
Baics Gergely
„Port o f entry” negyed egy amerikai iparvárosban: 

A hartfordi East Side, 1870-1920*

AHARTFORDBAN VÉGBEMENT nagyi™ társadalomtörténeti változások, a vá
ros népességének fél évszázad alatti megnégyszereződése, etnikai ösz- 

. szetételének radikális megváltozása, a modem, osztályalapú társadalom 
megszületése a nyugati világot alapjaiban átformáló, Polányi Károly által nagy 
átalakulásnak nevezett folyamat helyi megnyilvánulásai voltak.1 E tanulmány a 
legtágabb értelemben e fordulat színterével és motorjával, a modern iparváros
sal foglalkozik, illetve a modern amerikai várostörténet kulcsfontosságú társa
dalomtörténeti problémájának, a transzatlanti migráció kérdésének egyes 
aspektusait feszegeti. A dolgozat premisszája szerint a kutatás tárgyát képező 
Hartford, egy közepes méretű új-angliai iparváros példáján keresztül érzékle
tesen megragadhatóak azok a nagyívű gazdaság- és társadalomtörténeti folya
matok, amelyek az emberiség történelmének egyik legmélyrehatóbb változása, 
a modern társadalom születésének kulcskérdései közé tartoznak: így az iparo
sodás, urbanizáció és a vidéki népesség városokba tömörülése.

A tanulmányban először részletesen elemzem a hartfordi ipari expanzió 
demográfiai következményeit, vagyis a tömeges európai bevándorlást 1870 és 
1920 között. A  transzatlanti migráció hatására a 19. század közepi álmos új
angliai kisváros fél évszázad alatt komplex modern várossá alakult át. Ezt kö
vetően a vizsgálódás Hartford port, of entry negyedére, az East Side-ra összpon-

* Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Kellner Györgynek, aki nagyvonalú, egyéves 
hartfordi ösztöndíjjal támogatott e kutatás elvégzésében. A hartfordi Trinity College-on 
mindenekelőtt Eugene Leach-nek tartozom köszönettel szakmai támogatásáért, kritikájáért 
és személyes barátságáért. Magyarországon a kocsmakultúrával foglalkozó részek részletes 
kidolgozásában Frank Tibor segített. A téma fejlődését, szakdolgozattá érését, Benda Gyula 
követte nyomon; neki nemcsak az e munkában nyújtott segítségéért, de mindazért, amit 
az elmúlt években tőle szakmailag és emberileg tanultam szeretném kifejezni őszinte 
hálámat. És köszönöm Halmos Károlynak is a szakdolgozati bírálatot; remélem sikerült, 
részben, jogos kritikái alapján javítani a dolgozat itt megjelent részein.
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tosít. A  chicagói városszociológia eredményeiből kiindulva, kiváltképpen a vá
rosi tér szerveződésével és az etnikaicsere-folyamatokkal kapcsolatos tézisekre, 
kísérletet teszek a hartfordi East Side társadalomtörténeti elemzésére három 
szempont szerint: etnikai képlet, lakáskörülmények, társadalmi önszerveződés. 
E szempontok részben önkényesek és egyáltalán nem törekednek teljességre. 
Célom inkább az volt, hogy életszerűen és hitelesen ábrázoljam az emberiség 
története egyik legfontosabb átalakulásának egyes részleteit.

A chicagói iskola és kritikája

A két világháború közötti időszakban a chicagói egyetemen sereglett össze az 
a csapatnyi szociológus, akik a városszociológia máig talán legnagyobb hatású 
irányzatát dolgozták ki. Aligha akad olyan városszociológiai kézikönyv, amely
nek legalább a bevezető fejezete ne tárgyalná a chicagói iskola téziseit, kutatá
sainak főbb eredményeit. E helyütt csak a témám szempontjából legfontosabb 
tételek összegzésére -  és azok kritikájára -  vállalkozom. Úgy gondolom ugyanis, 
hogy mai napig a chicagói iskola -  némi korrekcióval -  kínálja a legjobb 
elméletet a modern amerikai város bevándorló-negyede belső dinamikájának 
megértéséhez.

A  chicagói iskola részben az európai szociológiában gyökerezett. Európából 
főleg az indusztriális és preindusztriális, illetve a vidéki és városi társadalmak 
ellentéteire vonatkozó hagyományos szociológiai tételeket vették át a chicagói 
kutatók." Az iskola képviselői úgy ítélték meg, hogy a modern társadalmak 
„meghatározó ténye” az urbanizáció volt. Róbert Park 1915-ben adta ki The 
City című teoretikus esszéjét, ami joggal tekindiető a chicagói városszociológia 
programadó írásának,2 3 A Heidelbergben doktorált Park részben a kortárs eu

2 A hagyományos autoritásra épülő, rokoni kapcsolatok alapján szerveződő Gírmmnschajltal 
szemben Ferdinand Tönnies állítása szerint a modern társadalom (Ge-sellschuJ)) építőkoc
kája az egyének közötti szerződéses viszony, ami elsősorban az egyén munkaerőpiaci pozí
cióján alapult. A modern társadalom szervezőereje tehát nem a hagyomány, hanem a 
racionalitás és a hatékonyság volt. Emilé Durkheim ugyancsak a társadalom foglalkozások 
szerinti szerveződését tekintette a modern civilizáció alapjának. Georg Símmel az ellentét
pár egyéni vonatkozásaira mutatott rá; a modern ember független a hagyományos társa
dalom kötöttségeitől, az elszemélytelenedő világ azonban nem csak autonómiát, de elide
genedést is hozhat a számára. Max Weber álláspontja szerint a modern társadalmakban 
az egyénnek lehetősége nyílik arra, hogy szerződéses viszonyok között szabadon, racioná
lisan döntsön. BERRY, 1973 .10 -11 .

3 Park, 1952a.

1 1 0



rópai szociológia alaptételeit fogalmazta újra: a városi környezetben felbomla
nak, átalakulnak a hagyományos társadalmak szövetét alkotó rokoni, lokális, 
kulturális vagy társadalmi rang alapján meghatározott kötelékek, és a társadalom 
fő szervezőerejévé a foglalkozási viszonyok válnak. A  kutatásnak tehát a megél
hetés új formáira, a hagyományos intézmények -  a család, a templom, a lokalitás -  
felbomlására és átalakulására, a modern intézmények -  például a stytó, a 
kocsma, a tőzsde -  kialakulására és működésére, továbbá a „város morális 
rendjére,” vagyis az egyén városi társadalomban elfoglalt helyére, az elsődleges 
kapcsolatok felbomlására, a másodlagos -  így munkahelyi, szakszervezeti, párt- 
beli -  kapcsolatok előtérbe kerülésére kell összpontosítania.4 5 *

A fentieket Park három nagyjelentőségű újítással egészítette ki. Először is 
a várost kutatólaboratóriumnak minősítette és a terepmunka jelentőségét hang
súlyozta: a chicagói iskola fontos vívmánya volt, hogy a szociológiai kutatást 
végre kivitte az utcára/ A kor Chicagója pedig a világ egyik legérdekesebb, 
legdinamikusabban fejlődő, leginkább sokszínű nagyvárosa volt: kiváló hely
szín a terepen dolgozó szociológus számára. Ez egyben jelzi a chicagói iskola 
fontos korlátját is: a kutatók egyetlen városra összpontosítva igyekeztek általános 
társadalmi törvényszerűségeket megállapítani. Park másik újítása a magyarba 
nehezen átültethető neighborhood (városnegyed, szomszédság) jelentőségének 
felismerése volt/ Noha Park elfogadta a közösségek felbomlásának tételét, 
mégis a városnegyedet tekintette a város morális rendje, ebből következően 
pedig a szociológiai kutatás alapegységének. A kutatás számára a természet- 
tudományos analógiát -  ez Pgrk harmadik újítása -  a növényi ökológia kínálta. 
A Park által megalapozott emberi ökológia szerint az emberi közösségekre a 
növényi közösségekhez hasonló viselkedésformák jellemzőek. Legelső szabály 
a közösségek közötti verseny, amiből más folyamatok, így a dominancia, a 
szimbiózis és az utódlás következik. Eszerint mind a növényi, mind az emberi 
közösségek megtelepednek és elterjednek egy adott területen; szimbiózisban 
élnek egymással, vagy egyes csoportok mások kárára jutnak domináns pozíci
óba; végül előfordulhat az is, hogy egyes csoportok felbomlanak, és helyüket 
mások foglalják el.7 A Park-féle emberi ökológia a kutatás alapegységét ennek 
megfelelően a közösségben látta, míg a társadalmat túlságosan absztrakt kate
góriának tekintette. Fontos hozzátennünk azt is, hogy a közösség határozott 
térbeliséggel rendelkezik, ami a chicagói iskola egyik kulcsproblémája volt.8

4 Park, 1952a. 23-39.
5 PARK, 1952a. 51.
5 Park, 1952a .18-22.
7 Park, 1952b .165.
8 Park, 1952c. 178-182
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E dolgozat szempontjából a bevándorló közösségek megtelepedési mintái
nak kérdése a legfontosabb. A chicagói kutatók helyi statisztikai adatokra, 
illetve terepmunkára alapozták következtetéseiket; Chicago pedig még ameri
kai léptékkel mérve is kivételesen gyors tempóban növekvő város volt. Ha egy 
társadalomban csak mérsékelt természetes népességnövekedéssel kell számolni, 
akkor Park szerint az egyensúlyi helyzethez közeli állapotot kapunk. Ellenben 
a gyors ütemű, bevándorlás által gerjesztett népességnövekedés az egyensúlyi 
helyzet felborulásával jár, ami a társadalom életében egy rendkívül intenzív, 
az egyének és csoportok közötti versenyt kiélező, társadalmi átalakulással járó  
periódust indít el.9 Kétségtelen, hogy a Parkék által vizsgált Chicago a folytonos 
tömeges bevándorlásnak köszönhetően egy ilyen intenzív szakaszt élt át — 
Park korában már közel egy évszázada. Az emberi ökológia logikája meglehe
tősen egyszerű képletet kínált a társadalmi átalakulás folyamatainak értelme
zéséhez; az amerikai nagyvárosok a világ minden tájáról magukhoz vonzzák a 
legkülönfélébb embereket, akik mint egyének vagy csoportok versengenek 
egymással a városban. A város belső struktúráját ilyen értelemben természetes 
erők (natural forces), azaz a közösségek közti verseny alakítja, ami a városi teret 
„természetes csoportok” (natural graup) lakóhelyéül szolgáló „természetes te
rületekre” (natural area) osztja.10 A társadalmi szelekció és szegregáció, szól 
tehát a chicagói iskola egyik fő tétele, természetes erők következménye. A tár
sadalmi csoportok térbeli elkülönülése -  legyen az nyelvi, kulturális, faji, élet
módbeli, osztály vagy éppen szakmai alapú -  a városi élet rendjéhez tartozik, 
annak belső dinamikájából következik.11 Ahogy Park fogalmaz: „a szegregáció 
morális távolságokat hoz létre, aminek következtében a város egymást érintő, mégis füg
getlen kis világok mozaikja lesz. ”12

Park fenti elméletéből kiindulva Ernest Burgess dolgozta ki a chicagói is
kola híres városelméleti modelljét, a koncentrikus zónák elméletet. A modell 
a dinamikusan növekvő, folytonosan átalakuló modern városból indul ki; ki
fejtésére Burgess The Growth of the City című írásában kerített sort. Az ideál
tipikus város koncentrikus körök mentén terjeszkedik. Az első zóna a központi 
üzleti negyed (Chicago esetében a Loop); itt a legmagasabbak az ingatlanárak, 
ezért csak az üzleti vállalkozások tudnak megtelepedni. Az ezt körülvevő má
sodik zóna az úgynevezett átmeneti zóna (zone in transition), a város legdina
mikusabb, legizgalmasabb térsége. Nem véletlen, hogy a chicagói iskola tanul-

9 PARK, 1952d. 229-230.
10 Park, 1952b. 167,172.
11 Park, 1952b.170.
12 park , 1952a. 247,
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jnányai döntőrészt ezt a zónát vizsgálták.13 A központ közelsége miatt itt talál
hatóak az ipari létesítmények, így ez a város legkevésbé vonzó része. A lerobbant 
olcsó bérházakban, panziókban zsúfolódik össze a város „átmeneti” népessége: 
itt vannak a nyomornegyedek (slums, a hajléktalanok otthona, a hobohemiá), 
az új bevándorlók kolóniái (Kis Szicília, a gettó, a kínai n£gyed és a görög negyed), 
a bűnözés központjai (underworld, illetve a piros lámpás negyed, vagyis vice), 
továbbá bohém művészek telepei. A második zóna jellegzetessége a rendkívül 
magas mobilitás. A művészek kivételével mindenki mielőbb el akar költözni 
innen, csak kényszerből élnek itt az emberek. Az egyének és csoportok közötti 
verseny dönti el, hogy kik ragadnak itt, vagy jutnak tovább jellemzően a har
madik zónába. A harmadik zóna a megbízható, de szerény jövedelemmel ren
delkező szakképzett munkások lakóövezete, egyben a bevándorló közösségek 
második megtelepedési helye -  itt található a chicagói Németország, Deatsch- 
land is. Az övezet viszonylag lakályos, de közel van a második zóna ipari léte
sítményeihez, vagyis az itt élők munkahelyéhez. A negyedik zónában él a jó 
módú városi népesség. Társasházak, családi házak, exkluzív lakókolóniák 
vannak itt. Végül az ötödik zónába a tömegközlekedés által a városba integrált 
külvárosok övezete tartozik-jellem zően kertvárosi negyedek ezek

Burgess és Park elmélete szerint tehát a bevándorló közösségek megtele
pedése egy jó l leírható mintát követ, aminek rendezőelve a csoportok közötti 
verseny. Az újonnan érkezők anyagi helyzetük miatt a város legrosszabb részén, a

13 Érdemes utalni a chicagói iskola fontosabb nem teoretikus tanulmányaira is. Az antropo
lógia irányába tájékozódott Nels A n d e r so n  The Hobo című 1923-ban megjelent munkája, 
ami a második zónában időszakosan megállapodó vándorló, hajléktalan népesség életét 
dolgozta fel. Frederic M. TiiRASHER The Gangcímű 1927-es műve az egész táros, de fó'ként 
az átmeneti zóna bandáinak tálágát tárta fel statisztikai és antropológiai módszerekkel. 
Thrasher arra az eredményre jutott, hogy a bandák a második zóna szegény bevándorló 
negyedeinek integráns részei voltak, e negyedek morális rendjéhez tartoztak. Louis 
WlRTH The Ghetto-ya (1928) a második zóna zsidó negyedével foglalkozott. Wirth megálla
pította, hogy a zsidók jelentős része nem a gettóban élt. A sikeresek jobb negyedekbe 
költöztek, míg a második zónabeli gettó az új bevándorlók első megtelepedési helyeként 
funkcionált: a gettó a megtelepedés, a harmadik zóna az asszimiláció színtere volt. Harvey 
W. ZORHAUGH The Goid Caasl and the Sluvi (1929) című munkájában a második zóna északi 
részének negyedeit — a tóparti Gold Caast luxus-negyedet, a panzió zónát, Buhemiart, Kis- 
Szidliát, illetve az északi iparövezet nyomornegyedeit -  vizsgálta végig. A mű erőssége, 
hogy panorámaszerfí képet ad egy sokarcú városrészről. Végűi érdemes még megemlíteni 
Paul G. C r e s s e y  The Taxi-Dance Hall című munkáját (1932). A kutatás tárgya egy igazi 
modern nagyvárosi intézmény: a taxt-dance hall-bán tíz centért magányos férfiak fiatal 
lányokkal táncolhattak. Cressey szisztematikusan végigvizsgálja az intézmény főszereplőit, 
így a Lányokat, a vendégeket és a többnyire görög etnikumú tulajdonosokat. Lásd még 
Ha n n e r z , 1980. 31-54.
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második zónában tudnak csak letelepedni. A sikeres emberek, illetve csoportok, 
amint tehetik, továbbállnak, így jön létre a bevándorló közösségek második 
megtelepedési helye a harmadik zónában -  nem véletlen, hogy Chicagóban a 
régebben bevándorolt németek éltek a harmadik zónában. Noha Park és Bur- 
gess elsősorban a verseny által létrehozott természetes területekről beszélt, az 
általuk természetes csoportoknak nevezett közösségek szegregációját részben 
kulturális tényezőkkel is magyarázzák.11 Úgy vélték, hogy a bevándorló közös
ségek óhazából hozott „társadalmi rituáléinak” és „morális rendjének” fontos 
szerepe volt az amerikai nagyváros szervezetébe való integrálódáskor. Másrészt 
a térbeli mobilitást és a harmadik zónába való átköltözést az asszimiláció ré
szének tekintették és a második generációhoz kötötték.1” A második megtele
pedési hely nem feltételezett az elsőhöz hasonló erős csoportkohéziót, így 
egyfajta átmenetet jelentett a szegregáció és az asszimiláció között. Ez utóbbi 
a negyedik és ötödik zónába való egyéni átköltözéssel következett be, ami a kö
zösség szétszóródásával járt. A régebbi bevándorló csoportokat a folytonosan 
érkező újabb bevándorló közösségek váltották fel. A  bevándorlás tehát mint
egy árhullámként az egész városon végigsöpört.14 15 16 Érthető, hogy Park miért ked
velte a frontier analógiáját.17 A várost folytonosan átalakító népességmozgás 
-  vagyis az egyének és közösségek lakóhelyi mobilitása -  a chicagói iskola egyik 
fő mérőszáma lett a városnegyedek leírásakor.18 19 A modell sarkalatos pontja 
volt, hogy a térbeli mobilitást a társadalmi mobilitással azonosította. A városi 
tér a chicagói iskola tétele szerint az egyének és csoportok „versenyképességé
nek” függvényében szerveződik.10

A  valóság nyilván nem mindenben felel meg a Park által kidolgozott elmé
letnek. Az amerikai bevándorlás történetének alapvető kézikönyve, a Harvard 
Encyclopedia of American Ethnic Groups mégis a chicagói modellt alkalmazza az 
európai bevándorlók vonatkozásában, amit azzal egészít ki, hogy míg egyes 
bevándorló csoportok gyorsan áttelepültek a város külsőbb részeibe, mások 
sokáig fenntartották belvárosi közösségeiket. Jól mutatja a modell jelentőségét, 
hogy Rudolph Vecoli nyolcvanas években írt cikke a chicagói olasz negyedek

14 Park. 1952a. 35-36; Park.1952c. 196-197; Burcess, 1984. 56-57.
15 PARK, 1952a. 35-36,
16 BURGESS, 1984. 57-58.
17 Park, 1952d. 223-224.
18 PARK, 1952c. 187,
19 Park elméleti írásában még egy lépéssel tovább merészkedik: a társadalmi viszonyok 

álláspontja szerint legjobban térbeli viszonyokként írhatóak le. Ha a társadalomtudomá
nyok vizsgálódásaika t a térbeli viszonyokra korlátoznák, érvel Park, akkor jelentős lépést 
tennének a természettudományos Logika irányába, Pakk, 1952b. 173.
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kialakulásáról továbbra is Parkkal polemizál.20 21 22 23 Vecoli az elmélet mechanikus 
logikáját támadja. Rámutat arra, hogy Chicago egyes zónáiban egyszerre több 
olasz negyed is létezett, kialakulásuk pedig nem csak a csoportok közötti gaz
dasági versennyel, hanem kulturális, illetve személyes tényezőkkel is magya
rázható. Vecoli ezzel a chicagói iskola leggyengébb pontjára mutat rá: Park 
versenyközpontú modellje túlságosan egysíkú, mechanikus, determinisztikus. 
A valóság, mint azt számos Vecoliéhoz hasonló konkrét etnikai közösségekkel 
foglalkozó tanulmány is bizonyítja, sokkal színesebb és összetettebb volt, mint 
azt a modell sejteti.

A chicagói iskola másik kr itikája -  nem meglepő módon -  a baloldalról ér
kezett. A  marxista városszociológia egyik legjelentősebb alakja, Manuel Castells 
kritikája szerint a chicagói iskola megállapításai csakis egy konkrét történelmi
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konstellációban érvényesek: ez pedig a modem liberális kapitalizmus.' Amit 
Park és Burgess egyetemes folyamatként értékel és természetes erőnek, a mo
dern város belső rendjének nevez, vagyis az egyének és csoportok közötti 
munkaerő- és lakáspiaci verseny, valójában a modern kapitalizmus nagyon is 
specifikus működési mechanizmusa. A chicagói iskola eszerint nem csak mód
szertanilag hibázott, hogy egyetlen várost vizsgálva igyekezett általános érvényű 
törvényeket megfogalmazni, hanem figyelmen kívül hagyta, hogy a kor ameri- 
kai nagyvárosa történetileg specifikus képződmény."

A gazdasági verseny abszolutizálása emellett elhomályosította a város fejlő
dését meghatározó egyéb tényezők -  így a helyi önkormányzatok, állami be
fektetők, különféle társadalmi szervezetek -  szerepét. A város, érvelnek sokan, 
összetettebb annál, mint hogy működését csakis piaci mechanizmusokkal le 
lehessen írni.' A chicagói iskola legnagyobb mulasztása véleményem szerint 
mégis az, hogy szinte alig vett tudomást a rasszizmus jelentőségéről. Mint arra 
Castles és Miller is rámutatnak, egyes közösségek etnikai, faji vagy osztályalapú 
szegregációja, nem csak strukturális tényezőkkel vagy e közösségek étitudatából

20 Vecoli, 1986. 287-301.
21 C a s t e l l s , 1976. 40.; D ic k e n s , 1990. 54-55.
22 Ez a kritika azonban csak részben jogos. Louis Wirth a chicagói iskola eredményeit 

összegző művében a modern amerikai nagyváros sajátosságait hangsúlyozza. így ju t arra 
a következtetésre, hogy az amerikai városi élet vizsgálatakor a népességszám és népsűrűség 
mellett harmadik változókéra a társadalmi heterogenitást is bevezesse. W irth, 1995. 74,

23 Jó példa erre az amerikai városokban a 20. század elejére elterjedt zóna-rendszer, ami a 
városi teret ipari, kereskedelmi és lakózónákra osztotta. Hartford esetében a lakózónák
nál eltérő szabályozásokat írtak elő a középosztály és a munkásosztály negyedeire, az East 
Side-ot pedig az ipari zónához sorolták. Ez tehát egy olyan nem piaci mechanizmus volt, 
ami nagymértékben alakította a városi teret. BALDWIN, 1999. 249-260.
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eredő csoportkohéziójával magyarázható, mint ahogy azt a chicagói kutatók 
állították. Ennél sokkal fontosabb a többségi társadalom által gyakorolt kire
kesztés.'4 Közhelyszerű, hogy az USA esetében a társadalmi kirekesztés első
sorban a bőrszínhez kötődik. Míg az európai bevándorlók idővel valóban 
integrálódtak, a feketék vagy latin-amerikaiak esetében a szegregáció generá
ciókon át fennmaradt.24 25 A chicagói iskola által felvázolt asszimilációs ciklus a 
többségi társadalom rasszizmusán bukik el. Végül számos kritika érte Burgess 
koncentrikus körök elméletét is.26

E kritikák legnagyobb hozadéka az, hogy figyelmeztetnek: a chicagói iskola 
tételei csak részben általánosíthatók. Alkalmazásukkor mérlegelni kell, hogy a 
vizsgált városban végbement társadalmi folyamatok mennyiben hasonlítanak 
a chicagóiakhoz. Az amerikai nagyvárosok etnikai és faji sokszínűsége olyan 
történelmi sajátosság, amelyre Európában ebben a korszakban nem találhatunk 
példát. A  modern kori Európa városainak vizsgálatakor pedig nagy hiba volna 
figyelmen kúfil hagyni az állami szektor szerepét a városi tér formálásában. 
Elég Georges Hausmann párizsi városrendezésére, vagy Budapest esetében a 
Fővárosi Közmunkák Tanácsára gondolni. Ezzel szemben a 20. század elejének 
Chicagójában a helyi önkormányzatok még az épületek magasságát sem vol

24 Castles-M jller. 1993. 41.
25 Tiiernstrom, 1980. 501-502.
26 Honter Hoyt szektorelmélete empirikus vizsgálatokkal, az ingatlanárakra alapozva cáfolta, 

hogy a város térbeli szerkezete koncentrikus körökből állna. A versenyen kna.il más té
nyezők is formálják a városi teret -  egyebek mellett a természeti fekvés, a közlekedési út
vonalak, az ipari létesítmények elhelyezkedése. Chauncey Harris és Edward Ullman mul- 
liple Hitelei modellje a tárosban számos központot különböztet meg, így iparit, pénzügyit, 
kormányzatit és kereskedelmit. A város e központok köré négy szabály szerint szerveződik: 
egyes tevékenységek bizonyos infrastruktúra meglétét feltételezik (így a kereskedelmi 
központok közlekedési csomópontok közelébe épülnek), hasonló tevékenységek egy 
helyre szerveződnek, a rendkívül különböző tevékenységek egymástól távol találhatóak 
(ipari negyed közelében nincs előkelő lakóövezet), egyes tevékenységek pedig nem tele
pülnek meg a belvárosban (például a raktárak számára túl drágák a belvárosi ingatlanok). 
A városi tér eszerint nem koncentrikus körökben, hanem városonként eltérő struktúra 
szerint szerveződik. Esliref Shevky és Wendell Bell az ötvenes években a sódat, ama (társa
dalmi terület) elemzéssel kísérletezett. A városi népességre vonatkozó változókkal pró
bálták magyarázni a városi tér szerveződését és a társadalmi osztály, a családi helyzet, a 
lakáskörülmények, a faj és az etnikum fontosságát hangsúlyozták. Brian Berry és Philip 
Rees a hatvanas években faktoranalízissel hasonló eredményre jutottak: az amerikai váro
sok térbeli szerkezetét társadalmi tényezők, mindenekelőtt a családi helyzet, a társadalmi 
osztály, illetve a faj és az etnikum alakítják. S h á NNON-Kl ENIEWSKI^Cr o s s , 1991. 13-17.; 
Pa c i o n e , 2001.135-137 ,348-353 .
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tak képesek szabályozni a piaci befektetők akaratával szemben. Az európai vá
rosokra tehát csak ritka esetben alkalmazható a chicagói modell.

A 19. század végi, 20. század eleji Hartford társadalomtörténetének vizsgá
latához viszont hasznos kapaszkodókat kínál a chicagói iskola. Hartford esetében 
az iparosodás rendkívül gyors bevándorlásból eredő népességnövekedést ered
ményezett. A  bevándorlók Európából érkeztek, így a 19. század első felében 
még döntően fehérbőrű, angolszász eredetű és protestáns vallási! -  White, 
Anglo-saxon, Protestant, röviden WASP -  új-angliai kisváros néhány évtized 
alatt egy etnikailag színes, társadalmi összetételét tekintve komplex modern 
várossá fejlődött. Az önkormányzat aktív szerepvállalása, mindenekelőtt a 
zóna-rendszer bevezetése -  a városi tér különböző védettséget élvező ipari, ke
reskedelmi illetve lakóövezetekre osztása -  csak az I. világháborút követően 
következett be. A  1920-as évekig némi leegyszerűsítéssel elmondható: Hart
ford fejlődése a liberális kapitalizmusban gyökerezett, mozgatórugója a magán
tőke volt, a városi tér szervezésében az állami szektor alig játszott szerepet.

Hartfordban az East Side töltötte be azt a sajátos funkciót, amelyet a szak- 
irodalom port of entry elnevezéssel illet, és amely Sürgess modelljében átmeneti 
zónaként {zone in transition) szerepel. A  városközpont közvetlen szomszédsá
gában -  Hartford főutcája, azaz a Main Street és a Connecticut folyó között -  
fekvő, délről az ipari negyed, északról pedig a vasúti töltések által határolt East 
Side a bevándorlók első megtelepedési zónája volt. Ez volt a város legzsúfoltabb 
része, a bűnözés központja, itt voltak a legrosszabbak a lakás- és életkörülmé
nyek, itt volt a legmagasabb a lakóhelyi mobilitás. A korábban megtelepedett 
bevándorlók, mihelyt megengedhették maguknak, elköltöztek innen, helyüket 
a folytonosan érkező újabb csoportok vették át. Az e dolgozatban vizsgált fél 
évszázad alatt végig itt éltek a legnagyobb arányban első illetve második gene
rációs bevándorlók -  vagyis olyanok, akik vagy külföldön születtek, vagy leg
alább egyik szülőjük külföldön született mialatt a negyed etnikai összetétele 
folyamatosan és dinamikusan változott. Az East Side átmeneti állomás volt, nem 
végállomás a Hartfordban való megtelepedés folyamatában.

A következőkben részletesen tárgyalom a modern piacgazdaság kialakulá
sával összefüggő demográfiai folyamatokat Hartfordban 1870 és 1920 között, 
mindenekelőtt az új-angliai város társadalmát alapjaiban átformáló iparosodás 
által gerjesztett tömeges transzatlanti migrációból eredő népességnövekedést. 
E félévszázad alatt Hartford lakossága megnégyszereződött, az egykor homogén 
WASP lakosság egy társadalmi és gazdasági összetételét tekintve komplex 
népességgé alakult át; a 20, század derekára Hartford lakosságának kétharmada 
első vagy második generációs európai bevándorló volt. A transzatlanti migráció 
társadalom- és várostörténeti összefüggései legérzékletesebben a port of entry
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East Side példáján keresztül ragadhatóak meg. A demográfiai folyamatok városi 
szintű elemzése után ezért, a chicagói iskola logikáját követve, az East Side 
etnikai összetételének változásait, a negyed jellemző lakáskörülményeit, to
vábbá a bevándorló közösségek kulturális életének, társadalmi önszerveződé
sének egy különleges intézményét, a kocsmát veszem górcső alá.

Előbb azonban fontos néhány szót ejteni a forrásokról. A hartfordi East 
Side vizsgálata gazdag elsődleges várostörténeti forrásanyagra épül. Az elemzés 
gerincét a népszámlálások adják. A  szövetségi kormány által kumulált, vaskos 
kötetekben kiadott népszámlálások tízévenként közölnek országos, állami, 
megyei, illetve városi szintekre lebontott társadalmi és gazdasági természetű 
adatokat az ország népességének egészéről. E cenzusok Hartfordra vonatkozó 
részei népszámlálásokként különböző információkkal szolgálnak; ideális eset
ben akár az East Side-i kerületek pontos etnikai összetétele is rekonstruálható 
belőlük. Az egyes lakosokra, épületekre, utcákra vonatkozó adatok, illetve a kü
lönböző etnikumok negyeden belüli megtelepedésének mintái viszont csak a 
kumulált cenzusok eredetijéül szolgáló, az állami levéltárban őrzött kéziratos 
népszámlálásokból ismerhetők meg. A kutatás során a kumulált cenzusokból 
indultam ki, amelynek hiányait az eredeti kéziratos népszámlálások adataival 
egészítettem ki. A  kutatás másik alapvető forrása az évenként kiadott városi 
címjegyzékek (city directmy) voltak. E kiadványok hihetetlenül sokféle informá
cióval szolgálnak; egyebek mellett tartalmazzák az egyes emberek lakóhelyét, 
a bejegyzett társadalmi szervezetek székhelyét és tagságát, lajstromba veszik az 
üzleti vállalkozásokat, kózlik a városra és annak intézményeire vonatkozó leg
fontosabb információkat, illetve statisztikai adatokat. A kutatáshoz ugyancsak 
nélkülözhetetlenek voltak a megbízható térképek. Az amerikai várostörténet 
remek forrása a Sanburn biztosítótársaság által készített térképek, amiken szó 
szerint minden épület és minden ingatlan tulajdonosa beazonosítható, mi több, 
az esetek többségében a térkép az épület funkcióját is megjelöli. Hogy a fenti, 
döntően kvantitatív jellegű forrásanyagot kvalitatív információkkal is kiegészít
sem, a helyi újsághoz, a Hartford Courant-hez fordultam, áttanulmányoztam a 
kortárs hartfordi reformer, John James McCook írásait, illetve egy jelentősebb 
fényképfeltáró munkát is végeztem. És természetesen, ha nem is túl gazdag, 
de a Hartfordra vonatkozó szakirodalom is sokban segítette munkámat.
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Iparosodás, urbanizáció és bevándorlás Hartfoidban

Az 1840-es évek elején elégedetlenkedő hangokkal volt terhes a hartfordi 
közélet: az 1837. évi válságot követő években a város gazdasága még mindig 
nem akart talpra állni. A  félúton New York és Boston között fekvő alig tízezres 
connecticuti folyóparti kikötő- és kereskedőváros frusztrációját csak növelte, 
hogy hagyományos vetélytársával, New Haverinél szemben is lemaradóban volt. 
A  hartfordi üzletemberek a gyáripar fejletlenségét okolták a stagnálásért. 
Nyugtalanító je l volt, hogy a környező államok -  Massachusetts, Rhode Island 
és New York -  városai rendre az iparosodás, mindenekelőtt a textilipar fejlesz
tésének útjára tértek, aminek révén jelentős népességgyarapodásra tettek 
szert. Ezzel szemben Hartford emberi erőforrásait még a nyugati frontier irá
nyába történő elvándorlás is megcsapolta. Jó  esetben csak a take off pillanata 
késett, rossz esetben, és a helyi üzleti köröket ez aggasztotta, Hartford behoz
hatatlanul lemaradt az ipari forradalom keltette gazdasági versenyben.

A pesszimista hangok azonban hamar alaptalannak bizonyultak. A harmin
cas évek csatornaépítése (Enfield Canal), majd pedig a következő évi ized vasúti 
fejlesztése ismét helyzetbe hozta a várost.27 28 29 30 Mindennél fontosabb volt, hogy 
Hartford sikeresen lobbizott az 1850-es években épülő, Bostont New Yorkkal 
összekötő fővonal megszerzéséért. Hartford így magáénak tudhatta az iparoso
dás egyik legfontosabb feltételét: fejlett csatornahálózattal rendelkező folyami 
kikötő volt mélyen integrálódva az ekkor kiépített vasúti rendszerbe; egyszóval 
közlekedési csomópont volt.39

Az 1850-es évektől Hartford Connecticut állam egyik legdinamikusabban 
fejlődő városárú vált. Hartford nem az új-angliai városok mintáját követte, és 
nem vált egyoldalúan textilipari központtá. Az iparosodás első szakaszában fej
lett nyomda-, bőr-, vas- és fém, illetve textiliparral rendelkezett; 1850-re már 
nyolc öntöde működött a városban. Az 1850-es években pedig sorra nyíltak a

(JA

jelentősebb üzemek.' Fegyvergyárainak köszönhetően a polgárháború sem

27 CLOUETTE, 1992. 37-42.
28 1839-ben megnyílt az első, Hartfordot New HavenneL összekötő vasútvonal, nem sokkal 

később pedig a Hartford és Springfield közötti szakaszt is átadták. A kelet-nyugati vonal -  Pro- 
vidence, Finskill, Bristol -  1850-re épült meg és ugyancsak Hartfordon át vezetett. 
CLOUETTE, 1992. 38-39.

29 CLOUETTE, 1992. 59.; G r a n t - G r a n t , 1986. 47-54.; WfcAVER, 1982. 102-107.
30 1855-ben nyílt meg Sámuel Colt hatalmas fegyvergyára, a Coll Patent Fnmrnts Mamifuclvring 

Compauy, ahol a colt néven elhíresült lőfegyvereket gyártották. Ugyancsak ekkor kezdte 
meg a termelést egy másik nagy fegyvergyár, a Slutrfa fájlé Mannfadwmg Comfxmy is. A Wood- 
ra jj and Beach gőzmotorokat és vasöntödéhez szükséges alkatrészeket, a Tracy and Paks
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vetette vissza Hartford fejlődését. Az 1860-as évek második felétől pedig roha
mos léptéket vett az iparosodás. 1880-ra közel 800 különböző nagyságú üzem 
működött a városban, ami jó l mutatja, hogy Hartfordra nem a Chicago-féle 
robusztus iparosodás, hanem a közepes és kisméretű, szakértelmet igénylő 
iparágak megtelepedése volt a jellemző.* 31 Nemcsak Hartford gyáripara fejlő
dött dinamikusan. A hartfordi üzleti körök találékonysága révén a város az 
amerikai biztosítási üzlet fővárosává is vált, Hartford tehát diverzifikált és szak
értelmet igénylő iparral, fejlett kereskedelemmel, továbbá egy rendkívül jöve
delmező üzletággal, a biztosítással, rendelkezett; érthető, hogy idővel Új-Anglia 
egyik leggazdagabb városa lett.

Az iparosodás és az urbanizáció összefonódó folyamatai gyökerestül átala
kították az egykor otthonos, kényelmesen begyalogolható, társadalmi összeté
telét tekintve homogén új-angliai várost.32 Mi sem érzékelteti jobban a nagy 
átalakulást a népességi mutatóknál. 1860-ra Hartford lakossága elérte a 30 ez
ret. A polgárháborús évek rövid megtorpanása után a város népessége az euró
pai bevándorlásnak köszönhetően robbanásszerűen nőtt. A kérdezőbiztosok 
1870-ben 37 ezer, 1880-ban 42 ezer, 1890-ben 53 ezer, a századfordulón 80 ezer,

vasúti kocsikat, a Brothers and Rogers, illetve a. Sválh and Company evőeszközöket és ezüst
tárgyakat, a Sválh Bonnié and Company bőripari termékeket gyártott. A polgárháború előtti 
Hartford mindemellett öt nagyobb ruha- és texülgyárral rendelkezett, továbbá egy hatal
mas nyomdaipari vállalattal, a Case Lodnoood, and Company-VtA. CLOUETTE, 1992. 55-61.

31 1880-ban a legnagyobb üzem a 650 embert foglalkoztató Colt-gyár volt. Hasonló méretű 
volt a korábban Coltnál dolgozó gépészek által alapított gépgyár, a Pratl and Whitney Manu- 
factunng Company. Ugyancsak gépgyártással foglalkozott a Hartford MarJiitie Tool Fticloiy és 
az innovatív Bilhngs and. Spencer vállalat. Ekkor települt meg a városban a varrógépeket 
gyártó Weed Setoing Maciimé Company, a Hartford Machine Scrao csavargyár, a fűnyírókat gyár
tó Htll’.s Archimedean Lairn Mower Company, a kályhákkal foglalkozó National Slove Company, a 
gőzkazánokat gyártó Hartford Slmm ITealing Company és a Haiiford Éledne Light villamossági 
cég. Az ipari expanzió és az ezzel járó népességnövekedés hatalmas építkezésekkel járt; John 
C. Meadé volt ez idő tájt Hartford legnagyobb építési vállalata. A századforduló környé
kén a város legnagyobb üzeme az 1200 embert foglalkoztató Popé. Manufaclunng Company 
volt. Popé 1895-ben elsőként gyártott automobilt az USA-ban, fő  profilja mégis a bicikli- 
gyártás volt. Emellett a fűnyíró- és gumigyártásra -  Ilarford Rubber Works -  is rátette a 
kezét. Mind fontosabbá vált az elektromos készülékek -  kapcsolók, elektromos alkatré
szek -  gyártása is; ebben az ágazatban a legjelentősebb a IIart Manufaclunng Company 
volt. A kor csúcstechnológiáját képviselte az írógépgyártás. Az 1901-ben alapított Under- 
xuood. Manufaclunng Company és a Royal TypeuniUrr munkavállalók százait alkalmazta; ez 
utóbbi üzem egyben a korabeli világ legnagyobb írógépgyára volt. Az I, világháború előtti 
időszakban említésre méltó még az 1906-ban alapított, ecseteket gyártó Fuller Rmok Com
pany. CLOUETTE, 1992. 55-61., 93-95., 213-215.; G r a n t - G r a n t , 1986. 47-54.; WEAVER, 
1982. 102-17.

32 Baldwin, 1999.18-20.
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1910-ben közel 100 ezer, 1920-ban pedig közel 140 ezer lelket regisztráltak. 
1870 és 1920 között tehát Hartford népessége 280%-kal növekedett.

1870 1880 1890 1900 1910 1920
Amerikában született 
fehérek

37 658 54 220 65 835 93 014

amerikai szülők 20 804 27 904 31 011 40 327
külföldi szülők 16 854 26 310 34 824 52 687
Amerikában született nem 
fehérek

1 116 1 872 1726 4 110

Összes Amerikában 
született

26 363 31 420 38 774 56 092 67 561 97 124

Külföldön születettek 10 818 10 593 14 456 23 758 31 354 40 912
Ausztria 20 2 104 664 1 865 919
Kanada 299 378 815 2 090 2 077 2 377
Dánia 13 40 272 506 592 619
Anglia 789 995 1 300 1 634 1 653 2 051
Németország 1 458 1 422 2 140 2 700 2 424 1 820
Írország 7 438 6 841 7613 8 076 7 048 6 116
Olaszország 23 82 350 1 952 4 521 7101
Litvánia 1 260
Skócia 359 366 499 689 759 937
Svédország 16 72 515 1 714 2 185 2315
Lengyelország 17 19 19 506 4 880
Oroszország 8 4 492 2 260 6 647 7 654
Egyéb 378 374 337 967 1 583 2 863

Hartford összes 37 181 42 015 53 230 79 850 98 915 138036

1. táblázat
H artford lakosságának etnikai összetétele 1 8 7 0  és 1 9 2 0  között

A  táblázat a U.S. Bureau of the Census 1870., 1880., 1890., 1900., 1910. és 1920. évi 
népszámlálás népességi adataira épül. A  külföldön születettek magukba foglalják a nem 
fehér bőrű külföldi születésű lakosságot is. Ehhez hasonlóan az amerikai születésű ka
tegória tartalmazza a nem fehér USA-ban született lakosságot is. A korszakban a nem 
fehér lakosság elsősorban az afrikai amerikaiakat jelenti és kisebb mértékben az ázsiai, 
illetve más országokból bevándorolt népességet.
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A város első jelentős bevándorló csoportját az írek alkották, akik az 1850-es 
évektől érkeztek nagy számban. Ok szakképzetlen munkásként többnyire az 
iparosodás hatására fellendülő építőiparban helyezkedtek el, 1870-ben, amikor 
a város népessége 37 181 fő volt, már 10 343 külföldi születésű személyt mutat 
a népszámlálás, a lakosságnak tehát 27%-a volt elsőgenerációs bevándorló. Ez
zel az aránnyal Hartford elmaradt az országos átlagtól, ami ekkor 34% volt, 
ugyanakkor hasonló arányokat találhatunk a régió közel azonos nagyságú vá
rosaiban, így New Havenben (28%) és Providence-ben (24%). A  bevándorlók 
a régió általános tendenciáinak megfelelően döntő részt Írországból jöttek 
(7438); rajtuk kívül még Hartford német (1458), angol (789), skót (359) és 
kanadai (299) származású lakossága volt számottevő. Az írek azonban az első 
generációs bevándorlók közel 75%-át képviselték, míg a németek alig 14%-át 
adták. Említésre méltó a skandináv bevándorlók teljes hiánya is, akik általában

S  l l ú

alig települtek le Uj-Angliában.
E tendenciák tekintetében az 1870-es évek kevés változást hoztak. 1880-ra 

Hartford népessége 13%-kal nőtt, elérte a 42 015 főt, etnikai összetétele pedig 
alig változott. Az első generációs bevándorlók száma 10 595, a város lakosságá
nak egynegyede volt: közülük 6481 volt ír és 1422 német, származású. Az 1870-es 
évekre vonatkozóan már a második generációs bevándorlókról is némi kép al
kotható. Az állami szinten kumulált népszámlálási adatok szerint 1880-ban 
Connecticut népességének 24%-a volt második generációs bevándorló. Hart- 
fordban, ebben a fejlett iparvárosban tehát legkevesebb a népesség egynegyede, 
de minden bizonnyal ennél többen voltak olyanok, akiknek legalább egyik 
szülője külföldön született. Mindenekelőtt második generációs írekről, ennél 
sokkal kisebb arányban németekről, angolokról, skótokról és kanadaiakról 
van szó. 1880-ban Hartford népességének legkevesebb fele első vagy második 
generációs bevándorló volt.33 34

Az 1890-es népszámlálás viszont már említésre méltó változásokra figyel
meztet. A külföldön született népesség száma elérte a 13 608-at; elsősorban 
ennek köszönhető, hogy Hartford népessége 53 230-ra nőtt. Megjelentek új 
európai országok képviselői is: így 515 svéd, 272 dán, 350 olasz, és 492 orosz- 
országi bevándorló. Ekkor Hartford lakosságának 56%-a volt első vagy második 
generációs bevándorló. Legtöbben továbbra is az írek voltak (7613); ők adták 
a külföldön született lakosság 55%-át. A 2140 fős német közösség az első ge
nerációs bevándorlók 15%-át, az 1300 angol 9%-át képviselte. Érdemes még 
utalni a város kanadai (815) és skót (499) születésű lakosságára. Mint látható,

33 Census, 1872. 94, 386-387.; WARD, 1971. 65-67., 76., 78-79.
34 Census, 1883. 113, 540., 682.

122



kis számban ugyan, de megjöttek az első skandináv bevándorlók. A  migráció 
általános új-angliai folyamataiba illeszkedik, hogy megérkeztek az első olasz és 
oroszországi -  főként kelet-európai zsidó és lengyel -  bevándorlók is, míg a

• i e

Monarchiából szinte egyáltalán nem jöttek Hartfordba.
Az 1890-es évek nagy jelentőségéi demográfiai változásokat hoztak. 1900-ra 

a város népessége megközelítette a nyolcvanezret (79 850), ami közel 50%-os 
népességnövekedést jelentett 1890-hez képest. A külföldön születettek száma 
elérte a 23 758-at, vagyis tíz év alatt közel megkétszereződött. Míg az első ge
nerációs bevándorlók Hartford lakosságának 30%-át, a második generációsok 
33%-át adták; a századfordulóra Hartford népességének tehát 63%-a volt be
vándorló. Az írek (7613), noha továbbra is Hartford legnagyobb bevándorló 
közösségét alkották, ekkor már csak egyharmadát tették ki az első generációs 
bevándorlóknak. A németek, kanadaiak és skótok létszáma pedig csak kis mér
tékben nőtt. Mindeközben a népszámlálás 2260 oroszországi -  főleg kelet- 
európai zsidó, jóval kisebb részben litván, illetve a kongresszusi Lengyelor
szágból származó lengyel 1914 olasz, 1714 svéd, 664 ausztriai és 506 lengyel 
hartfordi megtelepedéséről számol be. Hozzá kell tenni, hogy nyilvánvaló okok
ból a lengyelekre vonatkozó adatok krónikusan megbízhatatlanok -  saját ka
tegóriájukon kívül akadnak még lengyelek az oroszországiak és ausztriaiak 
között is. A  hartfordi bevándorlás általánosságban az Új-Angliai folyamatoknak 
megfelelően alakult. Papírforma szerint zajlott az olasz és orosz bevándorlás. 
Mindkettő az 1890-es években vett fokozatosan lendületet, 1900-ra pedig az 
olaszok és kelet-európai zsidók már láthatóan kiépítették a városba vezető 
migrááós láncaikat.^ Ami a Monarchiát illeti, egy érdekes trend rajzolódik ki. 
Viszonylag sok ausztriaiként regisztrált bevándorló érkezett Hartfordba, a ma
gyarként kategorizáltak száma viszont elenyésző (95) volt. Ez nem csak eltérő  
migrációs láncokkal, de e kategóriák zavarosságával is magyarázható. Végül 
érdekes még a regionális folyamatoktól eltérő, hirtelen lendületet vett svéd 
bevándorlás is. Minden bizonnyal egy jó l működő migrációs lánc állhat e vi
szonylag jelentős svéd bevándorlás hátterében.35 36 37

A következő tíz évben Hartford lakossága kis híján elérte a százezret (98 915). 
1910-re a város népességének már kétharmada első (32%) vagy második ge

35 Census, 1897. 453., 670-673.; WARD, 1971. 65-67.
36 A hatvanas évektől nagy lendületet vett interdiszciplináris migrációkul tatás egyik legfőbb 

eredménye az informális hálózatok, mindenekelőtt az úgynevezett migrációs láncuk (chain 
migration} jelentőségének felismerése volt. A kifejezés a migrációt erősen befolyásoló 
személyes tényezőkre, az egyéni preferenciákra, információs hálózatokra, bejáratott mig
rációs csatornákra utal.

37 Census. 19 01-1902 . 648., 796-799.; WARD, 19 7 1 .7 1 -7 5 .,  77 -81.
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nerációs (35%) bevándorló volt. Ez egyben azt is jelenti, hogy Hartfordban az 
első generációs bevándorlók aránya magasabb volt, mint az amerikai nagyvá
rosokban általában (29%). Ez azonban nem hartfordi sajátosság: Új-Anglia 
déli részén jellemzően magasabb volt az első generációs bevándorlók aránya 
az országos átlagnál; New Haven (32%), Worcester (33%), Providence (35%) 
és Bridgeport (36%). A még mindig legnépesebb ír közösség (7048) a külföl
dön születettek 22%-át adta. Ugrásszerűen megnőtt viszont az oroszországi 
bevándorlók száma (6647); az első generációs bevándorlókhoz viszonyított 
arányuk 21%  volt. Az is igaz, hogy az orosz kategória kelet-európai zsidók 
mellett litvánokat, mindenekelőtt pedig nagyszámú lengyelt is magában fog
lalt. Az olaszok létszáma tíz év alatt 2,4-szeresére nőtt, elérte a 4521-et, az első 
generációs bevándorlók 14%-át, Figyelemreméltó még az ausztriaiként kate
gorizáltak ugrásszerű növekedése is: létszámuk megháromszorozódott és 1865- 
re nőtt. Ez feltehetően a nagyszámú lengyel, illetve galíciai zsidó bevándorlással 
magyarázható. 1910-ben ugyanis a népszámlálás nem használt külön lengyel 
kategóriát, a lengyelek döntő többségét az oroszországi és ausztriai bevándorlók 
közé sorolták. A német, kanadai, angol, skót és skandináv -  így a korábban 
hirtelen megugrott svéd -  bevándorlás ekkor már stagnált. Mindezek alapján 
elmondható, hogy a hartfordi folyamatok szinte tükörszerűen leképezték az 
új-angliai trendeket. Az olaszok, akik hagyományosan számarányuknak megfe
lelően éltek Új-Angliában, Hartford harmadik legnagyobb bevándorló közös
ségét hozták létre. A kelet-európai zsidók ekkorra már ugyancsak számará
nyuknak megfelelő számban telepedtek meg a régióban. A zsidó közösségek a 
migrációs láncokat az ország minden táján működtetett Immigrant Removal 
Office koordinálásával építették ki. Hartford a New Yorkba érkező zsidók má
sodik állomásává vált; népszerűségét erős gazdasága és a metropoliszhoz való 
közelsége magyarázza.38 39 1910-re a kelet-európai zsidóság Hartford második leg
nagyobb bevándorló közössége lett. Pontos lélekszámúk a lengyelek számának 
ismerete hiányában azonban nem határozható meg; feltehetően 5000 körül 
lehetett.i9

Az 1910-es években döntőrészt a fenti, Új-Angliára általánosan jellemző 
trendek folytatódtak. Hartford lakossága folyamatosan és lendületesen nőtt, 
1920-ra már majdnem 140 ezer volt (138 036). A külföldön születettek (40 912) 
a lakosság 29%-át, a második generációs bevándorlók (52 687) 38%-át tették 
ki, ami egyben azt is jelzi, hogy a világháború alatt a bevándorlás valamelyest 
lelassult. Az első, illetve második generációs bevándorlók együttesen így is a

38 Dalin—R o s e n b l a u m , 1997. 50 -51.
39 Census, 1913 . 263.; WARD, 19 7 1 .7 1 -7 5 , 77 -81.
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város népességének 67%-át alkották. Hartford legnagyobb bevándorló cso
portja ekkor már a kelet-európai zsidóság volt. Az oroszországi bevándorlók 
7654-en voltak, ami az első generációs bevándorlók 18 %-át jelentette. A máso
dik legnagyobb közösség az olaszoké (7101) volt 17,3%-kal, míg az írek (6116) 
voltak a harmadikak 15%-kal. A többi bevándorló csoport esetében az 1910-es 
években nem történt érdemi változás; egyedül a lengyelek jelentettek kivételt. 
Az 1920. évi cenzus végre pontos adatokat ad a lengyel bevándorlók létszámát 
illetően. A 4880 fős lengyel közösség az első generációs bevándorlók 12%-a 
volt, ami Hartford negyedik legnagyobb bevándorló csoportjává tette a lengye
leket. Érdekes megfigyelni, hogy e tíz év alatt az ausztriaiak száma viszont közel 
a felére, 919-re csökkent. Mindez megerősíti, hogy korábban sem az osztrákok, 
hanem a galíciai lengyelek telepedtek le Hartfordban. Végül érdemes felfi
gyelni egy új trendre, nevezetesen a déli államokból érkező fekete migránsok 
létszámának hirtelen megugrására. Míg 1910-ben mindössze 1745 fekete élt 
Hartfordban, 1920-ra számuk 2,4-szeresére nőtt és elérte a 4355-öt. De ez már 
az úgynevezett Nagy migráció történetéhez tartozik.40

Összegzésképpen elmondható, hogy az általános történelmi folyamatoknak 
megfelelően Hartford iparosodása migrációból eredő, hatalmas népességnö
vekedéssel járt. Hartford esetére összpontosítva lényegében az iparosodás, az 
urbanizáció és a bevándorlás egymással szorosan összefonódó folyamatainak 
működése vált nyomon követhetővé. Az ipari expanzió munkaerő éhsége tö
meges bevándorlást feltételezett, ami a transzatlanti migrációból merített. A vizs
gált ötven év alatt a város népessége közel megnégyszereződött. Mindez azzal 
járt, hogy az egykor homogén WASP város szinte egy emberöltő alatt vált etni
kailag, gazdasági és társadalmi összetételét tekintve komplex várossá. A század- 
fordulótól a város népességének kétharmada első vagy második generációs 
bevándorló volt. Mindemellett Hartford népessége, az új-angliai régióra je l
lemző tendenciáknak megfelelően, szüntelenül átalakult. 1880-ig az írek, a 
németek és a kanadaiak voltak a város fontosabb etnikumai. Az 1880-as és 
1890-es években viszonylag nagy számban érkeztek svédek a városba. A valódi 
demográfiai fordulat az új bevándorlók, vagyis az olaszok, kelet-európai zsidók 
és lengyelek, tömeges megtelepedésével a századforduló éveiben bontakozott 
ki.41 Hartford ilyen értelemben szinte teljesen leképezte a kor meghatározó

40 Census, 1923, 163.
41 A Dél- és Kelet-Európából érkező bevándorlókat az „új bevándorláshoz” szokták sorolni. 

A korszakban rögzült elnevezés egyszerre kronológiai és minősítő. Egyrészt igaz. hogy 
Olaszországban és Kelet-Európábán a bevándorlás majd félévszázaddal később vett len
dületet. Másrészt ez a bevándorlás minőségileg más volt: a bevándorlók többsége gyár
ipari munkásként, nem pedig farmerként dolgozott Amerikában, A különbségtétel arra
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gazdaság- és társadalomtörténeti folyamatait. Mindez pedig megerősíti e 
dolgozat premisszáját, vagyis hogy az East Side-i vizsgálódásból nyert közelkép 
az amerikai urbanizáció általános folyamataira enged következtetni.

Etnikai cser e az East Side-on

Az East Side néven emlegetett városnegyedet a népszámlálás az V, és a VI. ke
rülettel azonosította. Az 1860-as években messze ezekben a kerületekben volt 
a legmagasabb a külföldön születettek, tehát túlnyomórészt az írek aránya. 
Sajnos az 1880. évi cenzus e tekintetben sem ad pontos tájékoztatást. Mivel 
azonban a bevándorlás struktúrájában nem történt érdemi változás, az 1870. 
évi cenzusban tükr özött viszonyok az 1870-es évekre is kitérj eszthetőek. Az V. ke
rületben az első generációs bevándorlók aránya közel 42%, a VI. kerületben 
40% volt. Ennél feltehetően némileg alacsonyabb volt a második generációsok 
aránya. Az East Side népességének tehát 70-80%-a első vagy második generá
ciós bevándorló volt, ami jóval meghaladta a hartfordi arányokat. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy az írek az East Side lakosságának több mint felét tették ki. 
Az első és második generációsok létszámát közel azonosnak véve az 1860-as és 
1870-es években az ír népességet 13 és 16 ezer közöttire becsülhetjük. Az East 
Side-on élt tehát valószínűleg az ír népesség közel fele. Érdemes hozzátenni, 
hogy ekkor a városban összesen hét kerület volt, az East Side-on pedig a teljes 
népesség mindössze 27%-a élt. Helytálló tehát az a következtetés, hogy az East 
Side a korban egy ír etnikumú, ír karakterű városnegyed volt.u

Disszertációjában Bruce Clouette részletesen foglalkozik az 1850 és 1890  
közötti East Side-dal. Az írek koncentrációját az East Side főutcája nyomán

utal, hogy az új bevándorlók már nem „telepesek,” hanem a nemzetközi munkaerőpiacon 
munkát kereső egyszerű migránsok voltak. E tendenciák idővel a hagyományos, „régi be
vándorlókra” is igazak voltak. Az új bevándorlók megítélésébe azonban nem kevés rasz- 
szista felhang is keveredett; az amerikaiak szerint gyanús országokból jöttek, nehezen 
asszimilálhatóak, a teuton-angolszász fajnál alsóbbrendűek voltak, fejletlen volt demokra
tikus kultúrájuk, és mindezen felül még katolikusok is voltak. Ahogy azt Matthew JACOB
SON ragyogó könyve (1998) kimutatja: Amerikában fehéreknek számítottak, de nem egé
szen. Korábban csak a katolikus íreket fogadta hasonló ellenszenvvel a „tősgyökeres” 
lakosság, A társadalmi nyomásra mind komplexebb amerikai bevándorlási törvények és 
intézményrendszerek, kiváltképpen az 1921., illetve az 1924. évi törvények célja kifejezetten 
az új bevándorlók számának visszaszorítása volt.
Census, 1872.94., 386-387.; Census, 1883. 113., 540., 682.
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1. térkép: Hartford, 1869
Főit ás: Alias ofthe City of Hartford 1869. Springfteld, Mass. 

Richards, 1869.
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Front Street negyedként is emlegetett városrészben számos tényezővel magya
rázza. A legfontosabb tényezőnek az alacsony ingatlanárak számítottak, illetve 
az, hogy az East Sídé közel feküdt Hartford ipari negyedéhez, vagyis az írek 
nagy részének munkahelyéhez. A migrációs láncok, családi és baráti kapcsolatok 
ugyancsak az írek East Side-i megtelepedésének útját egyengették. A közösség 
belső kohézióját erősítette, hogy itt épült fel az első ír katolikus templom, itt 
voltak a fontosabb ír szervezetek -  St. Patrick’s Society, SLjohn’s Sick and Búnál 
Soáety, Andent Order of Hibemians, Emerald BeJieoolent Soáety -  központjai, illetve 
az ír üzleti vállalkozások, mindenekelőtt kocsmák, mosodák és üzletek is. Mind
ez tehát a chicagói iskola tételeit támasztja alá. Az érem másik oldala az, hogy 
az alsóbb rendű fajnak, vagyis szegénynek, ostobának és lustának tartott írek, 
akik mindennek tetejébe még katolikusok is voltak, számos fórumon szembe
sültek diszkriminációval. így volt ez az ingatlanpiacon is, ami által a város egyes 
negyedeiben falakba ütközött megtelepedésük.1'1 Jól mutatja a WASP lakosság 
East Side-ról alkotott véleményét az, hogy a városnegyedet nemes egyszerű
séggel disznófalvának (PigoiUe) nevezték. „Tiszteletre méltó” amerikai aligha élt 
a mocskos, túlzsúfolt Front Street-i negyedben. A vizsgált korszakban a WASP 
lakosság kontaktusa a negyeddel a jó-vagy kevésbé jószándékú reformtörekvé
sekben, a bűnözés, az alkoholizmus és a prostitúció szegregációjában, illetve fel
számolásában öltött testet.41

Az 1890. évi cenzus által dokumentált demográfiai változások megváltoz
tatták az East Side etnikai arculatát. A  források azonban továbbra is 
hallgatagok. Míg a korábbiakban a bevándorlókra vonatkozó kumulatív 
adatokat az írekre alkalmazhattuk, erre az időszakra az eüiikai képlet 
komplikáltabbá vált, így ez a módszer már nem használható. Az országosan 
kumulált népszámlálások viszont csak annyiban fejlődtek, hogy az első gene
rációs bevándorlók mellett az amerikai születésű kategórián belül elkülönítet
ték a második generációs bevándorlókat a tősgyökeres lakosságtól. A  kéziratos 
népszámlálások sajnos elpusztultak a levéltárban. Nem marad más tehát, mint 
hogy feltételezzük: az új bevándorlók jelentős része -  a skandinávok közül ke
vesebben, míg a későbbi cenzusok alapján feltételezhetően az oroszországiak 
többsége -  az East Side-on telepedett meg. A negyedben változatlanul az ír et
nikum volt a legnépesebb, arányuk feltehetően még mindig megközelítette 
az 50%-ot. Az új bevándorló csoportok érkezésével a negyed etnikai összetétele 
valamivel színesebbé vált. Erre utal az is, hogy a bevándorlók aránya jelentősen 
megnőtt az East Side-on. Az első és második generációs bevándorlók az V. ke- 43 44

43 CLOUETTE, 1992. 12 1-14 9 .
44 E reformtörekvések történetét követi végig Peter BALDWIN kiváló könyve (1999).
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miét népességének 74%-át, a VI. kerület 84%-át adták, míg a város egészét te
kintve ez az arány alig változott és 56% volt. Ez egyben azt is jelzi, hogy a beván
dorlók mindinkább a negyed északi részében kezdtek megtelepedni.4íi

Az 1890-es évek nagy jelentőségű demográfiai változásairól még mindig 
csak közvetve alkothatunk képet, mert az egyes etnikai csoportok bontásában 
az 1900. évi népszámlás sem szolgáltat adatokat az East Sídé lakosságáról. 1895- 
ben újrarajzolták Hartford kerületeinek határait, és tízre növelték számukat. 
Az y . és a VI. kerületeket jelentősen megnövelték, és L, illetve II. kerületeknek 
számozták át őket. E kerületek lélekszáma így jelentősen, 8364, illetve 9771 
lakosra nőtt. Az East Side a város lakossága 18%-ának volt otthona, ezzel szem
ben az első és második generációs bevándorlók 30%-a élt itt. Sehol másutt 
nem volt ilyen magas a bevándorlók koncentrációja: az I. kerület népességének 
80%-a, a II. kerület 82%-a volt bevándorló. Másrészt ezekből az adatokból az 
is világos, hogy a városban élő bevándorlók döntő többsége, az első generáció
sok 66%-a, a második generációsok 75%-a nem az East Side-on élt. Az East Side 
igazi part of entry negyed volt, ez azonban nem jelentette azt, hogy minden be
vándorló, vagy akár csak a többségük is itt telepedett volna meg. Az East Side- 
on egyszerűen csak magasabb volt a bevándorlók aránya, mint máshol. Figye
lemre méltó, hogy míg 1890-ben az East Side-on a férfiak és nők aránya 
(52%—48%) kiegyenlített volt, és alig tért el a Hartford más kerületeiben mért 
adatoktól, addig a századfordulóra jelentősen megváltozott ez az arány (56% - 
44%). A férfiak túlsúlya egyben az új típusú munkaerőpiaci bevándorlás elő
térbe kerülésére és a családos megtelepedés háttérbe szorulására utal.45 46

Az 1900, évi népszámlálási adatok eredeti kéziratos ívei jó l mutatják, hogy 
az orosz származású zsidókat leszámítva az East Side-i bevándorlók ekkor még 
nem alkottak zárt etnikai közösségeket. A Front Street, vagyis az East Side ten
gelyeként és legfőbb gazdasági ütőereként funkcionáló utca lakosságát nyo
mon követve tisztább kép alkotható a bevándorlók megtelepedés! mintáiról. 
A Front Street déli szakaszán továbbra is jelentős, főként második generációs 
ír lakosság élt. Környezetükben németek, kisebb mértékben olaszok, ausztriai
ak, kis számban magyarok, oroszok, skandinávok és románok éltek. A Front 
Streeten észak felé haladva a heterogenitás még feltűnőbbé válik: a németek 
és az írek mellett mind jelentősebbé vált az olaszok és az oroszok jelenléte is. 
Az East Side szívében pedig a kép rendkívül sokszínű: olaszok, németek, oro-

45 Census, 1897. 453., 670-673.
46 Census, 1901-02. 648., 796-799.
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1870* 1880  1890
V.

kerület
VL

kerület
V.

kerület
VL

kerület
V.

kerület
VL

kerület
Fehérek 3 694 6 089 4  099 5 407

Amerikában születettek 2 205 3 794 2 567 2 968

Amerikai szülők 924 730
Külföldi/
vegyes-házasságú
szülők

1 643 2 238

Külföldön születettek 1 565 2 496 1 532 2 439
Ausztria

Kanada
Anglia
Németország
Írország
Olaszország
Litvánia
Lengyelország
Románia
Oroszország
Egyéb
N em  feh érek 7

6
201 183 137

K erü let összes 3 770 6 290  4  172 4  756  4  282 5  544

F érfi 2 305 2 824
Nő 1 977 2 720

1870-ben a nem fehér lakosság származását nem lehet meghatározni (a népszámlálásban 
színesbőrű). Vagyis az 1870-ben Amerikában, illetve a külföldön született kategóriák a 
nem fehér lakosságot is tartalmazzák. A nem fehér népesség alacsony száma miatt ez nem 
befolyásolja jelentősen a táblázat adatait.
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1900 19 10 1920
I. n . I. n . n„

kerület kerület kerület kerület kerü let
Fehérek 8 183 9 547 8 402 11  2 18 20  037

Am erikában születettek 4 654 4  964 3 991 5 004 9 889

Amerikai szülők 1 455 1 479 687 1 025 1 138

Külföldi/ vegyes-házasságú 3 1 9 9 3 485 3304 3 979 8 751
szülők

K ülfö ldön születettek 3 529 4  573 4 4 1 1 6 2 14 10  148

Ausztria 793 375 267

Kanada 66 72 88

Anglia 77 78 1 1 1

Németország 134 92 75

Írország 464 363 362

Olaszország 1 659 1 848 4  265
Litvánia 302

Lengyelország 1 685

Románia 26 158 85

Oroszország 981 3 072 2 582
Egyéb 211 156 326
Nem feh érek 181 224 121 105 1 293

K erü let összes 8 364 9 771 8 523 11  323 21 330
F érfi 4  901 5 279 4 8 15 6 0 2 1 1 1  639
Nö 3 463 4 492 3 708 5 302 9 691

2. táblázat
Az E ast Side-i kerületek etnikai összetétele 18 7 0  és 19 2 0  között 

A  táblázat a U.S. Bureau of the Census 1870., 1880., 1890., 1900., 1910. és 1920. évi 
népszámlálásának népességi adataira épül. Az üresen hagyott rubrikák az adatok 
hiányát jelzik. A  külföldi születésű népességet kivonások alapján határoztam  
meg. A  többi adatot a népszámlálások megadták. A  kerületeket kétszer rajzolták 
át: 1895-ben az 5. és 6. kerületeket megnövelték és átszámozták 1-esre és 2-esre, 
1915-ben pedig e két kerületet összevonták, és 2-essé számozták át.
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szók és még mindig, habár kisebb mértékben, írek laktak itt. A  két kerület ha
tárát a Talcott Street jelölte. Innen északra, vagyis a II. kerületben az etnikai 
összetétel jelentősen más volt. A  negyedet oroszok és kisebb mértékben olaszok 
lakták. Érdekes, hogy észak felé továbbhaladva egy meglehetősen homogén 
orosz zsidó közösség képe bontakozik ki. Látható tehát, hogy az ír és a kisebb 
német közösség mellett ekkor már mindinkább az új bevándorlóknak jutott 
az East Side-on a főszerep.47

Az 1910. és az 1920. évi cenzusok az első generációs bevándorlók esetében 
már az egyes etnikai csoportok bontásában is közölnek adatokat. Az East Side 
etnikai összetételéről így meglehetősen pontos képet kaphatunk a külföldön 
született népesség vonatkozásában. Az I. kerület lakosságának 92%-a, a II. ke
rület 91 %-a első vagy második generációs bevándorló volt. Az olasz lakosság rend
kívül nagy arányban koncentrálódott az East Side-on: az I. kerület 19%-a, a II. ke
rület 16%-a volt első generációs olasz. Ez egyben azt is jelentette, hogy a két 
East Side-i kerület -  közel azonos arányban -  a teljes Olaszországban született 
lakosság 78%-ának lett új otthona. Az oroszországi zsidók esetében hasonlóan 
nagy mértékű East Side-i koncentrációt mutat a cenzus, ők viszont az olaszok
kal ellentétben eltérő arányban telepedtek meg a két kerületben. Az I. kerület 
lakosságának alig 12%-a, a II. kerületben élőknek viszont 27%-a volt első ge
nerációs orosz bevándorló; ez utóbbi városrészben tehát a teljes első generációs 
bevándorló népesség fele Oroszországból érkezett, döntő részben pedig zsidó 
volt. Az Oroszországban születettek 15%-a élt az I., 46%-a a II. kerületben, 
vagyis 61%-uk East Side-i lakos volt. E két etnikum tehát az 1860-as és 1870-es 
évek ír koncentrációjának mértékét is meghaladó arányban élt Hartford port 
of entry negyedében -  akkor az első generációs írek durván fele élt az East Side- 
on. Az is elmondható, hogy az 1890-es években etnikailag rendkívül színes 
East Side ekkora már elsősorban kelet-európai zsidó, illetve olasz negyeddé 
vált. Különösen igaz ez a II. kerületre, ahol az első generációs bevándorlók 79%-a 
e két etnikumhoz tartozott.

A népszámlálás kéziratos ívei pontos képet adnak az egyes etnikai csoportok 
elhelyezkedéséről a negyedben. Az East Side déli része még őrizte a korábbi 
etnikai heterogenitást. A Front Street környéke nagyrészt olasz negyed volt, 
de éltek itt jóval kisebb arányban a már megszokott etnikumok és más újonnan 
érkezett bevándorló csoportok képviselői is. Igaz, a régebbi bevándorlók nagy

47 Tmelfth Census of Ihe United Steiles, 1900. Manusaipt Pofmlalian Sdtedule (Hartford: 
Connecticut State Archives, Connecticut State Ubrary), microfilm, roll. 136, 137 ,138.
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1. kép
A  Front Street, a  századforduló környékén

A  F ron t S tree t az East Side tengelye, kulturális, gazdasági és „szimbolikus” 
ü tő ere  volt. A  városrészt gyakran em legették Front S tree t negyedként is.

2. k ép

Egy adagos nap  a M organ SU'eeten.



3. kép
/I Charles Street i piac, 19 12

A  Charles Street-i piac a húszas évekig az East Side legfontosabb piaca, egyben 
a kis kocsikkal házaló zsidó kereskedők kiindulópontja volt.

4. kép
Kóser csirkevágás a Charles Street-i piacon, 19 12

P  if T )

A  kóser csirkevágás példája jó l szemlélteti, hogyan keveredett a negyed életében  
a m odern a hagyományos életformával.



5. kép
Hátsó udvari. (Szennyes), 1912

Yellin Meyer, feltehetően unokájának kezét fogva, büszkén áll kocsmája előtt. 
Hartford WASP lakossága gyakran okolta a kocsmákat a családi élet tönkretételéért. Ez 

a kép viszont merőben mást sugall: mintha az East Side lakói számára a kocsma és a 
családi élet akár békében is megférhettek egymással.

A  hátsó udvarok az East Side-on rendkívül mocskosak, egészségügyi szempontból 
veszélyesek voltak. Mivel az East Side a belváros közvetlen közelében volt, számos 

reformkezdeményezés összpontosított a köztisztaság előmozdítására.

6. kép
Yellin kocsmája, kívülről a Windsor Street 177  alatt, 1910



7. kép: Patsie Fusco kocsmája a Front Street 526 alatt, a Talcott Street sarkán, 1912

Fuscoé volta város leghírhedtebb kocsmája és kuplerája. Számos keresztény, illetve feminista 
reformszervezet támadta a kocsmát Ezt a képet is egy a női szavazójogért küzdő szervezet, a 

Connecticut Worneji Suffrage Assodaárni készítette. A  kép hűen tolmácsolja azt a kulturális 
szakadékot, amely elválasztotta az East Side lakóit a jóm ódú középosztálytól. A kép 

baloldalán álldogáló feltehetően olasz banda már önmagában aggodalomra adott okot, a 
bordély bejáratának lépcsőjén üldögélő kisgyerek viszont egyenesen reformokért kiáltott-  

vélték e jóravaló asszonyok A  Main Street innenső oldaláról nézve ugyanakkor semmi 
különleges nem volt ebben a mindennapi életképben. A  kocsma és a kupleráj, a chicagói 

iskola szavaival élve, az East Side morális rendjéhez tartozott.

8. kép: Hátsó udvar II. (Baromfi), 19 12

Urbánus környezet alig öt percre a belvárostól...



része, így az írek is, erre az időszakra már elhagyták az East Side-ot.18 ATalcott 
Streettől északra egyre jobban érezhető volt az orosz jelenlét, míg az East Side 
északi része, a Windsor Street környéke karakteresen orosz zsidó negyeddé 
vált. A  férfiak és nők aránya kiegyenlítettebb lett (54%-46%), amit a tömeges 
zsidó bevándorlás magyaráz; ők jellemzően családosán érkeztek, hogy végleg 
Amerikában telepedjenek le,48 49

Az olaszok nagymértékű szegregációját hasonló körülmények magyarázták, 
mint korábban az írekét A legfontosabb az volt, hogy az East Side változatlanul 
a legolcsóbb és a leginkább leromlott állapotú városnegyed volt, és közel fe
küdt a döntőrészt szakképzetlen munkásként dolgozó olaszok munkahelyéhez 
az ipari negyedben. Az állandó tömeges bevándorlás hatására a mobilitás rend
kívül magas volt a negyedben. A migrációs láncok az olaszok esetében kitün
tetetten fontosak voltak, Hartford általában az olaszok második állomása volt, 
így noha arányosan többen jöttek Közép-Itáliából, mint máshonnan, mégis 
minden olasz régió képviseltetve volt. A családos migráció nem volt jellemző, 
a férfiak inkább egyedül jöttek, és csak később jöttek utánuk rokonaik, barátaik. 
Bevett gyakorlat volt, hogy az olasz háztartásokban egy vagy két albérlő -  távoli 
rokon, vág)’ barát -  is élt.

Az olaszoknál különösen nagy szerepe volt a közösségi összetartásnak. 
Nemcsak a templomról és etnikai szervezetekről, de a hétköznapi élet kis in
tézményeiről -  kocsma, étterem, borbély, üzletek, zöldséges, pék -  is fontos meg
emlékezni. A boltosnál vezetett hitel, az olasz ételek vagy a munkahely- 
közvetítés a helyi kocsmában mind olyan tényezők voltak, amelyek fontos 
társadalmi funkciót töltöttek be, egyben sajátos hangulatot is kölcsönöztek az 
East Side olasz részének. Ne felejtsük el, hogy az írekkel ellentétben az ola
szok közül sokan nem beszéltek angolul, így helyi hálózatok nélkül aligha bol

48 A második generációs írek, akik jellemzően már szakképzett munkásként dolgoztak vagy 
kisebb üzleti vállalkozásaik voltak, fokozatosan Hartford délnyugati részére, a Broad, 
Lawrence, Ward és Park Street által határolt övezetbe költöztek. Második megtelepedési 
helyükön az írek kevésbé zárt közösségekben, WASP lakosság, második generációs néme
tek, illetve skandinávok között éltek. Szervezeteik, üzleti vállalkozásaik -  így a boltok és 
kocsmák egy része -  ugyancsak velük költöztek. A legsikeresebbek, akik felverekedték 
magukat a hartfordi elit soraiba, a Fartnington Avenue közelében, illetve a Washington 
Street mentén telepedtek le. Mindez a chicagói iskola által vázolt modellt erősíti meg. A má
sodik megtelepedési hely a szegregáció és asszimiláció közötti félút volt. Azok, akik az 
elit soraiba kerültek, már egyáltalán nem akartak saját etnikai közösségeikben élni.
Clouetí'e, 1992 .162-163.

49 Census, 1913. 263.; Thirteenth Census of the United States, 19)0. Mtmuscripl Pufjnlatüm 
ScheduUs (Hartford; Connecticut State Archives, Connecticut State Library), microfilm, 
re el 132, 133.
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dogultak volna. Az olaszoknak, mint korábban az íreknek, a rasszizmussal is 
meg kellett küzdeniük. Kísértetiesen hasonlóak voltak az olaszokkal szembeni 
sztereotípiák: a WASP lakosság szerint az olaszok verekedó'sek, temperamen
tumosak, bűnözésre hajlamosak, lusták és rendetlenek voltak, joggal éltek 
tehát szegénységben. Hátrányuk származott katolikus hitükből is, és gyakran 
vádolták őket azzal, hogy éretlenek a demokráciára. Az olasz képlet egyik sajá
tossága, hogy ők nem igyekeztek mindenáron elhagyni a negyedet. Az 1960-as 
évekig, amikor egy városrehabilitációs program keretében az East Side-ot 
teljesen lerombolták, a Front Street környéke még őrizte a negyed olasz arcu
latát. Az is igaz, hogy 1940-re a második generációs olaszok nagy része már el
költözött innen.50

A város harmadik szegregált európai bevándorló közössége a kelet-európai 
zsidóké volt. Hartford a zsidók esetében is jellemzően második megtelepedési 
hely volt; ezt a folyamatot a német zsidók által alapított Immigrant Removal 
Office koordinálta. Az East Side északi részén való megtelepedést a már több
ször emlegetett tényezők magyarázzák; itt elég csak a zsidóságra vonatkozó spe
cifikus szempontokat említenem. Mindenekelőtt a zsidó vallás fontosságát ér
demes hangsúlyozni: az East Side-on már az 1880-as években is több ortodox 
zsinagóga működött. A zsidóság fejlett közösségi intézményhálózattal -  egyebek 
mellett vallási, oktatási, kulturális, segélyező, szabadidős és sportegyesületek -  
rendelkezett. Az etnikai negyedek egyik gyakran emlegetett funkciója, hogy 
lehetőséget kínálnak egy kisvállalkozói réteg kialakulására.51 A zsidóság integ
rációjában az üzleti vállalkozásoknak kulcsszerep jutott: az új-angliai zsidóság 
hétszer akkora valószínűséggel vállalkozott, mint a régióban megtelepedő más 
etnikai csoportok együttvéve. A zsidók általában nem szakképzetlen munká
sokként, hanem mint kisvállalkozók igyekeztek boldogulni. A  kis kocsival há
zaló zsidó kereskedő az East Side egyik jellegzetes figurája volt. Többségük arra 
törekedett, hogy néhány év alatt üzletet béreljen, és megbízhatóbb jövede
lemre tegyen szert. E szempontok a zsidóság erős belső csoportkohéziójára 
utalnak, A kirekesztés azonban éppen úgy a képlet része volt, mint más etni
kumok estében. Sőt, mint azt számos forrás tanúsítja, a kelet-európai zsidók

50 Ekkorra már az olaszok mindössze 21%-a élt a negyedben, míg 23%-uk az Upper Albany, 
másik 23%-uk a Franklin Avenue környékén lévő olasz kolóniákban telepedett le, a ma
radék 33% pedig szétszóródott a városban. Az olaszok második megtelepedési helyei vál- 
tozadanul jelentős csoportkohéziót mutattak. CbOUETTE, 1992. 261-292.

51 Az írek és a németek esetében a kocsmák és az üzletek egyszerre voltak kulcsfontosságú 
közösségi intézmények és a társadalmi mobilitás fontos kitörési pontjai.
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nak nemcsak az antiszemitizmussal, de a korábban érkezett németországi zsi
dók ellenérzéseivel is meg kellett küzdeniük.5’

1915-ben összevonták, vagyis politikailag lefokozták a két East Side-i kerü
letet. Az így létrehozott II. kerület a város legnépesebb, az 1920-as népszámlá
láskor 21 330 lakosnak otthont adó kerülete lett. A bevándorlók koncentrá
ciója továbbra is itt volt a legmagasabb. 1920-ban az East Side lakosságának 
48%-a külföldön született, 41%-a második generációs bevándorló volt. Az eu
rópai bevándorlók arányának szerény csökkenését a déli feketék migrációja 
kompenzálta, ami ugyancsak az East Side-ot érintette a leginkább: 1920-ig 
Hartford fekete lakosságának 30%-a itt telepedett le. Az East Side elsősorban 
olasz negyed volt: ők adták a negyed első generációs bevándorlóinak 42%-át, 
ami azt jelentette, hogy az Olaszországban születettek 60%-a élt itt. Az orosz- 
országi zsidók egyenlően oszlottak meg a II., illetve az ettől északra lévő III. ke
rületben. Az East Side-on az orosz születésűek 34%-a, a III. kerületben 33%-a 
élt. Az East Side első generációs bevándorlóinak tehát 42%-a olasz, 25%-a orosz 
születésű volt. A hagyományos értelemben vett Front Street környéki East Side 
olasz, a Windsor Street környéki városrész pedig kelet-európai zsidó negyed 
volt. A zsidó negyed határa a korábbi trendeknek megfelelően északra toló
dott ki. A negyed harmadik legnagyobb első generációs bevándorló közössége a 
lengyeleké volt, akik az East Side déli részén és az ettől délre elterülő kerület
ben éltek; az első generációs lengyelek 35%-a élt az East Side-on.52 53

Mindezt összegezve elmondhatjuk, hogy a port of entry East Side -  Burgess 
szavadul az átmeneti zóna -  a város minden más negyedénél jobban leképezte 
az iparosodás által gerjesztett migrációból eredő népességnövekedés demo
gráfiai fordulatait. Az 1870-es és 1880-as években az East Side karakteresen ír 
negyed volt, de megtelepedtek itt kisebb számban német, kanadai, angol és 
skót bevándorlók is. A WASP lakosság ugyanakkor szinte egyáltalán nem élt a 
negyedben. Az 1880-as és 1890-es évek táján érkező svédek relatíve kis szám
ban telepedtek meg az East Side-on. Ebben az időben a középosztályba igyekvő, 
többnyire második generációs írek -  és persze más etnikumok képviselői is -  
elkezdték elhagyni a negyedet és a város jobb övezeteibe, Burgess meghatáro
zása szerint a harmadik zónába költöztek. A folytonos bevándorlásnak köszön
hetően 1880-ra már a negyed lakosságának közel 80%-a első vagy második 
generációs bevándorló volt. Az 1890-es évek végétől az olaszok és a kelet-euró
pai zsidók fokozatosan az East Side domináns etnikumaivá váltak. Ennek kö
szönhetően a századfordulótól a negyedben a bevándorlók aránya stabilan

52 Dalin-R osenblaum, 1997. 5 1 -56 .
53 Census, 1923. 163.
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90% felett maradt. Az 1900. évi népszámlálás kéziratos íveiből jó l látható, 
hogy egy rövid átmenet idejére az East Side egy színes, soknemzetiségű ne
gyeddé vált Északi részén azonban már egy karakteres orosz zsidó negyed 
kezdett formálódni. Az írek, továbbá a németek, a skandinávok és a kanadai
ak mindeközben szinte teljesen elhagyták a negyedet. Ez egyben azt is jelen
tette, hogy az 1910-es évekre az East Side vesztett etnikai sokszínűségéből: a 
környék északi részén orosz zsidók, központi és déli részén pedig olaszok lak
tak, ugyancsak délen pedig egy lengyel kolónia formálódott. Az East Side-on 
mindvégig több férfi élt, mint no, ami mutatja, hogy a negyed sok egyedülálló 
bevándorló otthona volt. Igaz, ez az arány Hartford esetében, a tömeges csalá
dos zsidó bevándorlásnak köszönhetően, sohasem volt túl magas.

Túlzsúfoltság, lakáskörülmények

„A város egyik legfontosabb közterétől alig egy kőhajításnyira a figyelmes járókelő olyan 
dolgokat vehet észre, amelyek még a New York legsötétebb negyedeiben tapasztaltakon is 
túltesznek” -  szólt az East Side-ról Hartford egyik vezető reformere, John  
McCook.34 Ez a nem minden túlzástól mentes, igencsak lenézően megfogal
mazott WASP álláspont annyiban mégis jogos volt, hogy Hartford legrosszabb 
lakás- és életkörülményei — és mindaz, ami ezzel já rt -  kétségtelenül az East 
Side-ra voltak jellemzőek, A chicagói iskola nézete szerint az átmeneti zóna 
legfontosabb tulajdonsága a túlzsúfoltság és a nagyon rossz lakáskörülmények. 
Érdemes ezt a gondolatmenetét követni.

Az East Side hírhedt volt nyomorúságos lakáskörülményeiről, túlzsúfolt 
bérházairól és panzióiról. Az úgynevezett bérházprobléma kivizsgálására hiva
tott országos kutatás során 1900 májusában Lawrence Veiller és Róbert De 
Forest a város más problémás negyedeivel együtt a hartfordi East Side-ot is fel
mérték.54 55 Tanulmányuk szerint „a 79 850 fős lakossággal rendelkező Haitfordot a 
város méreteihez képest az ország legrosszabb lakáskörülményei jellemzik. A problémát 
nem csupán az eredetileg magántulajdonban álló, most viszont több családnak is hajlé
kul szolgáló, roskadozó öi-egfa- és téglaházak jelentik [...], hanem, az is, hogy újabban sok 
lakás és bérház épült a „New York i kétsoros” mintájára szűk szellőzőaknávai ”56 A ta
nulmány arra is rámutatott, hogy Hartfordban a századfordulón semmilyen

54 John J. McCüOK, “The Duty of a Hartford Citizen,” The Soríal Reform- Papéra ofJohn James 
McCook (1893) (Hartford: Trinity College Library), microfilm, reel 1, item 16, 13.

55 „Tenement Houses,” Hartford Couranl, 1900 május 2.
56 D e F o r e s t - V e i l l e r , 19 7 0 .155 -56 .

136



törvény nem szabályozta a lakásépítést; így nyertek polgárjogot e rosszhírű 
építmények.

Noha a hartfordi standard nem a szűk szellőzőaknával rendelkező New 
York-i kétsoros volt, a Sanborn biztosító társaság által készített térképek 
számos ilyen építmény meglétéről tanúskodnak, mindenekelőtt az East Side- 
on.3? A New York-i változat öt-hat emeletes, nyolc méter széles és harminc mé
ter hosszú volt. Az épület közepén egy szinte vaksötét, egy méter széles, húsz 
méter hosszú folyosó futott végig. Minden emeleten négy lakás volt; az elülső 
lakások négy, a hátulsóak csak három szobából álltak. Az így összeadódó eme
letenkénti tizennégy szoba közül mindössze négy kapott természetes fényt -  
kettő az utcáról, kettő pedig a hátsó udvarról. Az épületet két oldalról a ház 
sötét szobáinak fényt és levegőt biztosítani hivatott kevesebb, mint egy méter 
mély szellőzőnyílások vették körül.08 A New York-i kétsorostól a hartfordi vál
tozat csak annyiban különbözött, hogy általában három-négy emeletes volt.

De Jr’orest és Veiller interjúkat is készítettek a bérházak lakóival lakáskörül
ményeikről, amikből kiderül, hogy a fény és a levegő hiánya volt a leggyakrabban 
emlegetett probléma/'1 „Amire a legjobban emlékszem, az az egész épületet elárasztó 
sötétség; ahogy a lépcsőkön felkapaszkodva, majd a folyosón át araszolva az alig világo
sabb szobákba értünk. A szellőzőnyílások emellett megfosztották a családokat 
az intimitás érzetétől is, a zsúfolt bérházakban ugyanis felerősítették a szom
szédok által okozott zajt, illetve a szagokat. Az átlagos lakásokban a magánélet 
számára szinte alig kínálkozott tér: „mindent át lehetett hallani, hacsak nem voltál 
olyan csöndben, mint egy süketnéma. ”6!

A hartfordi béi ház-negyedben a túlzsúfoltság jelentette a legnagyobb prob
lémát. 1896-ban a Charily Organization Sódét)i rendes havi ülésén a szervezet 
elnöke, Atwood Collins arról számolt be, hogy egy olyan bérlakásban járt, ahol 
két szobában három család lakott.0' A népszámlálásokban közölt adatok meg
erősítik Collins beszámolóját. 1880-ban átlagosan 7,3-an éltek egy hartfordi 
lakásban, ami Hartfordot a legzsúfoltabb amerikai városok közé emelte.57 * 59 60 61 * 63 A túl
zsúfoltság idővel pedig egyre csak nőtt: 1890-ben már 8,1 ember lakott egy

57 Sanborn Fire Insurance Maps. City af Hartford 1885; 1900; 1917  (Hartford: Trinity College 
Library), microfilm, reel 6.

i8 De Fohest-V éiller, 1970. 8-9 .
59 De Forest-V eiller, 1970. 386.
60 De Fo r e s t - V e il l e r , 1970. 394.
61 D e Fo r e s t - V e il l e r , 1970. 393.
® „Tenement House Problem,” Hartford Couranl, 1896 június 12.
63 Census, 1883. 672.
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átlagos hartfordi otthonban.64 Összehasonlításképpen említhetjük a szintén 
connecticuti Bridgepoitot, ahol ez a mutató lényegesen alacsonyabb, 6,4 volt.65 66 
A századfordulón az I. kerületben 11, a II. kerületben pedig lakásonként 12,3 
személy élt; a hartfordi átlagérték a tíz évvel korábbihoz képest alig változott, 
továbbra is az országban az egyik legmagasabb, 8,2 volt.60 1910-re az East Sídé 
még ennél is zsúfoltabbá vált: ekkor már lakásonként 13,7-en éltek az I., 14,8- 
an a II. kerületben. Noha a túlzsúfoltság máshol is problémát jelentett, az 
East Side-i átlagértékeket egyetlen kerület sem közelítette meg. Mindez 
annak ellenére, hogy Hartford a maga lakásonkénti 8,6 lakosával a 20. század 
elején változatlanul az USA egyik legzsúfoltabb városa volt.67

64 Census, 1897. 932.
65 Felmerül a kérdés, hogy vajon a hartfordi lakáskörülmények hogyan viszonyultak az euró

pai nagyvárosokéhoz. Az összevetés nehézsége, hogy egyrészt csak töredékes, nem mindig 
Összemérhető' statisztikai adatok állnak a rendelkezésre, másrészt az azonos adatok, így 
például a laksűrűség, merőben más környezetet takarhatnak. Jól dokumentált London 
esete, ahol Charles Booth végzett részletes felmérést a városi szegénységről az 1880-as évek
ben. Becslése szerint Londonban közel egymillió ember élt szegénységben. Egy külön ál
lami szervezet, a Royal Cotitiisi.au on Űie Hausing of lka Working-Classes, foglalkozott a lakás- 
probléma felszámolásával. A vizsgálatok szerint a századforduló környékén az igen szeg
regált londoni munkásnegyedekben az egyszobás, egy családnak hajlékul szolgáló lakás 
volt a standard; és előfordultak akár nyolcfős családok is. A  század végére négymilliós 
Párizs népességének közel 14%-a számított a korabeli definíciók alapján szegénynek; a 
kortárs kriminológus Alphonse Bertillon szerint itt a lakáskörülmények, mindenekelőtt a 
laksűrűség rosszabbak voltak a londoninál. Ebben szerepet játszott a lakásnyomor enyhí
tését célzó állami szerepvállalás kisebb mértéke is. Az amerikai tempóban növekvő, rend
kívül kompakt és sűrűn lakott Berlinben viszont a rendőrfőnök James Hobrecht műkö
dése nyomán a kevert társadalmi osztályú bérházak terjedtek el, ami, ha nem is feltétlenül 
vezetett jobb lakáskörülményekhez, legalább a szegregáció mértéket csökkentette, és 
részben megakadályozta a házak átlagának gyors leromlását. Budapestről Gyáni Gábor 
készített részletes elemzéseket; vizsgálatait így summázza: „általánosait kijelmi illetjük, hogy a 
századforduló éveiben a munkásság zöme szobahtmyhás, kamra nélküli, egy-kél ablakos, alacsony, 
vaskályha-fűtésit udvari bérlakásokban lakott -  ötödmagával.’’ 1891-ben, a kor definíciója sze
rint túlzsúfoltnak minősülő lakásokban élt Budapest lakosságának 13,2%-a. Sok ezek közül 
pincelakás volt és általánosan elterjedt az al- és ágybérlés intézménye; 1906-ban a mun
káslakások 36,8%-ában tartottak al- vagy ágybérlőt. A lakáskörülmények lassan valamelyest 
javultak; részben az állami lakásépítéseknek köszönhetően. Ezek az információk persze 
nehezen összeveüietőek; az mégis egyértelmű, hogy az urbanizáció a nagyvárosi nyomor 
nagyon hasonló formáit és körülményeit hozta létre. A laksűrűségei nézve a hartfordi 
adatok a budapestiekhez és a londoniakhoz hasonlítanak jobban, a szegregáció tekinte
tében pedig a londoni és a párizsi mértékekhez állnak közelebb. H A L L , 1996. 14-34.; 
G y á n i , 1992.; G y á n i , 1999 .171-186 .

66 Census, 1901-02 .11,641.
61 Census, 1913. II, 263.
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A kép úgy teljes, ha hozzátesszük, hogy a magas átlagértékekért részben az 
albérlet intézménye volt a felelős. Míg 1900-ban az I, kerületben átlagosan 
lakásonként 11-en, a 2. kerületben pedig 12,3-an laktak, addig a családok átla
gos mérete 4,2, illetve 4,7 volt. E hatalmas eltérés azzal magyarázható, hogy a 
lakbér árát megosztandó a családok jelentős része egy, kettő, vagy esetenként 
akár három albérlőt is magához vett. Előfordult olyan is, hogy több család osz
tozott egy lakáson. Vincent Bríndisi és felesége, illetve öt gyerekük -  három  
lány és két fiú -  közül kettő Olaszországban, míg a három másik Uj-Skóciában 
született. A Front Street 84. alatt lakó Bríndisi család két egyedülálló férfival 
osztozott a lakáson; az egyik ír, a másik svéd születésű volt, A népszámlálás 
szerint szerencsére mindannyian tudtak angolul. Morris Silverman zsidó szabó 
és családja a Front Street 249. alatt lakott. Morris és felesége, Sarah még Orosz
országban született, négy gyermekük viszont már Connecticutban jött a világra. 
Két egyedülálló férfit, egy orosz, illetve egy román születésűt vettek magukhoz 
albérlőnek. Sarah kivételével a lakásban mindenki beszélt angolul. Hogy 
vajon Sarah és a romániai Walter hogyan kommunikált egymással, azt aligha 
lehet megmondani.68 * 70 A rendkívül magas lakásonkénti személyszámot az East 
Side-on az albérlők mellett a panziók nagy száma is magyarázza: az ilyen he
lyeken egy szobában akár több tízen is elalhattak.

A túlzsúfoltság mellett az East Side koszos, egészségügyi szempontból ve
szélyes városrész volt. A Hartford Courant nagyrészt a Ckarity Organization Soríety 
egészségügyi részlegének vizsgálataira támaszkodva egy sor cikkben foglalkozott 
a kérdéssel. Általános gyakorlat volt a Front Street környékén, hogy a bérlők 
az épületek padlásán ketrecekben csirkét tartottak. A nyers húst általában az 
ablakokban tárolták, a belsőségeket pedig az átjárókba dobálták.1® Megoldatlan 
problémát jelentett a szemét begyűjtése és elszállítása. A North Street környé
kén például a városi önkormányzat nem vállalta fel a szemétgyűjtést, az itt lakók 
a hátsó udvarokat használták e célra. Hamu és szentét borította a hátsó udva- 
rókát a Morgan, Potter és Mechanic Street által övezet részen is. Gyakran 
hagyták figyelmen kívül az amúgy is szegényes építési szabályokat. Az 1906. 
éri bérház inspekció számos harmadik és negyedik emeleti lakást -  ezek egy 
része nem volt több lakássá átalakított padlásnál -  az előírások ellenére lép
csőfeljáró, illetve tűzlétra nélkül talált. Az oly sokszor felemlegetett sötétség 
pedig mindig beárnyékolta az East Side-i életet. A folyosók sötétek, veszélyesek 
voltak. A telkek hátsó részére felhúzott épületek miatt az udvarokból gyakran

68 Mcmuscri.pt Populatjon Sr.hed.ules 1900.
~9 „To CLeíin Up [he Filth on the East Side,” Hartford Courant, 1906. december 17.
70 „Calls Tenements Loathesomely Dirty," Hartford Courant, 1907. január 14,
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nem maradt több egy szűk átjárónál, ami a szobákat is sötétté, rosszul szellő- 
zötté tette. Az előírások elkerülése, az épületek állagának leromlása a szegény
ségen túl abból is következett, hogy az ingatlantulajdonosok nagy része nem 
lakott helyben/1

Természetesen nemcsak az East Side-on voltak rosszak a lakáskörülmények. 
Mégis az a tény, hogy a város legsúlyosabb lakásproblémái a belváros közvetlen 
közelében voltak, a középosztály figyelmét hamar ráirányította a problémára, 
A századfordulóra a hartfordi közvélemény tudatára ébredt az East Sídé túl
zsúfoltságának, koszosságának, mindenekelőtt pedig az ezzel járó egészségügyi 
veszélyeknek. Veiller látogatásával egy időben a hartfordi Civic Club és a Charity 
Grganization Society közösen egy nagyszabású kiállítást rendezett, ami hatszáz 
Európában, illetve Amerikában készült fényképpel igyekezett szemléltetni, 
hogy -  a kor divatos szóhasználatával élve -  hogyan él a társadalom „másik 
fele.1,72 E szervezetek fő programja az volt, hogy Hartfordban tiszta otthonokat 
és tiszta utcákat teremtsenek; a mögöttes logika szerint ugyanis a tisztaság és a 
moralitás egymással szorosan összefonódó értékek voltak. Ha tisztaságra ne
veljük az East Side-on élő bevándorlókat, érveltek a középosztálybeli reforme
rek, nagy lépést teszünk abba az irányba, hogy jó  amerikait is neveljünk belő
lük.71 72 73

Az efféle szervezetek törekvései ugyanakkor alig érintették a bevándorlókat. 
Az otthon szén tségét, tisztaságot és józanságot prédikálok figyelmen kívül hagy
ták, hogy az East Side-i szegénynegyedek nyomorúságos körülményeiért nem 
kulturális, hanem elsősorban gazdasági tényezők — nevesítve az amerikai laissez 
fairé modell -  a felelősek. Nem csoda tehát, hogy a protestáns középosztály a 
család és az otthon érdekében vívott keresztes háborúját nem koronázta siker. 
Elvégre ki hívhat otthonnak egy sötét, zajos lakást 11 fővel, köztük gyakran 
két-három albérlővel?

Összegzésképpen el kell mondani, hogy a feltárt források nem elég gazda
gok ahhoz, hogy a lakáskörülményekre vonatkozó ismereteket a bevándorlás 
folyamatához rendelhető szigorú kronológiai keretbe foglaljam. Mindenesetre 
a népszámlálások statisztikai adatai a vizsgált időszakban semmi javulásról 
nem számoltak be, éppen ellenkezőleg, a zsúfoltság az évtizedek folyamán 
egyre csak nőtt. A döntően 20. század eleji kvalitatív forrásanyag által festett 
kép pedig, úgy vélem, a korábbi évtizedekre is vonatkoztatható. Egy alaposabb 
vizsgálat ennél persze precízebb, a változásokat jobban szem előtt tartó össz

71 ”Bad Housing Conditions Fűund,” H artford Courant, 19 11 . november 23.
72 “Tenement Houses,” Hartford Courant, 1 9 0 0 .  m á ju s  2 .
73 BALDWIN, 1 9 9 9 .  4 7 - 6 2 .
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képet festene. Mindazonáltal az a fentiekből is jó l látható, hogy a chicagói is
kola tételeinek megfelelően a hartfordi átmeneti zóna, a port of entry East Side 
a város legszegényebb, leglepusztultabb és legzsúfoltabb negyede volt. Az itt 
élő szegény munkásbevándorlók, mint azt az etnikai cseréről mondottak 
során láthattuk, amint megtehették, elköltöztek innen. Addig azonban sokak
nak, ha az otthonosság érzetet keresték, maradt a környékbeli kocsma vagy az 
utca; a középosztály két legádázabb ellensége, reformtörekvéseinek két fő cél
pontja. Érdemes felidézni a haladó reformer Raymond Calkins szavait: „a 
kocsma városlakók százezrei számára a társadalmi élet legfőbb színtere. A kérdésre, hogy 
hol keresik a kikapcsolódást azok, akik nem járnak kocsmába, egyszerű válaszolni: ők 
kényelmes lakásokban élnek. ”74 75

n e

„A szegény emberek klubja”

Aligha túlzás, hogy a templom után a kocsma volt a legfontosabb társadalmi 
intézmény az East Side-on.7ü Ennek legjobb mércéje a kocsmák magas száma. 
A vizsgált fél évszázad alatt az East Side-on Hartford népességének alig 15 -  
25%-a élt, míg a kocsmák jó  harmada, fele itt volt taláható. A legmagasabb 
1870-ben volt ez az arány; a város 97 kocsmájából 51 volt a negyedben. 1879- 
ben az East Side-on 142 lakosra jutott egy kocsma; de közülük is csak a férfiak

74 C a l k i n s , 1 9 0 1 .  4 5 .
75 Nem lévén jobb magyar megfelelője, az angol saloon kifejezést kocsmának fordítottam. A  „sze

gény emberek klubja,” azonban, mint látni fogjuk, lényegesen több volt annál, mint azt a 
negatív csengésű kocsma szó sejtetni engedi. A kocsma angol megfelelője a pub, Am eri
kában esetleg a bar volna. A  saloon elnevezés éppen arra utal, hogy egyszerű italozó- 
helyeknél jóval kifinomultabb intézményekről van szó; míg a saloon felértékelő, a kocsma 
inkább leértékelő szóhasználat. A  szöveg olvasásakor ezért fontos szem előtt tartani ezt a 
nyelvi problémát.
Jogos felvetés lehet, hogy ha ez az állítás megállja a helyét, akkor m iért nem inkább az 
egyes etnikumokhoz kötődő felekezeti intézményeket, templomokat, egyházi szervezete
ket vizsgálom. A  válasz egyszerűen az, hogy a téma jelentősége miatt kutatók egész sora 
foglalkozott már a kérdéssel, ezzel szemben a kocsmák intézményét a kutatás elhanyagolta; 
az európai bevándorlásról szóló amerikai vizsgálatok szinte kivétel nélkül tartalmaznak 
az egyházi intézményekre vonatkozó fejezeteket. Nincs ez máshogy Hartford esetében 
sem. Clouette részletesen tárgyalja az ír és olasz, vagyis döntően katolikus templomok, 
egyházi intézmények szerepét a közösség életében. Dalin és Rosenblaum erősen poziti
vista szemléletű munkája a hartfordi zsidóságról pedig egyértelműen az egyházi intézmé
nyek vizsgálatára fekteti a hangsúlyt.
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jártak kocsmába. A századfordulóra a negyedben 80 kocsma üzemelt, a város 
170-180 kocsmájának tehát közel fele volt itt. Később, 1920-ra lecsökkent ez 
az arány, a 137 hartfordi kocsmából 40 volt a pont of entry East Side-on, ami még 
mindig figyelemre méltó, hiszen Hartford lakosságának 15%-a élt itt. Az East 
Side-on három kocsmanegyed különíthető el. Legfontosabb és legstabilabb a 
Front Street és környéke -  Markét, Grove, Commerce, Charles, Morgan Street 
által határolt övezet -  volt. A  Front Street egymaga a város kocsmáinak egyti- 
zedét tudhatta magáénak. Csak a Main Streeten volt több kocsma ennél, még
hozzá 30%-kaI; a Main Street azonban az egész városon végigfutó artéria, nem 
csak egy negyed főutcája volt. Az East Side északi részén, a zsidó negyed köz
pontjaként szolgáló Windsor Streeten, illetve a déli részen, a Sheldon Streeten 
az 1890-es évektől sorra nyíltak meg a kocsmák: a századfordulón 10 -10  kocsma 
volt e városrészeken. Az East Side-i kocsmanegyedet a köztudat mégis a Front 
Street környékével azonosította.'7

A kocsmák ilyen nagy mértékű East Side-i koncentrációja két fő tényezővel 
magyarázható. Egyrészt a munkásosztály számára a kocsma jelentette a kikap
csolódás egyetlen elérhető formáját. Számos munka mutat rá a munkásság és 
a kocsmakultúra szoros kapcsolatára -  nem véletlen, hogy a korban a kocsmát 
a köznyelv csak a szegény emberek klubjaként emlegette.7* Az East Side pedig, 
mint láttuk, a város legszegényebb negyede, a döntőrészt munkásként foglal
koztatott európai bevándorlók otthona volt. A másik fontos tényező az etnikai 
hovatartozás, az európai gyökerek. Már Calkins is felismerte, hogy „a nagyobb 
városok bevándorló negyedeiben rengeteg kis kocsma található, ahova a férfiak dohá
nyozni és beszélgetni járnak.”77 78 79 * Hartford bevándorlóinak nagy része, így az írek, 
németek, angolok, skótok, skandinávok, olaszok, lengyelek és jóval kisebb 
mértékben a kelet-európai zsidók olyan kultúrákból érkeztek, ahol a baráti tár
saságban folytatott italozás a szabadidő eltöltésének fontos része volt.

A népszámlálások és a városi címjegyzékek alapján pontosabb képet kap
hatunk az etnikai tényező szerepéről. A kocsmatulajdonosok etnikai összeté
telét vizsgálva jó l látható a kocsmakultúra és egyes etnikumok szoros kapcsolata. 
1880-ban 55 amerikai, 43 ír és 32 német születésű kocsmatulajdonost tartottak 
nyilván Hartfordban, míg a város 18 sörfőzője közül 14 német volt.*1 Tíz évvel 
később 130 kocsmatulajdonosból 81 külföldön született, 30 pedig második 
generációs bevándorló volt. Hasonló arányokat kapunk a csaposok tekinteté

77 Az elemzés az 1870 és 19 18  közötti városi címjegyzékek ö tévénkén ti kiadásán alapul.
Geer's 1870/71, 1875 ,1879 ,1885 ,1890 , 1896,1900, 1905,1909, 1914 ,1918 .

78 R o s e n z w e i g , 1983 .; P o w e r s , 1998.; L k n d e r - M a r t i n , 1982.; Duis, 1983.
79 C a l k i n s , 1 9 0 1 .  2 0 .

Cemus, 1883. 928.
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ben: Hartfordban 26 „tősgyökeres” amerikai, 42 első és 56 második generációs 
bevándorló dolgozott a bárpultnál,81 McCook vizsgálatai még pontosabb képet 
adnak 1901-re vonatkozólag: ekkor Hartfordban 30 „tősgyökeres” amerikai 
kocsmatulajdonos működött, ezzel szemben -  az első generációs, illetve az 
apa származása szerinti második generációs bevándorlókat összevonva -  80 ír, 
48 német, 4 angol, 3 francia, 4 németországi zsidó, 2 skót, 2 skandináv, 2 olasz 
és 1 lengyel rendelkezett kocsmával.8' 1910-ből csak Connecticutra vonatko
zóan ismeretesek adatok: a kocsmatulajdonosok 65%-a volt ekkor első, 25%-a 
második generációs bevándorló, ami jelzi, hogy idővel az újonnan érkezett 
olasz és kelet-európai bevándorlók is elkezdtek ebben az üzletágban tevékeny
kedni,83 Megerősíti ezt a Front Street-i minta is: 1914-ben a Front Street-i 
kocsmatulajdonosok ötödének olasz, ugyancsak közel ötödének kelet-európai 
zsidó vezetékneve volt.84

Nagyon kevés üzletág kötődött ilyen mértékben a bevándorlókhoz. Ha a 
Front Streetet a városi címjegyzékek alapján közelebbről megvizsgáljuk, akkor 
jó l látható, hogy a mosodák eleinte ír, később kínai vállalkozások voltak. A ruha- 
és bútorkereskedelem jellegzetes zsidó üzlet volt, az olaszok rengeteg kis ét
termet és borbélyüzletet nyitottak az utcában, míg a panzióztatás általában az 
új bevándorlókhoz kötődött. A  negyed jellegzetes üzletembere volt a kis ko
csival házaló utcai árus; döntő többségük első generációs kelet-európai zsidó, 
kisebb részük olasz. Figyelemre méltó inég a kis üzletek nagy száma is a ne
gyedben. A kocsniáztatás további sajátossága, hogy számos etnikumhoz kötődött 
és a vizsgált korszak alatt végig a negyed meghatározó üzletága maradt. Szám 
szerint a legtöbben az ír kocsmárosok voltak; ha azonban figyelembe vesszük, 
hogy a német közösség ennél sokkal kisebb volt, akkor elmondható: a németek 
voltak a legaktívabbak az üzletágban. A századfordulótól már az olaszok és a 
kelet-európai zsidók is bekapcsolódtak a kocsmáztatásba. Összefoglalásként 
elmondható, hogy az üzletág egyrészt szorosan kötődött bizonyos etnikumok
hoz, másrészt az East Sídé sajátossága is volt; a folytonos etnikai változások 
ellenére a kocsmák száma végig itt volt a legmagasabb Hartfordban. A kocsma 
sokkal több volt egyszerű üzleti vállalkozásnál: a bevándorló negyedek egyik 
legfontosabb társadalmi intézményeként funkcionált.

81 Census, 1897. II, 672.
82 John James McCook, “Poor Law Administration 18 9 1-19 2 3 ,” The SodaJ Reform Papén- a f 

John James McCook (Hartford: Trinity College Library), microfilm, reel 9, folder u..
83 Census, 1913. 444.
84 G eer’s 1914. 1282-1283 .
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A város jómódú WASP lakossága az egyik legfőbb társadalmi rossznak te
kintette az East Side-i kocsmákat. Meggyökeresedett volt az a nézet, miszerint 
egy sor társadalmi probléma -  alkoholizmus, hajléktalanság, csavargó életmód, 
prostitúció, politikai korrupció, családok tönkremenetele -  a kocsmázásból 
vezethető le. McCook Hartford majd minden társadalmi problémáját a kocs
mák okozta erkölcsi zülléssel magyarázta. E túlzó és leegyszerűsítő vélemények
nek mégis volt egy kevés igazságtartalmuk.

A Hartford Courant rendőrségi rovata szinte minden nap beszámolt letar
tóztatásoktól köztéri alkoholizmus vádjával, alkalmanként pedig kocsmai és 
utcai verekedésekről, ittasan elkövetett erőszakos cselekedetekről is értesített. ‘ 
Az esetek többségében az East Side volt a helyszín. Az sem volt ritka, hogy 
egyes férfiak elitták családjuk keresetét,80 A hartfordi bandák egy része ugyan
csak kötődött a kocsmákhoz; módszerük az volt, hogy az egyik bejáratott East 
Side-i kocsmában leitatták, majd kirabolták gyanútlan áldozataikat.85 86 87 A  közvé
lekedéssel szemben az East Side-i kocsmák nagyon kis százalékának volt köze 
a prostitúcióhoz. Ebben az esetekben is általában csak kerítés folyt a kocsmák
ban, habár egyesek bordélyházként is üzemeltek.88 így a város legnagyobb 
bordélya, az Old Riverhouse, illetve Patsie Fusco 50 centes háza -  a bevett gya
korlat szerint 25 centet kaptak a lányok, míg a másik 25 cent Patsie-nél maradt. 
A Fusco-bordéllyal kapcsolatban 1911-ben egy nagy port kavart rendőrségi kor
rupciós ügy is kipattant.89 A botrány hatására Hartford legnagyobb prosütúció- 
ellenes harca vette kezdetét, és betiltották a prostitúciót; mindez azonban csekély 
eredménnyel járt.90 Gyakran összefüggésbe hozták az East Síde-i kocsmákat a 
szerencsejátékkal is.91 Úgy tűnik azonban, hogy ez a kapcsolat gyenge; noha a

85 „Threw Her Face Powder on the Street,” Hartford Courant,,, 1916. július 28.; „Yesterday’s 
Police Court,” Hartford Courant, 1893. szeptember 27.; „Yesterday's Police Court,” 
Hartford Courant, 1916. február 18.; „Police Court Cases,” Hartford Courant, 1905. február 
IS.; „Peterson Gets the Sentence that He Well Deserves,” Hartford Courant, 1911, 
november 23.

86 John J. McCook, “Pauperism and Whiskey: Possibilities of Social Amelioration,” 
Addresses, Sermons and Drajls. The Social Reform Papers of John James McCook (1894) 
(Hartford: Trinity College Library), microfilm, reel 7, itetn 10.

87 „Gangs of Today and Ye&terday in Hartford,” Hartford Courant, 1914 február 8. ,
88 BALDW1N, 1999. 66-68.; John J. McCook, Poor Laur Adminislralion; Report, 1913.
89 Report, 1913. 22.; „Detective Caught by Marked Mone,” Hartford Courant, 1911. 

november 23.; „Judge Clark Orders Patsy’ Resort Closed,” Hartford Courant, 1911. 
november 25.; „Pigniulo is Heíd fór Trial," Hartford Courant, 1911. november 25.

90 Bai.dwin, 1999. 66-68.
9! MCCOOK, Poor Lám Admirdstraiiou’, WALSH, 1996, 3.
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források, ez esetben még a Hartford Courant is, hallgatnak e kérdésről. Jogos 
aggodalomra adtak okot az önkormányzati választásokon tapasztalt csalások. 
Előfordult, hogy a helyi politikában nem ritkán sikeres kocsmárosok ingyen 
whiskyvel kedveskedtek szavazóiknak, illetve hajléktalanszállókról szállították 
be a szavazókat, hogy némi ital és ingyen étel ellenében eladják voksu kát.91 92 93

Az elfogult források egyoldalú, elítélő, torz képet festenek az East Side-i 
kocsmaéletről. Anélkül, hogy alábecsülném a kocsmák és az alkoholizmus, a 
bűnözés, a politikai korrupció kapcsolatát, fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy az East Side-i kocsmák a negyed életében fontos és pozitív társadalmi 
szerepet töltöttek be. A  kocsma komplex, nyersességében is kifinomult intéz
mény volt, ami szolgáltatások egész sorát nyújtotta a bevándorlóknak. Olyan 
intézmény volt, amely mélyen az East Side életében gyökerezett: etnikai, 
osztályalapú és szomszédsági kötelékekkel kapcsolódott az itt élők minden
napjaihoz.

A kocsmai élet főszereplője a kocsmáros; nélküle az intézmény működése, 
rendeltetése aligha érthető meg. A döntőrészt ír, kisebb részt német tulajdon
ban álló East Side-i kocsmák közönsége a negyed etnikai összetételének meg
felelően elsősorban ír volt. Másrészt az 1890-es évekig a kocsmárosok klientú
rájukkal nemcsak szoros etnikai, de szomszédsági kapcsolatokat is ápoltak, 
döntő részük ugyanis az East Side-on élt, általában ugyanaz alatt a cím alatt, 
ahol kocsmájuk volt. A sikeres kocsmárosok az 1890-es évektől kezdték el
hagyni a negyedet, míg kocsmájukat változatlanul az East Side-on működtették. 
Az egyre dráguló kocsmaengedélyek miatt az olaszok és a kelet-európai zsidók 
csak késve, az 1910-es évekre tudtak belépni az üzletágba. A századforduló 
környékén így még változatlanul ír és német kocsmárosok láttak vendégül egy 
döntően olasz és zsidó klientúrát; a szomszédsági és etnikai kötelékek tehát 
egy időre meggyengültek.

Rengeteget számított a kocsmáros személyisége. A jó  kocsmáros kulturális, 
társadalmi mágnesként funkcionált a közösség számára. Calkins szavaival élve 
a kocsmáros „az egyszerű, hétköznapi emberek közé való; jó l ismeri vendégeit, azok csa
ládját, életét, és megértéssel viseltet irántuk. ”9S A kocsmáros személyes kvalitásain 
múlott, hogy a kocsma mennyire vált a helyi közösség számára fontos intéz
ménnyé. Ideális esetben a kocsmákban lehetett hallani először a legújabb

91 John J. MCCOOK, „The Alarming; Proportion o f Venal Voters," Published Wrítings. The 
Sódat Reform Papéra of John James McCook (1892) (Hartford: Trinity College), Library, 
microfilm, reel 7, item 2; John J. McCOOK, „Address to the Connecticut League of
Women Voters,” Published. Wrilings. The Social Reform Papers of John James McCook (1892) 
(Hartford: Trinity College Library), microfilm, reel 7, item 38; Duis, 130-135.

93 CALKINS, 1 9 0 1 .1 1 . ;  A de, 1 9 3 1 .1 4 7 -1 4 8 .
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munkalehetőségekről, helyi hírekről és a helyi politikáról is. Itt lehetett in
gyen újságot olvasni és megvitatni a2 olvasottakat. Számos kulcsfontosságú 
szolgáltatást is kínáltak a kocsmárosok vendégeiknek. Hosszú ideig a kocsmák 
voltak az East Side postaszolgálata, így a bevándorlók legfontosabb kapcsolata 
az óhazával. Itt lehetett a heti fizetésről kiállított csekket készpénzzé váltani, a 
kisebb megtakarításokat, értéktárgyakat biztonságban elhelyezni, esetleg köl
csönt felvenni. A  munkahely-közvetítés az olasz kocsmák egyik legfontosabb 
funkciója volt. Emellett gyakran a kocsmárosok bonyolították az Atlanti-óceáni 
hajóútra szóló jegyek eladását, a rokonok és barátok részére Amerikában előre 
kifizetett jegyek Európába juttatását is.9'1

A kocsmák egyik legkülönlegesebb, talán legnépszerűbb szolgáltatása mé
gis az ingyen ebéd (free hindi) volt.85 Mindössze egyetlen ital áráért a vendégek 
kiszolgálhatták magukat a bárpulton kínált ételekből. Kétségtelen, hogy az 
East Side szegényei számára felbecsülhetetlen értékű volt ez a szolgáltatás. 
Amikor 1913-ban egy tuberkulózis-fertőzés miatt a hatóságok betiltották az in
gyenes konyhát -  az egyik kocsma ingyen ebédjét gyanították ugyanis a háttér
ben egy ápolt így nyilatkozott: ha beszüntetik a kocsmákban kínált ingyen 
ebédet, „a hatóságoknak legkevesebb két házat kell majd építeniük, hogy elhelyezzék 
azokat, akik képtelenek máskülönben ételhez jutni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy
a kora reggeltől éjfélig nyitva tartó kocsmák mosdót, WC-t, mindenekelőtt 
pedig fűtött, meleg helyiségeket kínáltak a vendégeknek -  a hartfordi tél pedig 
nagyon hosszú és hideg.

A kocsmák információs hálózata ugyancsak jó  szolgálatot tett az East Side 
társadalmi, etnikai és szakszervezeteinek.07 A kocsmárosok széles ismeretségi 
körrel rendelkeztek, jártasak voltak a pénzügyekben és szabad klubhelyiséget 
kínáltak a társadalmi szervezetek számára. Érthető, hogy egy sereg szervezet 
választotta valamelyik East Side-i kocsmát székhelyéül, a kocsmárost pedig há
lából gyakran szervezetük kincstárnokának tették meg. így tett például a kő
művesek és vakolómunkások szakszervezete is, aminek hivatalos székhelye és 
rendszeres találkozóhelye a Front Street 32- alatti kocsma volt, aminek tulaj
donosa, James Lawler egyben a szervezet kincstárnokaként is tevékenykedett,08

A kocsma egyes kocsmárosok számára a politikai karrier ugródeszkájaként 
is szolgált. Különösen igaz ez az ír kocsmárosokra, akik a szervezeti élet mel- 94 95 96 * 98

94 Gu-KINS, 1901, 8-20.; POWERS, 1998. 65-70.; ROSENZWF.IG, 1983. 53-57.
95 CalKINS, 1901, 15-17.
96 „Free Lunch Counter Breeds,” Hartford Coum/U, 1913. március 24.; „Saloon Mén Wil! 

Fig'htLuneh Law,” Hartford Couranl, 1913. augusztus 1.
91 POWERS, 1998. 127-133 .. Calkins, 1 9 0 1 .10 ,
98 G eer’s 1890. 564.
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lett a helyi politikában is kiemelkedően aktívak voltak. Az ír születésű Thomas 
Monahan például az 1870-es, 80-as és 90-es évek folyamán végig fontos funkci
ókat töltött be a legnagyobb tekintélyű ír szervezetek, így az Ancient Order of 
Hibemians,m a Knights ofSt. Patrick’s és az Emerald Reneuolent Sodety helyi képvi
seleteiben; e szervezetek kincstárnoka, első titkára volt. Karrierje csúcsán, az 
1870-es és 80-as években Monahan két terminuson át az ötödik kerület pol
gármestereként is szolgált.99 100 Sikeréhez minden bizonnyal hozzájárult, hogy 
ebben az időben a Front Street 70. alatt, vagyis kocsmája épületében lakott. 
Az etnikai és szomszédsági kötelékek, a kocsma és Monahan személyes kvalitá
sai egy sikeres politikai karrier záloga volt. A képhez az is hozzátartozik, hogy 
Monahan kocsmáját 1901-ben McCook a prostitúció egyik központjaként so
rolta fel.101 Mindebből gyanítható, hogy Monahan nem riadt vissza a politikai 
meggyőzés nem éppen ártatlan formáitól sem.

Jól látható: az East Side-i kocsmák egyszerű szórakozóhelyeknél jóval 
komplexebb intézmények voltak. Legfontosabb funkciójuk mégis a szabadidő 
eltöltése volt. A  korban a kocsma szigorúan a férfiak felségterületének számí
tott; jó  hírű nők csak férfi kíséretében térhettek be. A szegény emberek klubja 
egyszerre kínált menedéket a munkásoknak munkahelyüktől és az otthontól.102 103 104 105 106 
Jack London szavaival élve a kocsmákban „ más volt az élet. A férfiak nagy hangon 
beszéltekf harsányan nevettek, az egész helyet a nagyszerűség érzete lengte kőiül. ”!03 A kocs
mák egyik legfőbb sajátossága „belső demokráciájuk” volt; a viselkedés szabá
lyai a reciprocitás elvére épültek.101 Látványos kifejeződése volt ennek a köl
csönös megvendégelés kifinomult formái. A vendégek rendszerint meghívták 
egymást, jó l tudva, hogy a megvendégelés mindig viszonzással já r .10:> A szabá
lyok megsértése nem egyszerűen udvariatlanságnak, hanem a szertartás rendje 
megsértésének számított. Egy sereg társasági tevékenység -  így a kártya, bili
árd, teke -  ugyancsak szorosan kötődött a kocsmázáshoz. Rendkívül népsze
rűek voltak a különböző sportesemények, mindenekelőtt a bokszfogadás.100

99 Az Anciml Order of Hiheniians különösen nagy kocsmáros tagsággal rendelkezett. 1875 és 
1885 között Monahan mellett a szervezet tagja volt még Martin Conway, a Front Street 
136, illetve Patrick B. Smith, a Commerce Street 101. alatti kocsmák tulajdonosa. Geer's 
1875. 299.; Geer’s 1879. 306.; Geer’s 1885. 551.

100 Geer’s 1875. 299.; Geer’s 1890. 576.; Geer’s 1900. 785.
101 McCook, Pom Lám Advduislmüon.
102 POWERS, 1998. 30-35.
103 jack LONDON, John Barlsycom: Alcoholu: Mernem.
104 ROSENZWEIG, 1983. 58-59 ;
105 ROSENZWEIG, 1983. 58-59 ; POWERS, 1998. 98-102 ., 159-161.; AűE, 1931. 32.
106 POWERS. 1987.144-151.
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Egyes kocsmák népszerű kabarészínházként is működtek; így Lynn színháza a 
Markét Street 66. alatt.107 A források tanúsága szerint a kocsmárosok valósággá] 
versengtek egymással, hogy ki tud minél több érdekes szolgáltatást nyújtani. A leg
kedveltebb italok a sör -  mindenekelőtt a német láger, de az ale és a porter is 
illetve a whisky voltak. Mindez pedig baráti társaságban, megfizethető áron. 
Nem csoda: a férfiak számára az East Side-on a kocsmáknál aligha volt népsze
rűbb hely a szabadidő társasági eltöltésére.

Összefoglalás

Önkényesnek is tűnhetnek azok a szempontok, amelyek alapján megpróbáltam 
rekonstruálni egy 19. század végi, 20. század eleji amerikai port of entry negyed 
világának egyes részleteit. Mivel teljességre nem törekedhettem, úgy ítéltem 
meg, hogyha különböző, mégis egymással párbeszédben álló, egymást kiegé
szítő szempontokra összpontosítok, a kutatás érzékletesebbé túlik. Ugyanolyan 
fontosnak tartottam, hogy pontosan feltáijam, kik laktak az East Side-on, mint 
azt hogy megrajzoljam hétköznapi életük egyes részleteit; a negyed etnikai 
képletének kvantitatív rekonstrukciója mellett ezért fordultam a lakáskörül
mények, illetve a kocsma, mint társadalmi intézmény vizsgálata felé. Az iránytűt 
a chicagói iskola tézisei adták, amely elméleti kerethez a tanulmány során végig 
igyekeztem hű maradni.

A  dolgozat másik kiindulási pontja az volt, hogy a hartfordi East Side vizs
gálata, ami egyébként önmagában is érdekes, a modern amerikai, megkoc
káztatom, nyugati társadalom- és várostörténet egyes alapvető összefüggéseinek 
megvilágítására is alkalmas. Mindenekelőtt az iparosodás, urbanizáció és mig
ráció szoros kapcsolatára gondolok. A transzatlanti migráció ugyanis a nyugati 
világ általánosan érvényes fejlődési tendenciáiba illeszkedett, azaz a kor meg
határozó társadalmi jelenségének, a vidéki népesség városokba tömörülésének 
földrajzi értelemben vett kiszélesedése volt a technológiai fejlődésnek köszön
hetően, A transzatlanti migráció tehát az ipari urbanizáció kontextusában értel
mezendő. Tízmilliók éltek a hartfordi bevándorlókhoz hasonló életet Amerika 
számtalan iparvárosában, A  bevándorlók élete pedig, mint láttuk, sok szállal 
kapaszkodott az európai gyökerekhez. így gondolkodva, Hartford története 
már nem is tűnik olyan távolinak.

Mint azt az elemzés kimutatta, a hartfordi bevándorló negyed etnikai kép
lete az általános történelmi folyamatokkal összhangban állandóan változott;

Geer's 1879. 230.
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nagyrészt a chicagói iskola által vázolt, logika szerint. A port of entry East Sídé 
egy pár excellence átmeneti zóna volt, magas mobilitással. A negyed az újonnan 
érkezett bevándorlók első szálláshelyeként funkcionált. Az olcsó albérletek és 
az ipari negyed közelségén túl egyes közösségek belső csoportkohéziója, de a 
WASP társadalom által gyakorolt diszkrimináció is az etnikai negyedek kiala
kulásának irányába hatott. A vizsgált ötven év alatt az írek, az olaszok és a kelet
európai zsidók esetében beszélhetünk jó l elkülöníthető etnikai negyedekről. 
Az East Side-ot jellemző nyomorúságos lakáskörülmények másrészt nagyfokú 
mobilitást is eredményeztek; aki csak tehette, elhagyta a negyedet, hogy tisztább, 
rendezettebb városrészbe költözzön.

Az átmeneti zóna sajátos és izgalmas intézménye volt a kocsma. A Hartford 
népessége közel 20%-ának otthont adó East Side a vizsgált korszakban a kocs
mák felével rendelkezett. A kocsma a negyed integráns része, társadalmi életé
nek egyik legfontosabb, legsokoldalúbb színtere volt. Egy sor nélkülözhetetlen 
szolgáltatás mellett a szabadidő társasági eltöltésének legnépszerűbb formáját 
kínálta az East Side lakosságának, azon belül is a férfiaknak. Ilyen értelemben 
a kocsma éppen úgy a bevándorló negyedhez tartozott, mint az olasz borbély, 
vagy a jiddis színház. A  máskülönben nehéz sorsú bevándorló, aki munkahelyén 
egyszerű árucikknek minősült, értékét kizárólag a munkaerőpiaci pozíciója 
határozta meg, lakása pedig minden volt, csak éppen otthonos nem, a kocs
mában egy számára érhetőbb, bensőségesebb közegben otthon találta magát. 
A kocsma annak a különös, átmeneti életnek az egyik legfőbb színtere volt, 
amely milliók számára az európai kivándorlással kezdődött és általában csak a 
későbbi generációk beilleszkedésével ért véget.
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