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IZ IMERIKal MAGyaRSáG ETIIIUS INT~ZM~NYEI

l. AZ EGYLETEK

Az utolsó száz év folyamán Amerikában letelepedett magyarök etníkus közös
ségeí leginkább a magyar egyletek, egyesületek, egyházak és az anyanyelven írott
sajtö körűl formálódtak. Ezek voltak kezdettől fogva az ameríkat magyar élet
fenntartásának: oszlopai, amelyeket az idegen környezetben magára maradt nép
csoport magából kitermeLt.

EzekJnek az etníkus közösségí szervezeteknek jelen,tóségét néhány számadat IS

jelezheti. Az 1960-as évek elején az Egyesült Állarnokban 352 magyar egyházi kö
zösséget tartottak számon (199 katolikus, 136 protestáns, 12 baptista, 5 egyéb).
Ugyanebben az időben 225 magyar egyesületet számláltak, s ha ezekhez hozzászá
mítjuk a William Pen 240 :liiókegyesilletét, akkor számuk 465-re emelkedik. Az
1963. évi felmérés ezerint az USA-ban 57 magyar nyelvű újság, periodika je
lent meg.

Az Amerikában letelepedett magyarok intézményei történeti áttekintésükben
az egy közös jegy mellett, hogy "magyar" etníkus keretek között épültek fel - szá
mos változatot mutatnak tevékenységük, szemléletük szerint és nem utolsósorban
aszerint is, hogy maly időben, rnelyík bevándorolt csoport vagy társadalmi réteg
szükséglete hozta őket létre. Sőt ugyanazoknak az Intézményeknek a tevékenysége,
jelentősége és jellege is módosult az idők során. A következőkben rövid történeti
áttekintést kívánunk nyújtani az Amerikában letelepedett magyarok szervezeteiről.

Az egyletek voltak az Amerikába bevándorolt magyárok első különálló szer
vezetei. Betegség, halál esetén valamelyes közösségí segítség biztositása volt az a
közvetlen cél, mely az első magyar egyleteket életre hívta az 1880-90-es években
A kivándorlók elvesztették régi közösségí hátvédeiket, amelyeket a falvak pat
riarchális életformája, hagyományos rendje nyújtott. Gyakran a szűkebb családi
körből is kiesve, a magára maradt egyént az idegen környezetben elsősorban azok
a kérdések nyugtalanították, hogy mi lesz vele, ha baleset éri, ha meghal, ki te
meti el és mi vár a hátrahagyott családjára. Ezeket a gondokat napirenden tartot
ták a szomorú tapasztalatok is. Amerika ebben az időben könyörtelenűl kiszol
gáltatta a munkásokat foglalkozásuk veszélyeinek. Lázasan dolgozó ipara arány
taláruri sok áldozatot szedett, s az egyéni felelősség elvén alapuló törvényhozás a
legtöbb esetben kárpótlás nélkül hagyta a szerencsétlenül járt munkást vagy hátra
hagyott családját. Az új körűlményeket legkevésbé ismerő Közép- és Kelet-Euró
pából beválndorolt "New ímmígrants't-ok helyzete volt a legvédtelenebb. A bányák,
a gyárak közülük szedték a legtöbb áldozatot. A megrokkant honfitárs szomorú
sorsa, teljes elhagyatottsága egyre többekben keltette föl a "holnap velem is meg
történhet" gondolatát. A feljegyzések szerint közvétlenül egy-egy magyar honfi
társ tragikus szerencsétlenségéhez kapcsolódtak az első betegsegélyző egyletek ala
pitásának dátumai.

Önvédelmi szervezkedésre ösztönözték a bevándorolt magyarokat más beván
dorolt népcsoportok hasonló példái is. A "Fraternal" testvérsegítő í,iltézményeknek
Amerikában már komoly múltjuk volt, míkor a magyar bevándoroltak érkeztek.
A társadaílornbiztosítás és a munkásokat védő törvények teljes hiánya abban az
időben valamennyi bevándorolt népcsoportot egymás segítségére, etníkus kereteken
belül az önsegélyezés intézményeinek kialakítására ösztönözte,

A vallásos szükségletek kielégítése volt a másik ösztönző erő a szervezkedésre.
A nagyrészt falvakból származó emberek életében a vallásos érzelem fontos sze
repet játszott. Egyhám szervezkedésüket is általában egyletek ailapításával kezdték.
Ezek keretében gyűjtöttek pénzt, hogy otthonról magukinak papo.t hívhassanak és
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felépí-thessék egyhází közösségük számára templomaíkat. Az e célból alakult úgy
nevezett "templom-egyletek" gondoskodtak a templomok fenntartásáról és az e-gy
háziakkal kapcsolatos valamennyí teher viseléséről. Ebben az időben a templom
egytetek többsége többnyire szintén foglalkozott biztosítással és betegsegélyezéssel.
Az Amerikában letelepedett magyarok egyleti életének szervezésében tehát komoly
szerepük volt a papoknak is. Híveiket iparkodtak együtt tartani a vallásos [ellegű

egyletek szervezésével, valamint komoly tevékenységet fejtettek ki, hogy a vallá
sos szel1emet a világi egyletekbe is bevihessék.

A harmadik ösztönző erőt a szervezkedésre a társasélet szükséglete rtermelte
ki. Az egyletek társas jellege megerősödésüle és virágzásuk idején annyira kídom
borodott, hogy az eredeti célkitűzések olykor el is hornályosultak; azaz a társas
élet, a mulatság majdnem fontosabbá vált a segélyezésnél. ÖSszegezve azt mond
hatjuk, hogy a magyar bevándoroltak társas közösségí élete az első évtizedekben
teljes egészében az egyleteken nyugodott. Az egyletek váltak: a kuLturális és poli
tikai élet kereteivé is. A színlelőadásokkal, szavalatokkal egybekötött rmzlatságok
a szórakozás mellett a szereplők és a hallgatóság művelődési vágyát is szelgálták.
Sok szereplő az egyletek keretében foglalkozott életében először szellemi mun
kával, sok bevándorolt ugyancsak az egyletek keretében kapott kedvet a rendsze
res olvasáshoz. Az egyletí élet volt tehát hivatva míndannak pótlására, aminek
hiányát azok az emberek érezték. akik kiestek régi közösségükből, de még nem
illeszkedtek bele az új közösség társadalmi szervezeteibe, S hogy ezek az emberek
minek és mennyínek érezték hiányát, az a kultúrájuk fokát tükrözi. S ha a mai
szem számos megmosolyogni valót is talál az Amerikába bevándorolt magyarök
"egyletesdi" életében, az értékeléseknél nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
hallatlan - és a hazai közvélemény, de még történetírásunk által sem méltányolt
- erőfeszítést, amelível a teljesen magukra hagyott magvar kivándorlók közösségí
életük kereteit az önsegélyezésre, a társaséletre, szórakozásra, a míívelődésre és a

.politizálásra kiallak:ították.
A gazdasági bevándoroltak első egyletel az l880-as éveiben alakultak, lR82

őszén Newark (N. J.) városban magvarok és németek közösen alapították az Első

Magyar Betegsegélyző Egyletet. Ezt követte l884-ben Pennsvlvanía állam Freeland
városában a Pe.nnsylvanÚIi Első Magyar Beteaseaéluző Egylet létrehozása IR ala
pító taggal. A szlovák egyletek példájára alakult l88B-ban a Scrantoni Első Ma
gyar Munokásbetegsegélyző Egyesület. Még ugyanebben az évben indult Hazleton
városban a Verhovay Betegsegélyző Egyesület. l89B-ban alakult meg 'I'rentonban
szerény keretek között az Amerikai Magyar Reformátusok Egyesülete. 1892-ben
kÖ7RI félszáz betegsegélyző Brídgeportban létrehozta a Betegsegélyzö Egyletek
Szövetkezetét.

Az l890-es években a kivándorolt ipari munkások, akik részint már Magyar
orszázon a Szeeláldemokrata Párthoz tartoztak, részint Amerikában más nemze
tiségű (elsősorban német) kollégáik révén a szocíallísta munkásmozgalorn eszméivel
megismerkedtak. létrehozták az else; szocialista munkásegvleteket és szakegylete
ket. Clevelandban l894-ben alaJrujJlt a Petőfi Sándor Szocialista Munkás Egylet,
189B-ban oedíz Brooklynban közel száz munkás részvételévellétrehozták az Első

Magyar Munká.~betegsegélyzőEgyletet.

Az első egyleteknek nemcsak tagjai, hanem g}"akran szervezői és vezetői is
olyan emberek voltak, akik szülőföldjükön még csak nem is hallottak eavletí, el!Ye
sületí életről, havi díjakról, temetkezési biztosításról. gyűlésrendről. pénztári
könyvekről. A ..tanult" emberektől, az "úri nénségtől" több egylet a kezdeti idők

ben mereven el is zárkózott. Alapszabályzataikban rözzítették, hogyegyleteiknek
tisztségébe csak olyan tag választható, aki Magyarországon is kétkezi munkás volt.
A kezdeti gyakorlatlanság sok viszályt és nehézséget is jelentett, megalapozatlan
egyletek gyors felbomlását, esetenként a közösség megkárosítását, az egylett pénz
eltűnését. Mindezek azonban eltörpültek azok mellett a lehetőségek és eredmények
mellett, amelyeket az egylett "iskola" nyújtot,t az egyszerű bevándorlónak, emberi
önérzete, munkásöntudata fejlesztésének a területén is.
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Az időlegesség, a fluktuáció és a számos apró helyi egylet elszaporodása az
1910-es években a bevándorolt magyárok szervezettségének kezdetibb szakaszát is
wkrözi. Egyébként a széttagoltság általánosan jellemző volt rninden bevándorolt
népcsoport szervezkedésére a kezdeti évtizedekben, különösen ahol hiányzott a
megfelelő számú értelmiség.

1911-ben Hoffmann Géza magyar alkonzul 1339 magyar egyletet számolt össze
Amerikában (miközben megjegyzi, hogy nem is sikerült valamennyi egyletet számba
vennie). 1920-ban már 2092 magyar egyletet tartottak számon. Az egyletek virág
kora tehát az 1910-es és lnO-·as év volt. A gombamódra elszaporodott magyar egy
letek jellegük szerínt három csoportba sorolhatók:

1. egyházi jellegűek (egy-egy templomi közősség, egy-egy hitfelekezet tagjainak
egylett szervezetei: reformátusok, római katolikusok, görögkatolíkusok) ;

2. világi jellegűek, ezeket nevezték azokban az időkben "hazafias" vagy "polgári"
egyleteknek, ezekbe bármilyen vallású vagy politikai meggyőződésű egyén be
léphetett, kifejezett vallási vagy politikai akcióktól ezek az egyletek tartóz
kodtak;

3. szecialista munkásegyletek, az amerikai munkásmozgalom különböző irányza
taihoz (a Socialist Labor Party, a Socialist Party, az Industríal Workers of
the Word szervezetekhez) kapcsolódó, célkitűzéseiket magukénak is valló ma
gyar egyletek.

E csoportosítás szerínt az amerikai magyar egyletek megoszlási száma 191i-ben
a következő volt:

Beteg- Beteg-
Beteg- segélyző segélyző Társalgó Egyéb

segélyző és tár- és ön- és ön- Ossz, %
egyLet salgó képző képzőkör egylet

egylet egyLet

Felekezeti 314 2 1 13 52 382 2G

Világi (szoc, nélkül) 516 108 14 50 78 7G6 58

Szocialista 58 33 6 94 191 15

Összesen 888 110 48 69 224 1339

Számban tehát (és tagsággal is) az ún."hazafias" vagy "polgári" egyletek vezettek.
Utánuk jöttek az egyháziak, de figyelemre méltó az 1910-es évekre aswcialista
munkásegyletek száma is.

Szinte valamennyi egylet - ilyen vagy olyan hőfokíg - eLlenzéki magatar
hist tanúsított a korabeli magyar polít.ikaí és társadalmi rendszerrel szemben. Az
amerikai demokrácia légkörében, a szűlőhaza félfeudális-kapitalista rendszerének
társadalmi és gazdasági visszásságai még élesebb kontúrokat kaptak a kivándorol
tak tudatában. Az új, idegen környezetben hasonlóan éles kentúrt kapott a több
ségben volt parasztok emlékében az 1848-as forradalom, Kossuth Lajos tisztelete,
s ezzel együtt a Monarchia-ellenesség. A történelrní évfordulók: március 15-e, októ
ber 6-a kőzvetlerríil az ő ünnepük lett Amerikában. A megemlékezéseket ők szer
vezték, aktív szereplőí voltak, díszmagyárba vághatták magukat, úgy, ahogy otthon
más társadalmi rétegektől. elsősorban agentrytől láthatták. Az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik külügyí megbízottja, az. amerikai magyar telepeket végigjárva,
úti-jelentésében keserűen számolt be arról, hogy akivándoroltak ellenzékiségét
már az egyletek elnevezése is tükrözi: egyetlen, az uralkodó családról elnevezett
magyar egyleltet sem talált, annál többet talált viszont, melyek a magyar történe
lem rebellis alakjaínak, Batthyánynak, Petőfinek, Rákóczinak, Kossuthnak nevét
viselték.
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A bevándorolt magyaeok egy:Iietei - mint kifejezetten etníkus keretekben mű

ködő intézmények: - virágkorukat az 1920-00 és 1930-as években érték. A szerve
zettség előrehaladását jelzi, hogy a számos apró helyi és erősen fluktuáló csoporto
sulások közül több nemcsak megszílárdult, hanem fokozatosan gyarapodva "orszá
gos" intézménnyé bővült.

Ilyen "országos" egylet fejlődött mind a "hazafias" vagy polgári, mínd az egy
házi, valamint a szocíalista rmmkásegyletek köréből.

fgy emelkedett a legnagyobb magyar egy,letté a pennsylvaniai kőszén-területen,

Hazletori kis bányavárosban alapított Verhovay Segélyegylet (Verhovay Fraternal
Insurance Association). Ebben az egyletben. amelyet a "Verhovay legenda" szerint
13 magyar bányász 13 dollárral alapított" 1950-ben 60.241 tag volt található és az
egylet 10,961.198 dollár vagyont mutatott ki.

A biztosítás fő célja mellett a Verhovay Egylet alkotmányába foglalta az ame
rikai magyar élet támogatását, a magyar nyelv és kultúra ápolását és elősegítését

a bevándoroltvrnagyarok körében. Az első magyar ABC-könyv az 1930-as években,
az egylet kiadásában jelent meg.

Hasonló utat járt meg a brídgeporti Rákóczi Segélyegylet, amely ugyancsak
a múlt század végén alakult (1888-ban) és amely 1950-re 25.356 tagot és 5,838.626
dollár vagyont mutathatott ki. Fennállásának 69 éve alatt 6,662.068 dollár segélyt
folyósított tagjainak. 1955-ben a két nagy segélyegylet fuzionált és Williarll Pen
néven napjainkban 76.050 taggal és több mint 30 millió vagyonnal messze kiemel
kedően a legnagyobb magyar alapítású intézmény Amerikában.

Az egyházi egyletek közül az AmerLlcai Magyar Református Egyesület futotta
be a legnagyobb utat, nemcsak korát, taglétszámát és vagyonát, hanem a magyar
etnikus közösség érdekében kifejtett tevékenységet Illetőleg is. Az egylet 1896-ban
alakult meg New Jersey állarn Trenton városában. Szervezésében református lel
készek jártak az élen (Kalassay Sándor, Ferenczy Ferenc, Harsányi Sándor és
mások). A tagok az első időkben szímte kivétel nélkül a Bodrogközből kivándorolt
református vallású parasztok közül kerültek ki.

Az alapítók az egyesület célját, tevékenységet a következőkben foglalták írás
ba: "Az amerikai magyar református misszió erkölcsi és anyagi támogatasán kí
vül tagjainak halálesete alkalmával az örökösöknek haláleseti díjat és temetke
zésí költséget adjon." Tagja lehetett minden magyar, aki egy dollár belépti díjat
és egy dollár évi tagsági díjat fizetett. Az első évek már-már megsemmisítő ne
hézségein túljutva, az egylet tartós fejlődésnek a század első évtizedében indult,
tevékenységében lényeges változás és előrehaladás azonban ugyancsak az első vi
lágháború után következett be. A végleges letelepedéesel és a korszeru díjfizetési
rendszer bevezetésével az egyesület tízezres vagyonát százezresekre emelte. Az Ame
rikai Református Egyesület a nemzeti, különösen a függetlenségi tradícióknak és
a magyar reformátusság progresszív hagyományainak ápolásában tiszteletreméltó
tevékenységet fejtett ki tagjai között.

Ligonieban létesített Bethlen Otthon new szeretetintézmény "árvák, gyárnot
nélküli gyermekek és hajlott kor küszöbére jutott testvérek gondviselése céljából",
a magyar református mísszíó közösségi munkásságának eredményességét példázza.

1950-oon nagyságra a negyedik helyen állt ugyancsak még a múlt század vé
gén (1892-ben) alapított Bridgeporti Szövetség. Bevándorolt munkások és parasz
tok alapították. Ez a szövetség volt azoknak a magyar egyleteknek az egyike,
amely az 1887. évi konvención olyan határozatot hozott, hogy "a szövetkezet tiszt
viselőjéül csakis munkás, éspedig az óhazában is munkásnak ismert egyén vá
lasztható". Tagjadnak száma 1945-ben 14.045 volt, vagvona 2,114.727 dollár; 1!J50-ben

• Források szerírrt vaJ6jllloban huszonnY'olc magvarországt kiváJniclorolt, tötrbségükben paraeztok
ból lett bányász ~Irvezte az együetet, 17 doliár 25 centtel. A kezdeményezés Pálrnkás Mi
hály fiatal bevéndozűótól indlUlt ki, II lett az egylet első elinökellS. Hogy az egyllet a kor
egyik l~iJrIhedtebb aJIltisZJemLMjánalk:, Ver,lwViay GyWláIlilllk' a nevét vette fel, azt Mogyor6ssy
Arpád bevándtorolt tanár Ibiztatásárn tették, aki a táj,élmzatlJain al8Jpft6 tagakIlilllk Verhovayt,
m1nt IIiI1gy magy8lr hamsfit ~rta le.
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pedig 14.624 tag és 2,923.580 dollár. A fEljlődés tehát eliakadhatott a második világ
háború után. Az 1960-as években a szervezet beolvadt az Investment Life Insurance
Company of America (Cleveland) biztosítási cégbe és magyar [ellegét elvesztette.

A szocíalísta munkásegyletek közül az Altalános Magyar Munkásbetegsegélyz6
- amely 1900-ban alakirlt - bontakozott nagyobb "országos szervezetté". 1002-ben
neve Altalános Mun.kásbetegsegélyző és Onképző Szervezetre (M. B. Ö. Sz.) módo
sult, hangsúlyozva nevével is azt a társadalmi és művelődésd tevékenységet, amely
kereteiben folyt. A M. B. Ö. SZ. nemcsak betegsegélyt és haláleseti járulékot fi
zetett, hanem társadalmi szerv volt, amely tagjai kulturális szükségletét is igye
kezett kielégítení, mind művészeti, mind tudományos téren. Valamennyi fiókszer
vezetének értékes, jól felszerest könyvtára volt már az 1910-es években, ahol a leg
igényesebb tagok is megtalálhatták a keresett angol és magyar könyveket. Színí
előadások, a nagy magyar költők verseinek szavalása, tudományos előadások, az
amerikai és magyar történelem ismertetése, tánc- és sportcsoportok szervezése az
egylet tevékenységi körébe tartozott. Hoffmann Géza magyar alkonzul a Csonka
mu.nkásosztály círnü művében (amely első áttekintése az Amerikába vándorolt ma
gyarok életének) személyes tapasztalataí és kutatásai alapján állítja, hogy az ön
képzés és művelődés elősegítése, ismeretterjesztő vitaelőadások szervezése, komo
lyabb olvasnivalókat magában foglaló egyletí könyvtárak felállítása terén a szá
zad első évtizedében a szocialista munkásegyletek jártak az élen.

A M: B. O. SZ. fejlődése sem ment simán, az általános nehézségeket még 00
nyolították, hogy belesodródott - bár kezdetben igyekezett távol maradni - azok
ba az ideológiai és személyi vitákba, amelyek a rmmkásmozgalmat Amerikában ez
időben [ellemezték. A betegsegélyző tagjai részint a Socialist Partyval, részínt a
Socialist LabOT Partyval rokonszenveztek, illetve társultak. A két irányzat hívei
között az ellentétek a Betegsegélyző Egyleten belül annyira kiéleződtek, hogy az
190~. évi konvencíón véglegesen szakadásra került a sor. A Socíaldst Labor Party
követői kiváltak és külön munkásbetegsegélyzöt alapítottak, Munkás Betegsegélyző

Szövetség néven. A testvérküzdelem sok esetben gyengítette a magyar munkások
sikeres szervezését, Többször megkísérelték az egységet Iétrehozní, de ezek a tö
rekvések mindig meghiúsultak. Végül is a Munkás Betegsegélyzö és Önképző Szer
vezet az 1930-as években más nemzetiségű bevándoroltak hasonló baloldali szerve
zetével együtt az International Workers Orderbe tagozódott, s mint magyar cso
port a "Testvériség Bíztosító és Betegsegélyző Egyesület" nevét vette fel. A má
sodik világháború után a hidegháborús légkörrel az International Workers Order
helyzete tarthatatlanná vált, és az 1950-es években feloszlatták.

Az egyletek, helyd egyesületek, szak- vagy politikai kis közösségek kialakítása
mellett már a múlt század utolsó évtizedétől mutatkoznak azok a törekvések, ame
lyek az Amerikában szétszórtan letelepedett és különböző kisebb-nagyobb szer
vezetekbe tömörült magyaroknak egy közös nagy érdekképviseleti szervének a lét
rehozására irányultak. Olyan társadalmi szervezet építésére, amely az egész be
vándorolt népcsoportot reprezentálhatná, mínd az amerikai, mind az óhaza! közös
ség elatt. Az ilyen irányú kísérletek az elmúlt BO év clatt sorra hajótörést szen
vedtek.

Nem sikerült egy társadalmi szervezetbe tömöríteni a bevándorolt magyarokat
még az első világháború előtti Időszakban sem, amikor pedig a társadalrní és szem
léleti különbségek nem rétegezték olyan sokszorosan őket, mínt a későbbi időkben.

Az Amerikai Magyar Szövetség létrehozása közvetlenül a magyarországi poli
tikai eseményekhez kapcsolódott 1905-1906-ban - a magyarországi kormányzati
válsághoz, azaz ahhoz a Habsburg-ellenességhez és 1848-as függetlenségi szemlélethez,
amely abban az időben az amerikai magyarokat, főleg egyleti és egyházi közössé
geik vezetőit jellemezte.

"El Ausztriától! Eljen a független Magyarország!" jelszóval szervezték 1906.
február 27-re a clevelandi gyűlésre a magyarokat, amelyen a megalakuló szövetség
célját a következőkben fogalmazták meg: "Az Amerikában élő magyaroknak az
Egyesült Allamok törvényei, íntézményeí és szelleme szerínt való állandó összetar
tása, minden Igazságtalansággal szemben való megvédésa és a szabadaágszerető

206



amerikai nép lelkületével és fel!fogásával megegyező alapon Magyarország függet
lenségének minden eszközzel való elősegítése."

A koalíció uralomra jutásával a felbuzdulás az amerikai magyarök körében is
lelohadt. Az Amerikai Magyar Szövetség inkább csak névleg élt tovább, aktívabb
tevékenységének jeled közvetlenül az első világháború után, az 1930-as évek végé
től a második világháború alatt mutatkoznak újra; abban az időben, amelyben az
amerikai magyarok társadalmi és világnézeti tagoltsága már elmélyüLt. Ilyen kö
rülmények között a szövetség még kevésbé képviselhette ténylegesen az összes
amerikai magyarokat.

Mögötte sorakozott fel azonban az egyházi és világi egyletek vezetőinek te
kintélyes része, ezért az Amerikai Magyar Szevetség mínt a magyarság "hivatalos"
képviselete szerepelt az amerikai kormányköröknél is. A Szövetség tevékenysége
az 1940-es évekíg abban summázható, hogy kulturális és politikai területen a kon
zervatív szemléletű magyar csoportok igényei szerínt alakult, erősen az óhazából
sugalmazott irredenta és nacionalista hatások alatt. A második világháború alatt
a" Szövetség is előbbre lépett az antifasiszta egységfront létrehozása érdekében, a
háború befejeztével pedig tevékenyeri közrernűködött a magyarság anyagi megse
gítésének érdekében. Vezetőinek erős kötődése a régi Magyarország társadalmához
és ídeológíájához azonban hamarosan alkalmassá tette az Amerikai Magyar Szö
vetség kereteit ahhoz, hogy gyűjtőhelyévé váljon a fiatal népi demokrácia ellen
szerveződő újonnan bevándorló csoportoknak is.

Az első világháború utáni időszaktól letelepi.i:1ők újabb csoportjaiból is csatla
koztak a már korábban létrehozott magyar közösségi intézményekhez, elsősorban

a betegsegélyzőkhöz, az 1919-es emigráció tagjai pedig a szocíalísta munkásszerve
zetekhez, mások viszont az Amerikai Magyar Szövetséghez. Az újonnan letelepülők

frissítőleg hatottak és utánpótlást is adtak a magyar etnikus szervezetek tagságá
nak, vezetőségének egyaránt, vagy az eredeti célkitűzésektől el is térítették azokat.
Valamennyi később bevándorolt magyar csoport 'igyekezett azonban létrehozni a
saját külön társas közösségí intézményeit ugyancsak a saját társadalmi, kulturálís
és politikai igényei szerínt, Igy az amerikai magyar diaszpórában kiépültek, illetve
létrejöttek a két világháború között bevándorolt értelmíségíek, a második világ
háború után a ,,45-ös menekültek", az 1947-49. évi polgári ellenzéki politikusok
és az 1956. évi emígránsok, dísszídensek külön egyesüléseí, társas tömörülései is.

Az 1920-as, még inkább az 1930-as években bevándorolt magas kultúrájú értel
miségiek nem találtak közös hangot és nem keresték az érintkezést a "kulturá
latlan", az etnikusközösségekben, a "gettókban ragadt", "asszimilálódásra képte
len" paraszt-munkás tömegekkel. Ez az értelmiség már Illem igyekezett a magyar
kolóniákba telepedni, munkahelye és érdeklődési köre is elválasztotta a kétkezi
munkásoktól.

Erre a rétegre - mínt azt Laura Fermi Prominent Immigrants című könyvé
ben, de mások is hangsúlyozzák - az erős asszímílálódásí készség és képesség volt
a jellemző. Mindenekelőtt a természettudományos képzettséggel az ún. "internacio
nalista szakmákkal" rendelkezők tudtak gyorsan beintegrálódní az amerikai kö
zösségekbe - a magyar etnikus közösségek mankója nébkül is. Nehezebben ment
az ún. "humán" értelmiségiek ilyen irányú törekvése, és több meghasonlást, egyéni
tragédiát, mínt sikert eredményezett.

Az 1920-as években alapított magyar értelmiségi társas körök, klubok több
nyire hamar szétszóródtak, A kezdeti lendülete hamarosan megtört a 20-as évek
ben alapított Ady Endre Társaságnak is, amely feladatának vallotta a kulturális
híd szerepét a New York-i és a pesti magyar értelmiség között, A húszas 4 évek
ben szinte valamennyi nevesebb magyar művész megfordult körükben. Az ame
rikai élet sodró áradata az etníkus csoportosmásnak csak néhány évig hagyott he
lyet, tartósabbaknak bizonyultak a különböző szabadkőműves páholyok és az Ame
rikai Magyar Zsidók Szövetsége. Ez utóbbi széles körű propaganda tevékenységet
folytatott a Horthy-rendszer, a fehérterror, az antiszemitizmus ellen, komoly men
tóakciót fejtett ki a magyarországi zsídóüldözésekkor, és nagy segítséget nyújtott
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a második világháború után és 1956-ban is az Amerikában letelepedni szándékozó
magyar zsidóknak.

Elsősorban e szervezet tagjai és a két világháború közott kivándorolt liberális
és demokratikusan gondolkodó értelmiségiek, valamint oa szocialista munkásszer
vezetek társulása hozta létre 1927-ben a Horthyizmus Ellenes Ligát, amely főleg

az amerikai közvéleményt igyekezett tájékoztatni a magyarországi állapotokról, az
antiszemitizmusról, a korszerűtlen feudális maradványokkal terhelt társadalmi
rendszerről. A demokratikus amerikai magyarság antifasiszta szervezeteként ala
kult meg él második világháború alatt a Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács
Lugosi Béla neves magyar rnűvész vezetésével. A kezdeményezés az amerikai de
mokratikus magyarság tőmörrtéséro egy egységes országos antifasiszta szervezetbe
Chicagoból indult ki. 1943. július 27-én országos konferencián hozták létre a Ma
gyar Amerikai Demokratikus Tanácsot abból a célból, hogy - mint deklarációjuk
ban hangsúlyozták - mozgósítsa a szétszórtan élő magyarságot "a reakció összes
erői ellen", és megadhasson míndcn támogatást "Magyarország demokratikus nép
mozgalrnának, hősies szövetségesünknek, a magyair földalatti mozgalomnak, a l\ia
gyal' Nemzeti Függetlenségi Frontnak",

A Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács erőfeszítéseket tett a magyarság
különböző etnikus intézményeinek összefogására, és ösztönözte őket az egységes
fellépésre a Horthy-rendszer fasiszta orientációjának elítélésére, majd pedig a le
rombolt ország támogatására.' Az amerikai magyarság történetének egyik kiemel
kedő szakasza - ha rövid ideig is tartott -, amikor magyar intézményei, szem
léletre való kűlönbség nélkül, egy nagy szervezetben, az Amerilcai Magyar Segély
akcióban munkálkodtak az óhaza támogatásán, közvetlenül a második világháború
után, jelentős anyagi és erkölcsi segítséget nyújtva az újjáépülő demokratikus Ma
gyarországnak.

Azok, a-kik az országot 1947-49 közöttí időkben elhagyták - a polgári ellen
zéki politikusok is -, rövidebb-hosszabb nyugat-európai tartózkodás után Ame
rikában telepedtek le. A politikusok emigrációjuk első időszakát nyilatkozatok adá
sával, cikksorozatok és könyvek írásával töltötték. Igyekeztek azonban hamarosan
kial-akítani politikai tevékenységük kereteit is az új körülményeknek megfelelően.

Néhány pártvezér kezdetben saját pártjának újrafelépítését kísérelte meg emigrált
politikus társaik köréből, Illem sok eredménnyel. Mások a már meglevő magyar
etnikus intézményeket (pl. az Amerikai Magyar Szövetséget) próbálták felhasz
·nálni. Részirit azok az ellentétek, amelyek a különböző időkben letelepedett ma
gyar csoportokat s ennek megfelelően intézményeiket megosztották. részint azok
a politikai szítsrációk, amelyek azokban az években a nemzetközi politikai hely
zetet [ellemezaék.. azoknak a törekvéseknek kedveztek, amelyek arra irányultak,
hogy pártkülönbségektől eltekíntvo, a polgári ellenzéki politikusok egy közös po
litikai szervezetet hozzanak létre. Ez a kőzös politikai szervezet volt az 1948-ban
Amerikában megalakult Magyar Nemzeti Bizottmány, amely aűapítótnak nyilat
kozata szerint "a kommunisták és a nyilasok kivételével magában foglalja az ösz
szes demokratikus pártokat és politikai személyeket". A Magyar Nemzeti Bizott
mány lényegében ellenkormánynak tekintette magát, amely "a magyar nemzetnek'
érdekeit védi, álláspontját képviseli mindaddíg, mig a Mindenható segítségével az
önrendelkezési joga helyre nem á~l... feladatául és céljául az elnémított nem
zet képviseletén kívül a szétszóródott magyarság gondozását, szellemi és. politikai
irányítását tűzte ki." Mivel - ugyancsak saját nyílatkozatuk szerínt - "az új
emigrácíók sorra abba a helyzetbe kerültek, hogy mint elnyomott nemzetük poli
tikai képviselete - beleilleszkedhettek a saját nemzetük területére is kiterjedő

nagyhatalmi politikába s azt a maguk erkölcsi és pohitikai erejükkel reprezentatíve
segíthetik", a Magyar Nemzeti Bizottmány is Amerika nagyhatailmi polátíkájának
függvényeként és eszközeként tevékenykedhetett és azzal összhangban kellett mű

ködnie.
Hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány a későbbi nevén Magyar Bizottság az el

múlt húsz év alatt valójában mit és hogyan tevékenykedett, annak a rész1etezése
külön tanulmányt igényelne. Más hasonló kelet-európai emigráns bizottságokkal
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való együttműködésének fő területe a Szabad Európa Rádió és Kiadóvállalat lett,
.amelyet 1949-ben a National Comittee for Free Europa irányításával Amerika az
zal az indokolással hozott létre és fínanszarozott; hogy "segítsen azokon a demokra
tikus polítíkusokon, akik a Kelet-Európában uralkodó kommunista elnyomás elől

az Egyesült Allamokba menekültek."
Kevésbé ismeretesek viszont ennek az emigrációnak a belső válságaí, más

emigráns csoportokkal való eliI:entétei, tagjainak személyí harcai, amelyek magát
a Nemzeti Bizottmányt is, megosztották és ugyancsak elősegítették az emígrácíó ki
fáradását, morálís azétesését (erre vonatkozóan Sulyok Dezső A rrutgyar emigráció
.:;zerencsétlensége 1962. és Kovács Imre cikkei az Új Lát6határban). A Magyar Nem
zeti Bizottság, majd Magyar Bizottság igyekezett kiépíteni szervezeteit Amerikán
kívül más országokba emigrált magyarok körében is. Létrehozta saját sajtóorgá·
numát a Bizottmányi KözZönyt. Tagadhatatlan, hogy - legalábbis rnűködésének

első évtizedében - hatással volt az amerikai magyárok szemléletére is, nemcsak
azért, mert rendelkezett a modem propaganda minden eszközével, de demokra
tikus és antifasiszta szemiliéletét hangsúlyozva közelebb tudott kerülni a régi ame
rikások szervezeteihez is. Felsorakoztatni, viszonylagos egységbe tömöríteni az
amerikai tömegeket soha sem tudta, és hatóköre az utóbbi években szűk körökre
zsugorodott.

Az 1956-57-ben külföldre távozék politikailag aktív csoportjai hamarosan
kiépítették szervezeteiket, és a magyar emigrációnak újabb átcsoportosulását is
-eredményezték. Intézményeík, közösségí szervezeteik nemcsak egy ország kereté
ben szerveződtek, hanem igyekeztek a különböző országokban letelepedettek azonos
társadalmi csoportjait és az azonos szemléletet vallókat tömöríteni, valamint a
korábbi emigráns csoportokból is a szemléletiaJeg közelállókat toborozní.

A politikailag aktív csoport első jelentősebb szervezetét az Egyesült Államok
ban Magyar Szabadságharcos Szövetség néven hozta létre Király Béla vezetésével.
A vezetőség elképzelése szerínt a Magyar Szabadságharcos Szövetség valamiféle
..csúcsszerv" aett volna az émigráció széles rétegeinek, új szervezeteínek egyesíté
sére. Ennek a szervezetnek a működését is a belső viszályok, egyéni becsvágyak
kielégítésére való törekvés, a vetélkedő csoportok [ellemezték, majd "a teljes meg
hasonlás, kettéválás, a magyar néptől elidegenedett erők uralomrajutása kövétke
~tt be".

New Yorkba tette át székhelyét hamarosan az 1957 elején Strasbourgban ala
kult Forradalmi Tanács is" aholl Szabad Mawarors;Eág Nemzeti Képviselete néven
a Nemzeti Bizottmány-nyal fuzíonálva akarták létrehozni Magyarország nemzeti
képviseletét mínden olyan párt részvételével, ,,8Illlelynek otthon létjogosultsága
van". A kísérlet azonban nem sikerült. A különböző világnézetű, ellentétes szem
léletű hata:1Jrni érdekcsoportok nem tudtak megegyezni és 1957 decemberének vé
gén a hosszantartó és eredménytelen tárgyalások után a Nemzeti Képviselet helyi
ségét - elég súlyos tartozások kifizetése után - becsukták. Újabb tárgyalások
után a Nemzeti Bizottmány átszervezésével, egyes bízottmányí tagok kihagyásával,
.,,56-osak" és ,,47-esek" fúziójával alakult meg a Magyar Bizottság, ameily napjaink
ban egy szűk körű, kífáradt; reménytelen, Amerika. által mesterségesen fenntar
tott és pénzügyileg finanszírozott csoport.

1963-ban Sulyok Dezső megírta A rrutgyar emigráció szerencsétlensége ropiratát
és bejelentette a "MaID"ar október 23 mozgalom" alapítását.

Külön szervezetet hoztak létre Amerikában az 1956-os diákok, Amerikai Ma
gyar Egyetemisták Szövetsége néven. "A Szövetség célkitűzése az Egyesült Államok
területén élő magyar és magyar származású érettségizett, egyetemi tanulmányokat
folytató, vagy folytatni szándékozó fiatalok összefogása, közös szövetségbe tömö
rítése, képviselete, valamint érdekeik védelme" volt. A szövetség a diákok közvéle
ménye alapián, a magyar emígrácíós politikától való teljes elzárkózást hirdette:
a régi csoportok közül csupán azokkal kerestek kapcsolato-kat, amelyek kulturális
vagy szakmai tevékenységet folytattak.

•
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Einstein.

Az amerikai magyárok társadalmi intézményeinek, politikai szervezeteinek
vázlatos és hézagos áttekintéséból is megmutatkozik, hogy e társadalom egyes cso
portjainak szükséglete hozta őket életre és mödosította jellegüket időről időre. Az.
amerikai magyarok etnikus szervezetei oly sokrétűek és megosztottak, amilyen sok
rétűek társadalmilag és politikailag azok az emberek, akik az utolsó fél évszázad
során Magyarországról Amerlikába telepedtek.

A kelet-európai kivándoroltak egyletei. kezdetben természetszerűleg viseliik
magukon az agrár jelleget, még akkor is, ha a parasztság túlnyomó többsége Ame
rikában az iparban helyezkedett el. Az etnikus alapokon szervezett közösségekre 
így ezekre is - az jellemző, hogy az ún. nemzeti kultúra ápolása erős hangsúlyt
kap. A beilleszkedés előrehaladásával azonban az etndkus alapon szervezett egye
sülésekben, egyletekben a magyar kulturális és társas élet jelentősége csökkent,
az első nagy generáció kihalásával magyar jellegük is fokozatosan háttérbe szo
rul. A korai magyar egyletek, szervezetek magyar nyelven intézték ügyeiket, az
első világháború után az angol nyelv fokozatosan tért hódított és a kétnyelvűség

átmeneti időszaka után az 1940-es évektól az angol nyelv lett az uralkodó. A gaz
dasági bevándoroltak által alapított közösségí intézmények közül az Amerikai Ma
gyar Református Egyesület őrizte meg leginkább - bár viszonylagosan - "ma
gyar" jellegét. Altalában azonban az öregek kihalásával a tagság cserélődéseinek

legszembetűnőbb mozzanata az etnikus keveredés más nemzetíségűekkel, azaz.
amerikanizálódott, asszimilálódott csoportok jelentkezése e szervezeteken. belül. Eze
ket tehát napjainkban már nem lehet csak magyar etnikus intézményeknek tekinteni.
Magyar alapítású intézmények, amelyeket alapításukkor is az Amerikába kiván
dorolt magyarság speciális szükségleteí hívtak életre. Már kezdettől fogva az új
környezet jegyeit is magukon viselték, és törvényszerűen és természetesen asszí
milálódtak, integrálódtak bele az amerikai össznépi, társadalmi' intézmények so
raiba.

A később letelepedett csoportok már nem kényszerültek olyan [ellegű etnílnzs
közösségek, intézmények kialakítására, mint az első bevándorlók. Kulturális és tár
sadalmi, valamint politikai igényeik létrehoztak ugyan társulásokat, intézményeket
etnikus alapon, de ezek lazábbak voltak és a beilleszkedés rövidebb útja után
többnyire fel is bomlottak. Közös organizációjuk vagy társadalmi szervük az ame
rikai magyaroknak, vagy akárcsak a többségüknek is, napjainkig sem alakult ki.
Tartósan azok mögé sem sorakoztak fel többé-kevésbé egységesen, amelyek ma
gukat az amerikai magyarság képviselőjének hirdették.

A második világháború után csak fokozódott az amerikai magyárok megosztott
sága. Ezt tükrözik és fejezik ki a különböző egyesülések tömegei. Előtérbe az el
múlt három évtizedben a pOllitikai szervezetek kerültek. Megtalálhaták köztük
mindazok a politikai irányzatok, amelyek századunkban Magyarországon felbuk
kantak. A különböző politikai intézmények életereje azonban általában nem tar
tós, hatékonyságuk csak szűk csoportokra terjed. önmagukban korántsem tükör
képei. az amerikai magyarok szemléletének és társadalmi vagy politikai tevékeny
ségének. A többség, a tömeg, amint talajt érzett a lába alatt, igyekezett a poJitikai
intézmények kötelékéből kiszakadni ; és maradtak a társas érintkezés és a közös
kultúra összetartó szálai.

A nagy többséget a depolitizálódás folyamata jellemzi. A letelepedés néhány
éve után még azoknál is ez figyelhető meg, akiket 1945 artán vagy 1956-ban politi
kai szempontok késztettek távozásra az országból. Az idő elcsendesiti a régi hevü
leteket, megszelídítí az ímdulatokat és elfárasztja az embereket. A többség békes
ségre vágyik, és általában igyekszik megértést találni elhagyott hazájával.

PUSKAs JULIANNA

Kell, hogy legyen a tér-idő össze!üggésnek egy olt/an alakja, melt/ a legálta
lánosabb transzformációval szemben is invariáns,
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