is vállalták. Rögtön megalakulásukkor Hétvégi Iskolát hoztak létre, ahol
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szombatonként folyt a tanítás, szakképzett tanárokkal. Itt másod és harmadge-
nerációs magyarok tanulták a magyar nyelvet, kultúrát. Ám a Szent László is-
kolához hasonlóan, ez is megszûnt a tanulóhiány miatt. Ma már csak az
1973-ban alakult (szintén hétvégi) Széchenyi Magyar Iskola áll fenn, amelynek
alapító okiratában szigorúan kikötötték a politikai semlegességet.

A közösségen belül különös színfoltot jelentettek, és jelentenek. A nyu-
gatiaktól rájuk aggatott jelzõt: „szabadságharcosok”, nem vitatnám el tõlük,
bár a közel 200.000 menekülõ csak kis része vett részt tevékenyen is a harcok-
ban. Nem nevezhetõek tehát egységesen politikai menekülteknek: megtalál-
ható közöttük a kivándorlók minden kategóriája, a valóban üldözött szabad-
ságharcostól kezdve, a börtönbõl kiengedett köztörvényesig bezárólag; oksá-
gi tényezõk alapján pedig a politikai emigránstól kezdve, a kíváncsiságból
távozókig.

New Brunswick-ba sok érettségizett fiatal, vagy éppen egyetemre járó
került. Mindez predesztinálta õket arra, hogy késõbb vezetõ szerepet vállalja-
nak a közösségben. Többségükben folytatták a korábbiak munkáját, és beépül-
tek a régebben alapított egyesületekbe. Saját maguk, illetve gyermekeik ré-
vén azonban bõvítették is a régi intézményrendszert, új dolgokba kezdtek,
amelyek a közösség megmaradására és a magyar kultúra fenntartására irányul-
tak. Ilyen volt többek között a tánccsoportok, énekkarok, táborok, ünnepsé-
gek szervezése.

Volt azonban közöttük egy réteg, amely nem vett részt sem a közösség
munkájában, sem az életében. Õk, fiatalságuk és iskolázottságuk révén na-
gyon gyorsan beilleszkedtek az amerikai viszonyok közé. Segítségükre volt
mindebben, hogy az amerikai történelemben ritka kivételként, szeretettel és
tisztelettel (enyhe bûntudattal keverten) fogadták õket mint bevándorlókat.
Ráadásul ebben az idõben indul el az egyenjogúsítás, a tolerancia nagy játsz-
mája az Egyesült Államokban, amely késõbb majd a kulturális pluralizmust
tekinti üdvözítõ társadalompolitikának.

Mint látható, az amerikai magyar diaszpóra képe igen vegyes lett ekkorra.
Még élnek az „öreg amerikások”, de lassan már a harmadik generációjuk is szü-
lõ lesz. Mellettük a két világháború közöttiek, akiknek szintén szülõvé váltak
a gyermekeik. Itt vannak a „politikaiak”, és gyermekeik. Végül a nagy létszámú
’56-osok, akiknél a 1970-es évektõl szintén megjelenik a leszármazottak, a má-
sodgeneráció problémája, közösségben tartásuk nehézségei. (A matematikai
egzaktság mezejére lépve, ez 11 egymás mellett élõ nemzedéktípust jelent, ami-
hez mára még legalább 2–3 hozzáadható, konstatálva az „öreg amerikások” tör-
ténelemmé válását.)
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Ez felvetette a nagy problémát, ami nélkül nehezen képzelhetõ el a kinti
magyarság folyamatos megújulása: az anyaországtól való segítségkérést.
Ez azonban sosem volt annyira kényes és nagy indulatokat kiváltó téma, mint
a szocializmus négy évtizede alatt.

A diaszpóra Magyarországhoz fûzõdõ viszonya

Az elsõ kivándorlókat nemigen marasztalták hazájukban, az ország sze-
gény vidékeirõl érkezõk mégis a hazatérés reményében indultak útnak. A hi-
vatalos Magyarország nem nagyon törõdött velük, és fõleg eleinte, bátorítot-
ta õket az ország elhagyására a szociális feszültségek enyhítése reményében.
Az „öreg amerikások” úgy tekintettek a szülõföldre, mint kényszerûségbõl el-
hagyott paradicsomra. Ez a „paradicsom” csak a századforduló után kezdett
foglalkozni velük, mikor számuk meghaladta a milliós nagyságot, az általuk
hazaküldött dollár mennyisége pedig egyre növekedett. Az igazi kapcsolatfel-
vétel a templomépítések ügyével kezdõdött, amihez imakönyvek, papok és
egyéb feltételek kellettek, nagyrészt Magyarországról. Ebben a korszakban
úgy néztek rájuk otthon, mint munkavállalás céljából ideiglenesen külföldön
tartózkodó magyar állampolgárokra (minthogy azok is voltak). Az elsõ világ-
háború alatti lojalitás az óhaza felé szépen fejezte ki érzelmeiket.

A változások a végleges letelepedõk, és gyermekeik problémájával kez-
dõdnek. A trianoni sokk után magához térõ politikai, tudományos elit világo-
san látta, hogy itt egy félmilliót meghaladó létszámú magyarságról van szó,
amely örökre eltûnhet a nemzetbõl. Ezért indult meg a „Mentsd meg a máso-
dik generációt!” jelszavú program, amelynek fontos állomása volt az 1929-es
Buffalói Nemzetgyûlés, majd ugyanez év augusztusában, a Magyarok Elsõ Világ-
kongresszusa Budapesten, a Klebelsberg-i progresszív, kulturális nacionaliz-
mus jegyében. Tankönyveket és egyéb, a magyar kultúrát terjesztõ anyagokat
juttattak el Magyarországról Amerikába. Diákcserék, nyári táborok indultak.
Érdekessé akarták tenni a magyarságot gyermekeik számára. Azonban a las-
san meginduló párbeszédet, a hazai és diaszporiális magyarság között meg-
akasztotta, majd egy rövid átmenet után lehetetlenné tette az újabb világhábo-
rú, és az azt követõ magyarországi politikai, társadalmi fordulat.

A második világháború már nem hozott ahhoz hasonló lelkiismereti vál-
ságot az amerikai magyarság számára, mint az elsõ. Egyöntetûen az USA mel-
lé álltak. A mellé az ország mellé, amelyik a választott hazájuk lett, és nem
utolsó sorban, a „jó ügyért” harcolt. Azonban megpróbálták árnyaltabbá ten-
ni a képet, és igénybe véve a média különbözõ lehetõségeit, tudatni próbálták
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az amerikai közvéleménnyel a magyar kormányok kényszerpályáját, nehéz
helyzetét Közép-Európában. A világháború befejezése után jelentõs segély-
szállítmányokat indítottak az óhazába, így is kifejezve kötõdésük bizonyos
szintû fennmaradását.

Az egyre érezhetõbb szovjet befolyás azonban meggátolta a párbeszéd ki-
szélesítését, késõbb a fennmaradását is. Ahogyan a hatalom egyre inkább
a Sztálinhoz hû Rákosi-csoport kezébe került, úgy vált mindinkább lehetet-
lenné a kapcsolattartás. Az öreg amerikások nagy része vallásos, konzervatív
nevelést kapott, és nagyon távol állt tõlük a szélsõséges materialista ideológiai
rendszer. A folyamatos igazságtalanságok hírére pedig teljesen elfordultak
a hivatalos Magyarországtól, amely parallel módon, egyre inkább imperialis-
ta kémnek nevezett minden nyugatról érkezõt. Elindult az a folyamat, amely-
ben a felek kölcsönösen ellenségnek tekintették egymást.

A szovjet-uralom elõl menekülõ DP-seknek a hatalommal való merev
szembenállása érthetõnek tetszik. 1956 után mindez anakronisztikussá válik,
mikor egybemossák a hatalmat az ország népével. Az általánosítás veszélyes
fegyverével élnek, ami a demagógia felé hajlik, a helyzet tisztázása helyett.
Az utánuk jövõ emigráns csoportokat valódi politikai menekülteknek nevez-
hetjük, lévén nagyrészüket a „szalámi-taktika” késztette távozásra. Õk szin-
tén szemben állnak a Rákosi-korszak hivatalos Magyarországával, a forrada-
lom után azonban õk, és az akkor érkezõk, másfajta álláspontra helyezkednek
a ’45-ösökkel szemben.

Az ’56-osokat már egy világ választotta el a DP-sektõl. Mindez világosan
megnyilvánul abban a szerepben is, amelyet a közösség politikai életében fog-
laltak el (amelyet a mindenkori magyarországi viszonyok jelentõsen befolyá-
solnak). Mint tudjuk, a DP-sek érkezése óta már ilyen is van az amerikai ma-
gyaroknál, s ez a politikai élet élesen két részre osztható.

Egyik oldalon találhatók a (fõleg DP-sekbõl álló) „nemzetiek”, akiket az
’56-osok érkezése után „hidegháborús héják”-nak lehetne nevezni. Szigorúan
ragaszkodtak a felgöngyölítés politikájához: szerintük sem engedményt adni,
sem kapcsolatot felvenni nem lehet a kommunista Magyarországgal. Szélsõ-
ségként olyan nézet is volt közöttük, nyilván a végsõ célt szem elõtt tartva,
amely minden rosszat üdvözölt, ami a „béketáborba” tartozó Magyarorszá-
got érte, a „minél rosszabb, annál jobb” elv alapján.

Másik oldalon a „hídépítõk”, kiegészülve a „demokraták” egy részével (az
új árnyékkormány is az ’56-os Forradalmi Tanácsés a Magyar Nemzeti Bizott-
mány összeolvadásával jött létre, Magyar Bizottság néven). Õk, ellentétben
a másik féllel, örültek minden lépésnek, ami közeledést jelentett Magyaror-
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szág, a magyarság felé. A végsõ cél természetesen nekik is a kommunista ura-
lom megszüntetése volt Magyarországon, õk azonban nem rótták fel az ott
élõkön a túlerõvel szembeni, kényszerû alkalmazkodást. (A kép természete-
sen nem olyan egyszerû, hogy aki ’45-ös, az „nemzeti”, aki pedig ’56-os, az
„hídépítõ”, de az arányok jól érzékelhetõek ebbõl.) Szembenállásuk egyes
események kapcsán tehetõ plasztikusabbá.

Az elsõ példa az Anyanyelvi Konferencia, amelynek 1970-es létrejöttében
komoly szerepet játszott az Öregdiák Szövetség vezetõje, Nagy Károly, aki
elõadóként is ott volt Debrecenben. Az I. Konferencia egyik fõ témája, a szór-
ványmagyarság magyar nyelv- és irodalomtanításának az ügye volt. Mindez,
azaz egy, a hivatalos Magyarország által szervezett rendezvényen való részvé-
tel, árulásnak tûnt a „zéró toleranciát” (ti. a kommunista Magyarország felé)
vallók szemszögébõl.

A másik példa ismertebb eseményt idéz fel: a Szent Korona 1978-as haza-
kerülésérõl van szó. A „hídverõk” a magyar népet tartották a korona jogos tu-
lajdonosának, amely az összetartozást szimbolizálja, míg a másik tábor sze-
rint a független, szabad, keresztény Magyarország szimbóluma a relikvia,
ezért nem lehet visszaadni a koronát mindaddig, amíg az ország nem tesz
szert ezekre a kondíciókra. Az egyik New Brunswick-i újság, a The Home
News Tribune1977. december 8-i és 20-i számának hasábjain zajlott a nyilvá-
nos vita Nagy Károly és Füzér Julián atya között, aki a Szent László templom
vezetõje volt 1970-tõl.

Az ún. „nemzetiek” megítélésekor figyelembe kell venni, hogy szinte min-
denüket hátrahagyták a szovjetek elõli menekülésükkor, végérvényesen dek-
lasszálódtak, magyarságukat viszont szenvedélyesen õrizték. Noha nézeteik
anakronisztikusnak tetszenek, amikor szembefordulnak a haladással, és szá-
mon kérik az otthonmaradtakon a természetszerû alkalmazkodást a körülmé-
nyekhez, amely evidens kényszerûség a mindennapi élet fenntartásához.

A hídverõk azonban igényelték a kapcsolatot Magyarországgal, vállalva
Kádárék irántuk megnyilvánuló „érdeklõdését”. A kapcsolatfelvétel fontossá-
gát azzal indokolták, hogy a szórvány identitásmegtartása csak az anyanemzet-
tel való, élõ kapcsolattartáson keresztül lehet sikeres. A nyelv és a kultúra foly-
tonos változása miatt szükséges az élõ kontaktus. Az Öregdiák Szövetség elõa-
dók meghívásával is hozzájárult a szórványmagyarság, és a velük kapcsolatot
tartók színvonalas tájékoztatásához. Az elõadók között magyarországiak is ta-
lálhatóak, ezért a névsor egy részét a teljesség igénye nélkül közlöm, rávilágít-
va a széles spektrumra: Borbándi Gyula, Csoóri Sándor, Czine Mihály, Dáni-
el Ferenc, Demszky Gábor, Domokos Géza, Faludy György, Galgóczi Erzsé-
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bet, Határ Gyõzõ, Illyés Gyula, Kányádi Sándor, Király Béla, Kovács Imre,
Kósa Ferenc, Köteles Pál, László Gyula, Mészöly Miklós, Nagy Gáspár, Petri
György, Pomogáts Béla, Pozsgai Imre, Romsics Ignác, Sütõ András, Szõcs
Géza, Weöres Sándor, Wigner Jenõ.

Mindez lassan már átvezet az 1980-as évekbe, amikor a volt „disszidens”
véglegesen „külföldre szakadt hazánkfia” lett. Mivel a kormánynak (pártnak)
már nem volt megfelelõ eszköztára a folyamat feltartóztatására, az egyre széle-
sedõ kapcsolati hálózatrendszerbe szeretett volna bekapcsolódni maga az álla-
mi vezetés is, de igazából nem maradt rá ideje az 1989-es események miatt.

Az 1989-es év a kétoldalú kapcsolatokban is vízválasztónak tekinthetõ.
Ekkoriban kezd világossá válni az állampárt leépülésének feltartóztathatatlan-
sága. Ez mintegy katalizálta a humántõke mozgásba lendülését. Az ily módon
ellenõrizetlenné váló közeledés felgyorsult.

Már az 1980-as évek közepétõl elkezdõdött a kapcsolatok kialakítása
a Rutgers Egyetemmel, de 1991-ben a fent említett körülményeknek köszön-
hetõen, a Rutgers és a magyar kormány egyezményeként, Magyar Intézetet
hoztak létre az egyetemen. Ezzel egy újabb, nagyon fontos lépés történt a ma-
gyar kultúra színvonalas terjesztésére.

Az egész amerikai magyarság számára fontos eseményként 1989-ben fel-
épült a már említett Magyar Örökség Központ, ahol a szintén említett, terje-
delmes magyar anyag elhelyezésre került.

Ugyanebben az évben New Brunswick testvérvárosi kapcsolatot létesí-
tett Debrecennel. Ebben a programban részt vesznek a helyi vezetõkön és üz-
letembereken kívül a New York környéki Magyar Kereskedelmi Kamara tag-
jai is. Fontos kezdeményezésként New Brunswick-ban megalakult a Fiatal
Magyarok Amerikai Szövetsége, amit (szintén 1989-ben) alapítottak másod- és
harmadgenerációs magyar származású diákok, fiatal szakemberek. Létszá-
muk egyre növekszik, és más városokban is alakulnak tagozatok, mint példá-
ul Chicagóban, Cleveland-ben, Washingtonban. Fõ célként a kettõs identitás
kialakítását tûzték ki. Ezen kívül a magyarság iránti figyelemfelkeltésre is
hangsúlyt kívánnak helyezni.

Mivel a politikai felhangok eltûntek, az 1990-es évek elején hatalmas mére-
tû és robbanásszerû – a kor által is predesztinált – adatáramlás indult meg az anya-
ország és a szórványok között. (Megjegyzendõ, a szórványok egymás közötti
adatáramlása rosszabb lett: mintha mindenki az anyaországra figyelne csak.)

A felgyorsuló információ és közlekedés okán már nem probléma az óce-
án túloldalán élõkkel az „élõ” kapcsolattartás. Mindezzel egy új elit emelke-
dett ki az amerikai magyarok közül, amely beilleszkedik a globális elitbe (poli-
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tikusok, üzletemberek, egyetemi tanárok stb.). Elhagyják ugyan az eddigiek
erõs politikai, ideológiai töltetét, de megpróbálnak alkalmazkodni a minden-
kori magyarországi politikai hatalomhoz.25 Õk, a „jól informáltak”, a mobilitás-
ra képesek, a „jó kapcsolattartók” lettek a kinti magyarság szószólói, vélemény-
formálói a külvilág felé. Itt újfent megemlíthetõ New Brunswick szerencsés
helyzete, köszönhetõen az egyetemnek, az Örökség Központnak, és a vi-
szonylag épen maradt közösségi hálózatnak.

Esélyek, problémák és lehetõségek

Az emigráció több kompetensnek elfogadható személyisége azonban bo-
rúlátó, és fél a nyugati, és amerikai magyarság beolvadásától.26 Sérelmezik,
hogy otthonról nem kísérik õket kellõ figyelemmel, mellõzöttnek érzik ma-
gukat a magyar politikai és közéletben (például nincs szavazati joguk), és hiá-
nyolják a legalább jelzésértékû jóvátételt sokuk meghurcolásáért.

Tény az is, hogy a vártnál jóval kevesebb a Magyarországra visszatelepü-
lõk száma. Az okok között fizikaiak és lelkiek egyaránt megtalálhatóak. Ma-
gas az életkoruk, a kapcsolatok sokasága új hazájukhoz kötik õket, vagy akár
sértõdöttek. Ráadásul a régen elhagyott hazában annyira megváltoztak a vi-
szonyok, hogy már képtelenek lennének beilleszkedni; ez felérne számukra
egy újabb kivándorlással. Mindezen panaszokat lehet persze cáfolni, és
ugyancsak lehet számosakat szembeállítani velük; mégis, ha kilépünk a törté-
neti szemléletmódból, és a mai helyzetet vizsgáljuk, látható, hogy a nyugati
magyar diaszpóra jelenleg a lassú megszûnés állapotában van.

Érdekes mindenesetre a következõ két adat, amely az USA 1990-es nép-
számlálásán alapul, és a borúlátó nézeteket látszik alátámasztani. Eszerint
1.582.302 amerikai mondta magáról, hogy magyar származású, azonban csak
147.902 állította, hogy otthon beszél is magyarul.27 Ezen adatok szerint a ma-
gyar õsöktõl származóknak mindössze 10%-a használja rendszeresen az anya-
nyelvét. Mindkét szám nagy valószínûséggel egyre csökken. Érdemes lenne
legalább az arányszámon javítani valamelyest, aminek nagyon sok módja kép-
zelhetõ el. Közöttük járva tapasztaltam ennek a valóban égetõ igényét – vonat-
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25 A magyarországi viszonyok megint zavarossá váltak a politikai pártok ellenségeskedése
miatt, ami, remélhetõleg csupán átmeneti idõszakra, ismét kezdi megosztani a szórványt.

26 Érzékletesen szól errõl (is): Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország – Nyugati magyarok
a változások éveiben 1985–1995. Európai Protestáns Szabadegyetem: Basel – Budapest, 1996.

27 Adatok: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Washington, D.C.: The
Foreign Born Population in the United States: 1990, CHP-L-98.



kozik mindez a leszármazottak generációira is. A diaszpóra kultúrtörténeti je-
lentõségén túl beszélhetünk etnikai szolidaritásról is, amely fontos lehet a glo-
balizáció individualizáló hatásai következtében. A materialitás talajára lépve
megemlíthetem az elmaradhatatlan gazdasági érveket, mert nem nehéz belát-
ni, hogy ügyes lépésekkel milyen elõny lehet egy komoly létszámú magyarul
(is) beszélõ és érzõ csoport a fejlett világban.
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