
visszafejleszti, torzitja a nyelvet!), ám
mindez még élménytadóbb lett volna (és
maradandóbb is bennünk), ha különvá
lasztják a kabaré-elemektől. Tréfálkoz
zék, élcelődjék, mulattasson a kabaré
(joga van hozzá, sőt: ez a rendeltetése,
és teheti ezt irodalmia,n is),témául ve
heti aJcár a "Halotti beszéd"-et, akár
más arohaikus szövege t (vagy amit akar),
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szívesen el is szórakozunk rajta, csak
éppen stílustörő ne legyen. Mert itt (ha
jó szándékkal is) ez történt. Pedig a
"Szabálytalan nyelvtanóra" enélkül is
lehet szabálytalan, sőt tudományos jel
leggel is érdekes - mint ahogy a mű

sorban szereplő más számok bizonyí
tották.

BALAssy LASZLÚ

IZ aMERI,K1l1 MIGYARSÁG ETIIKUS INTÉZMÉNYEI
II. AZ EGYHÁZAK

Az egyházak alkották az egyletek melJlett az etníkus. közösségek másik tartó
oszlopát. A bevándorló csoportok mandenekelőtt egyházadkat igyekeztek a legvál
tozatlanabb formában átplántálni az új hazába. Amerikában szinte valamennyi
etnikus közösség alakítása egyházak szervezésével indult. A közép- és kelet-euró
pai bevándoroltak körében a betegsegélyzök alapítása ugyan esetenként megelőzte"

~E egyházi közösségek létrehozását, azonban a legtöbb bevándorlót tevékenységre
az egyházi kőzösségak szervezése ösztönzött.

Az amerikai kivándorlások történeti irodalma említi a hitélet jelentőségének

csökkenését is. Az értelmiség1iek gyakran szabadgondolkodóvá váltak, de gyöngült
a templomokhoz szekott parasztok erős vallásossága is. Találhatók viszont olyan
megállapítások, amelyek szerint az új környezet idegensége, a bízonytalanság szo
rcngató érzése - különöson a közép- és kelet-európai parasztok körében - a val
lásos érzelem erősödését váltotta ki. A két ellentétes vélemény abban megegyezik,
hogy az egyházaknak, mint az ebnikus kőzősségi élet keretének, intézményének a
szerepe növekedett. Az egyszerű bevándorlókban erős vágy élt az otthon megsze
kott Iitirrgta, az anyanyelven tartott prédikációk, éneklés, imádság és az egyházi
kozösségi élet egyéb mozzanataí iránt. Házasság, szület.és, temetés és az ünnepek
csak szembetűnőbbé tették a megszekott egyházi közösségek hiányát.

A magvarcrszágí kívándorottak egyházi közösségeikot már az lSgO-es években
kezdték kialakítani. Szervezkedésüket mínt említettük gyakran az ún.
templom-egyletekkel indították, ezeknek keretében gyűjtöttek pénzt, hogy maguk
nak papot hívhassanak és templomaiikat felépíthessék. A közép- és kelet-európai
kivándorlók törekvéseit saját egyházi közösségoík létrehozására támogatták a már
korábban bevándorolt népcsoportok megerősödött egyházi szervezetei is. Így a re
formátus magyar kivándorlók körében, ahol' az egyházi közösségek kialakításának
él törekvése először jelentkezett, a rendszeres míssziós rnunkát a The Reiormeii
Church in the United Statesnek nevezett német eredetű református egyház kezdte
li:90-ben, később 1903-tól bekapcsolódott e belső rnisszióba az angol-skót eredetű

PresbitaTian Church is. E két nagy amerikai egyház támogatása és goridnoksága
alatt szerveződtek az első egyházi kőzösségek, hivattak Magyarországról az első

lelkészek, épültek a templomok.
Az első magyar református egyházi közösség l89I-ben alakult Clevelandban.

1894-ben építették fel templomukat az East Side-on, a bevándorolt magyárok fő

teiephelyén. Ugyancsak Clevelandban szerveződött az első római loatolikus egy
házi közösség is, templomukat l893-ban szentelték tel.
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Az egyházi közösségek kialakításában a legnagyobb buzgósággal a reformátu
sok tevékenykedtek. Nemcsak azért, mert az első bevándorlók nagyobb csoportjai
Bodrogközl'eformátus vidékeiről származtak, hanem azért is, mert a református
egyház "nemzeti" jellege erőteljesebben igényelte az etnikus kereteket. 1900-ra
már hat magyar református gyülekezet volt Amerikában.

Az egyházi közösségek etnikus arculata valamennyi vallásfelekezetnél gyorsan
kirajzolódott. Kezdetben ugyan a Magyarországról Amerikába szakadt munkás
emberekmég nem tettek nagy különbseget maguk között nyelv vagy nemzetiségi
hovatartozás szerint. Mind a katolikusok, mind a protestánsok az első egyházi kö
zösségeiket összefogva, más magyarországi nemzetiségekkel együtt építették fel (1e;;
többször szlovákok és magyarokj. A közös egyházi szervezetek azonban rövidesen
felbomlottak az etníkus elkülönülés, a "nemzeti" érzelmek felszítása során.

Az etnikus tradíciókat, szokásokat elsősorban és legerőteljesebben az egyházak
képviseltek, tartották ébren. Az egyházi intézmények kötötték abevándoroltakat
legszorosabban eredeti hazáj ukhoz, nemzeti-népí közösségeikhez. Az óhaza is első

sorban ezeken azintézményeken keresztül közelitette meg a kivándodókat és
igyekezett hatni rájuk. A magyar kormányszervek az első világháború előtti idő

szakban az amerikás kivándoroltak "gondozására·' az egyházi szervezetekkel való
kapcsolatok kiépítésén keresztül törekedtek. A Monarchiából kivándorolt nem
zetiségeknek Amerikában kibontakozó nemzeti mozgalmnl elé reméltek gátat emel
ni - tegyük hozzá eredménytelenül -melgyar szempontból megbízható, lojális
papok küldésével és támogatásával. Számontartották az egymás után alakuló ma
gyar egyházi közössógeket is, és ezeknek erős nemzeti kötődését igyekeztek ugyan
csak kihasználni. A református egyházi közösségek tekintélyes részét például si
került a magyar egyházi hatóságok közvetlen felügyelete alá szcrvezní a század
első évtizedében. Ez a tevékenység, amely az ún. "magyar akció" egyik része volt,
megosztotta az amerikai magyar egyházi közösségeket "csatlakozottakra" és "nem
csatlakozottakra", és tovább .mérgesítette a már amúgyis elburjánzó vitákat és el
lentéteket az amerikás magyar református egyházi szervezetekben,

A huszas évek elején az ún. "Tiffini egyezmény" keretében az anyaegyház 
a magyarországi Egyetemes Református Egyház - a korábban csatlakozott ame
rikai magyar református egyházakat elbocsátotta, s ezeknek többsége az amerikai
ReJ01'med Churchbe tagozódott be. Mások viszont megmaradtak függetleneknek és
a Független Amerikai Református Egyház szervezetébe tömörültek. Az amerikai
magyar református egyházak hovatartozás szempontjából napjainkig megoszlottak
a többszöri egységesítés! kísérletek ellenére.

Papi teendőket az amerikaí magyar egyházi közösségekben vagy olyanok vál
laltak, akiket a misszióí tevékenység lelkesített, vagy olyanok, akiknek valamilyen
oknál fogva tanácsosabb volt az országot elhagyni. Igy az alakuló amerikai magyar
egyházi közösségek papi gárdája részint magasan kulturált és szociális érzékkel
rendelkező kiemelkedő, részint hivatásukat érdemben képviselni nem tudó sze
mélyiségekből verbuválódott.

Valamennyi etnikus csoportnál - nemcsak a magyarnál - a kialakuló egy
házi közösségak és papjaik között az ellentétek gyakoribbak voltak, mint az óha
zában. Papjaik egyházi közösségelket sűrűn váltogatták. A kezdeti időszakban a
fluktuáció és szétaprózottság az egyházi szervezetekre is jellemző volt. A külön
böző irányzatok önállósulása napjainkig kihat. (Az amerikaí református egyházak
tagoltsága és szamos szekta például!) EZ2k a jelenségek az amerikai állam és egy
ház történeti fejlődésének so iátosságaiból is adódtak. Az államtól teljesen függet
len egyházi közösségek, amelyek alulról és a bevándorlók szabad akaratából szer,
veződtek, és amelyeknek tagjai egyházi közösségük fenntartásának költségeit, így
papjaik járandóságát vis öntevékenyen vállalták, más viszonylatokat hoztak létre a
papok és hívei k között, mint az óhazaban. Mindkót fél közvetlenebbül f:lggött
egymástól, és közvetlcnebbül szorult rá a másikra, így egymástól lényegesen töb
bet is vártak, mint az óhazaban. Az új helyzetben mind a papoknak, mí nd az egy
házi közössógeknek módosult a funkciója. Az egyházi közösségek - a vallásos "let
mellett - az etnikum társadalmi és szociális tevékenységének él keretelve is béí-
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vultck. A papok - különösen az 1914 előtti időszakban, amikor szinte egyedül
képviselték az etníkus közösséghez kapcsolódó "értelmiségi" réteget - egyház!
teendőik mellett általában aktív politikai, társadalmi és kirlturalis tevékenységet
is kifejtettek, és hívelkre igyekeztek ezeken a területeken is hatni. Jelentős, ha
nem is elsődleges szarepük volt az egyházi szervezeteknek, elsősorban a papok te
vékenységének az etnikumok nemzeti tudatának formálásában, 1914 előtt a "lán
goló hazafiság" Ielszitásában. Az egyházi szervezetek és a papok élen jának a
"nemzeti" megmozdulásokban a hazai ünnepek megünneplésétől kezdve az óhazá
nak való gyűjtésig (első világháború, második világháború utáni kuldeményeik pl.
Magyarországra).

Az egyházi közösségeknek, mint etnikus kőzösségeknek a virágzása a gazda
sági bevándoroltak első nagy generációjához kötődik, Ennek a generációnak a
gazdasági megerősödése vált az egyházi közösségek mcgszilárdiriásának, anyagi gya
rapodásának is a forrásává. Ez a generáció építette fel a magyar templomok több
ségét, még 1914 e1őtt.*

A magyar egyházak nem utolsósorban attól a reális felismeréstől vezettetve,
hogy a magyar etnikus csoportok fennmaradása biztosítja az ő fennmaradás ukat is
- a legbuzgóbban tevékenykedtek az etnikus hagyományok, a nemzeti tradíciók
őrzésén és tudutosításán és továbbadásári is a másodtik generációnak. A második
generáció nevelését etníkus szellemben, az ún. "magyar iskolák" szervezését éli
munkáját túlnyomó többségben az egyházi szervezetek végezték. A harc a má
sodik nemzedék magyarságának a megőrzéséért, a magyar egyházak fennmaradá
sáért folytatott közvetlen harcot is jelentette. Az etnikus jelleg fenntartására való
erős törekvésben is kell keresni annak a magyarázatát, hogy az amerikai magyar
egyházközösségek, papok, lelkészek az óhaza irányában erős lojalitást mutattak
még akkor is, amikor a hazai politikai rendszerrel nem értettek egyet. Az egy
házaknak, mint el niktrs közösségoknek az ideológiajában az óhazához, mínt a szülő

földhöz való ragaszkodás, a nemzeti-népi közösségbe tartozás elsődleges helyet
kapott, és csak másodlagosran jött számításba az óhaza politikai-társadalmi rend
szerének a jelentősége. Legalábbis így tűnik ez a két világháború közöttí idő

szakban. A kapcsolatok az anyaország és a kivándoroltak közott az 1920-30-a5
években is egyházi téren voltak a legszorosabbak és a legerősebbek. Ezért vált
lehetségessé, hogy a Horthy-rendszer -mozgósítaní tudta a magyar revízió érdeké
ben az amerikai egyházi szervezeteket és lojalí tásukat, támogatásukat bírta akkor
is, amikor egyes amerikai magyar egyházi személyek politikai szemlélete távol
állt Horthy antidemokratikus rendszerétől.

A második világháború utáni időkben, amikor Magyarországon szocíal.ísta
társadalmi rendszer építése indult el, s ennek következtében hazai és nemzetközi
szmten az osztályharc kiéleződött, meglazultak, majd megszakadtak a kapcsolatok
az amerikai magyar egyházi szervezetckkcl. Ez időben a népi demokratikus rend
szerünk elleni ellenséges propaganda-hadjáratban részt vettek az amerikai ma
gyar egyházi szervezetek is, bár vallásfelekezetenként különböző hotokon. A leg
kiélezettebbé alakult a helyzet a katolikus papokkal és szervezetekkel (a kapcsola
tok egyházi vonalon ma is a leggyengébbek a katolikus egyházi közövsógekkel). A:?
HJ45-ös és későbbi évek egyházi emberei**: papok, szerzetesek az amerikai magyar
katolikusok régi újságjában a Katholikus Magyarok Vasúrnapjában és az amerikai
Ylagyar Katholikusok Ligájában aktivizálódtak, és mai napig is viszonylag a leg
ellenségesebb magatartást tanúsítják a népi demokratikus rendszerrel szemben.

Enyhültebb a viszony az amerikai református egyházi szervezetckkol. A "m:m
zetí anyaogvházhoz, a nemzeti kultúrához kötő történelmi t rudíciót egy időre

~: Amcríkába.n és Ka.na dá ba n SO róma í ka tolíscus templom van. amelynek mlnden téglája,
gyt:riyatarLoja. padj.a és oltárteritője az öreg a morí.k ásoik és öreg kariadésok átdoznukészségót
dics ól-lk.

;<~ 19416 januárban Németor-szágban 82, Ausztr-iában 27 magyar vnúgi pap és szcrzotes <iHoU a
lelki gond'Ü'z.e.ts s'Ziolgftl:ait,áIJan. 1947-ben pedig Baj oro rszé abari még mmdn 2ű rcrorrnuus lel
kész éS 7 kiki gondozó múködött.
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háttérbe szorították az ddeológiai és polit~kai ellentétek. A nemzetközi helyzet
feszültségének csökkenésével azonbari a kapcsolatok újra éledni kezdtek, elsősor

ban a hazai egyházi, de társadalmi szervekkel is. Az amerikai református szer
vezetek többsége ma arra az álláspontra helyezkedik, hogy "az igazi hazaszeretet
gyökerei messze terjedjenek, túl a politikai, sőt a gazdasági rendszeméi is". Vagy
ahogy az egyik amerikai lelkész - igaz, hogy budapesti prédikációjában - nyilat
kozott: "Hálát adunk azért, hogy tőlünk földrajzilag, sokszor szemléletbeli, fel
fogásbeli különbségek által elválasztott hazánk fiának szívében él a mí Magyar
Népköztársaságtrnk, magyar hazánk iránti megbecsülés és szerétet. Különösen ér
tékes vonás az a tény, hogy egyházaink közőtt megélénkülő kapcsolat hazánk ja
vát szolgálja, és úgy is mondhatnám, általában az emberiség javát szolgálja."

Az amerikai magyar református egyházi közösségek - vezetőik többségével
együtt - napjainkban ~s talán a leghatékonyabban tevékenykednek az óhazaval
való kapcsolat kiépítése érdekében. Náluk mutatkozik viszonylag a legnagyobb ér
deklődés a magyar kultúra úiabb eredményei iránt, s az 1960-a8 évek elejétől pe
dig szervezík a csoportos utazásokat és tömegesen hozzák haza tagjaikat évről

évre. (Ezekért a "zarándokutakért" kezdetben erős bírálatokban is részesültek több
amerikai magyar szervezet részéről. Az óhazanak küldött ajándékafk, gyűjtéseik

nemcsak az első, de a második világháború után is [elentősek voltak. Az utóbbi
években is három szív-tüdő gépet küldtek kórházainknak. Az amerikai magyar re
formátusoknak ezek az ajándékai nagyobb méltánylást érdemeltek volna a hazai
sajtóban, mímt amit kaptak.)

Minden erőfeszítésük ellenére az integrálódás folyamatát az etnikus egyházi
közösségek sem tudják feltartóztatni. Ha nem akarják a nemzedékeket teljesen el
veszíteni, fokozatosan asszimálálódnak velük, különösen attól az időtől kezdve, ami
kor az első nagy nemzedék kíöregedett, Ebbe a helyzetbe az egyházi közösségek
tömegesebben a második világháború után jutottak. ".... A két nagy világháború
csaknem természetes utókövetkezményeként hanyatlásnak indult az egykor virág
zó, szepen kibontakozó, jól gyümölcsöző és gazdagodó magyar élet. Három magy
oszlopa, az egyházi, az egyloti és a sajtó-élet külön-külön és együttesern rs egyre
nehezebb feltételek mellett küzdenek fennmaradásukért. .., A régi nemzedék el
öregszik, lassanként kihal, az Itt született ifjúság már tősgyökeres amerikainak
kezdi érezni magát. Az újonnan érkezők, a hontalanok, a menckültek még nem
képviselnek olyan nagy számot, erőt és hozzáértést. hogy átvegyék a feladatokat
az egyházi, egyleti és a sajtó életének fenntartása, megerősítése körül." (1948).

Az 1948 után érkező csoportok, a "Dipik", majd az 1956-os refugees-ek még
leginkább az egyházi közösségeknek jelentettek utánpótlást. Az egyházak próbál
ták összehozni és 'tömöríteni a "régi" és az "új" amerikásokat. Az egységet létre
hozni ugyan az egyházaknak sem síkerült, mégis az egyházi közösségek azok,
amelyek többé-kevésbé valamennyi csoportot felölelnek Az egyházak magyar
etnikus közösségí jellegüket már csaknem elvesztették volna az újabb csoportok
érkezése nélkül. így is szaporodnak a jelzések az egyes egyházi közösségeknek,
mínt magyar etnikumoknak a mcgszűnésérőí, a magyar nyeívű istentiszteletek ki
szorulásáról, magyar templomok elnéptelenedéséről. eladásáról.

A kétnyelvűség valamennyi magyar templom liturgiájában már a két világ
háború közötti időszakban helyet kapott. A második világháború után kétnyelvűvé

vált a reformátusok folyóirata a Testvériség - Fraternity is. A vasárnapi iskolák,
az ifjúsági szekciók pedig angol nyelvűek. Mindkét nyelv tért hódított az amerikai
magyar református közösség egyik legszebb létesítményében, aligomiri "Bethlen
Otthon-Home"-ban.

Az amerikai magyar egyházi közösségekben manapság tehát az utóvédharc
folyik a magyar nyelv fennmaradásáért. Az egyes egyházi közösségek ezt ma már
nem is csinálják olyan aktivitással és erőfeszítéssel, mint például a húszas évek
ben. A "magyar iskolák" többségükben megszűntek, és a fiatalokhoz csak angol
nyelven közelednek. Az integráoíóvaf a magyar nyelv eltűnését kénytelenek tudo
másirl venni. A magyar tradíciók, a magyar szellem ápolására fordítják figyelmü
ket, továbbá az amerikai magyarság történelmi tevékenységének a megörökítésére.
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Ezt a célt szelgálják a különböző jubileumi évkönyvek, az egyes egyházi közös
ségek múltjának feldolgozási munkálataJi.

Ezért küldik haza Sárospatakra az amerikai református közösségek történel
mének dokumentumait, amelyből léteehezott "AmerikJaJi református gyűjtemény"

rnéltánylandó közös kulturális tevékenysége a Tíszánínnend Református Egyház
kerületnek (mindenekelőtt vezetőjének, Újszászi Kálmánnak) és az amerikai re
formátus egyházi szervezetek vezetölnek.

A magyar kulturális örökség az érzelmi kapcsolatok ápolásának érdekében
az arrnerikaimagyar református közösségek szívesen vennék a magyar származású,
de csak angolul tu'dó fiatalok magyarországi nyám táboroztatását.

Az amerikai magyar egyházi közösségek belső egyháztörténetével nem foglal
koztunk, s talán feltűnő, hogy részletesebben csak az amerikai magyar református
egyházi közösségek tevékenységét és problémáit ismertettük. Ennek oka, hogy vi
szonylag róluk tudunk a legtöbbet, nem utolsósorban éppen azért, mert - mint
rnondottuk _. kapcsolataink is az egyházi közösségek közül velük a legintenzíveb
bek, és a további lehetőségek is ezen a területen a Iegbíztatóbbak.

Zsidó egyházi közösségak például nem épültek ki Amerikában magyar etnikus
közcsségek formájában. Egy-két kisebb zsinagóga ugyan létrejött, a magyar zsidók
azonban a többi európai országból kivándorolt zsidókkal együtt saját etnikus kö
zösségeiket alakították ki. Közvetlenül a második világháború előtt Lányi György
nagyváradi rabbi alapított magyar zsidó egyházi közösséget. az "tn Fény"-t, amely
ben a magyar zsidóság több progresszív vallási tradícióját akarta fenntartani.

Végül is, és összegezően , amit az amerikai magyar egyházi közösségekkel kap
csolatban hangsúlyozni szeretnénk, az eltérő sajátossága a hazai egyházi közös
ségektől. Funkcíóík nemcsak egyházi/ak, hanem a magyar társas élet keretei is, a
vallásos közösségek mellett etmikus közösségek is. Látnunk kell, hogy az amerikaí
magyarságnak viszonylag még míndíg az egyházi közösségel a legtartósabbak, va
lamint azt is, hogy az amerikai társadalomban a vallási szarvezetek hatékonysága
- nem utolsósorban sajátos történelmí fej.lődésük következtében - jelentős.

PUSKAS JULIANNA

HÚSVÉT

Ma.gasodnak Húsvét zászlai,
madártoll-tűkrös szalagok.
Márványszobrokat forgat a tenqer,
a gyopárszemú havasok.
Ki zárja le a sírokat,
ki nyitja föl?
Milyen hajókat virraszt
a virággal-szórt öböl?

Villognak tört kések,
elhajított halak a napon.
Máriának szárnya ,nőtt,

kalyibák fölött száll hallgatagon.
Bárányok közt királlyá
fényesedik a pásztor;
előtte pólya és kard,
tűnődik bölcsőről, halálról.
• Ki temet tövisseZ sövényt.
hogy szaJoadjanak a rózsák!
Ki rontja a kórust vezetők

tőrékeny vonóját?

OltaZümból tapasztott gátak,
iesziüietek tajtékos elmúlásnak!

Magasodjatok Húsvét zászlai,
madártoll-tükrös szalagok;
ózeket vigyáz a hajnal,
vállára dőlve hallgatok.
Vonulj csillagkeresztet cipelő körmenet,
krisztusarcú gyász;
hódolj oroszlánbör-palástú poroszló,
jánostürelmű halász.

Napon violafátyol.
Holdon veronikakendó.
A.z alkony hétsebű asszony,
az éjszaka esendő.

Bárányok közt ,királlyá
1ényesffdik a pásztor,
oldald-n pálmalomb-hüvelyú kardia.
TrónU$a Húsvét zászlaján föl!obog;
kosZOTÚnk imbolyog alatta.

GALAMBOSI LASZLÚ


