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