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Hogyan legyünk amerikaiak?

A bemutatásra szánt könyv az amerikai bevándorlás egyik kényes kérdé-
sének,	az	„amerikaivá	válásnak”	történetével,	vagyis	az	asszimilációval	
foglalkozik.	Az	Amerikai	Egyesült	Államok	 történetének	 legnagyobb	
tömegű	bevándorlása,	a	„harmadik	bevándorlási	hullám”	1881	és	1920	
között zajlott.�	Közel	23	milliós	tömeg	érkezett	az	„Újvilágba”,	főként	
az	európai	kontinens	déli	és	keleti	részéről.	Az	időszakban	több	beván-
dorlási törvényt fogadott el a Kongresszus. A kormányzat viszont nem 
csak	azok	körét	akarta	szabályozni,	akiket	beenged	az	országba,	hanem	
azt	is	fontosnak	tartotta,	hogy	a	már	ott	élők	új	hazájukhoz	fűződő	loja-
litását	is	biztosítsa.	Ahogy	folyamatosan	érkeztek	a	kelet-	és	dél-európai	
bevándorlók	 Ellis	 Islandre,	 egyre	 sürgetőbb	 lett	 az	 „amerikanizáció”	
mint	oktatási	gyakorlat	bevezetése,	erősítése.	A	XX.	század	elején	indult	
kampány	célja	az	volt,	hogy	érzelmi	kötődést	alakítson	ki	az	USA	felé,	
és	csökkentse	a	„kötőjeles	amerikaiak”	(hyphenated Americans)	számát,	
akikkel kapcsolatban Wilson elnök is gyakran aggodalmának adott han-
got,	és	szorgalmazta	„teljes”	amerikaivá	válásukat.2

Leslie A. Hahner könyve az amerikanizálás és az amerikanizálási 
kampányok	történetét	mutatja	be	a	XX.	század	első	évtizedeiben.	A	
szerző	 a	Baylor	University	 (Texas)	 docenseként	 retorikát,	 vizuális	
kommunikációt	és	ezek	történetét	oktatja.	Kutatási	területe	a	retorika	
története,	illetve	hogy	a	retorika	hogyan	formálta	és	formálja	a	köz-
gondolkodást	és	kultúrát.	Ez	a	kötet	is	a	témához	kapcsolódik,	hiszen	
az amerikanizálási kampányok során számos retorikai eszközzel se-
gítették	a	bevándorlók	asszimilációját.
	 1	 Carl	L.	Bankson	III.	(ed.):	Encyclopedia	of	American	Immigration.	Salem	Press,	

Pasadena,	CA,	USA.	2009.	558.
 2 Hans P. Vought: The Bully Pulpit and the Melting Pot. The American Presidents 

and	the	Immigrant,	1897–1933.	Macon,	GA,	USA.	2004.	94–120.



66

A	 könyv	 címe	 „To	 Become	 an	 American”,	 azaz	 „Amerikaivá	
válni”,	alcíme	szerint	a	„Bevándorlók	és	a	XIX.	század	eleji	ame-
rikanizálási kampányok” történetét dolgozza fel. A kötet hat nagy 
fejezetből	áll,	ezek	mellett	pedig	egy	bevezető	és	egy	összefoglaló	
rész egészíti ki a több mint 200 oldalnyi törzsszöveget. Az összefog-
lalást	a	végjegyzetek,	majd	egy	igen	gazdag	bibliográfia	követi,	vé-
gül	pedig	egy	név-	és	tárgymutató	található	az	összesen	282	oldalas	
kötetben.

A	bevezető	az	amerikanizálás	XIX.	századi	 történetét	 tekinti	át,	
elemzi	a	pedagógiai	módszereket,	és	a	korabeli	médiatermékek	fel-
használását	a	kampányok	során.	Célja	annak	megértése,	hogy	ezek	
az	„amerikanizáló”	oktatások	hogyan	éltek	a	patriotizmus	erősítésé-
nek	már	meglévő	struktúráival	és	milyen	módon	alakították	tovább	
azokat.	Mindez	a	közbeszédre	és	a	kultúrára	is	hatással	volt,	befolyá-
solta	az	amerikaiak	képét	önmagukról,	az	érkező	„leendő	amerikai-
akról”	és	befolyásolta	a	sok	különböző	országból	érkező	bevándorló	
Amerika-képét	is.	Sok	történeti	munka	foglalkozott	már	a	patriotiz-
mus	és	a	hozzá	kapcsolódó	kultúrtörténeti	folyamatok	ábrázolásával,	
a	szerző	mégis	úgy	gondolja,	hogy	az	amerikanizáló	oktatás	történe-
tének elemzése hozzájárul a téma mélyebb megértéséhez.3 A kutatás 
céljainak	és	módszereinek	bemutatása	után	historiográfiai	áttekintés	
következik.	 Ismét	 aláhúzza,	 hogy	 az	 alapvető	 cél	 a	 nacionalizmus	
fejlődési	útjainak	megértése,	ehhez	pedig	szükséges	megvizsgálni	a	
korszakot,	amelyben	a	patriotizmust	a	közösség	építő	elemévé	emel-
ték.

Az	első	fejezet	a	Public Culture and the Americanization of Im-
migrants	(A	közösségi	kultúra	és	a	bevándorlók	amerikanizálása)	cí-
met	kapta.	Egy	rövid	történeti	bevezető	után	a	különböző	származású	
bevándorlók	közötti	különbségeket	ismerhetjük	meg.	A	szerző	átte-
kinti	az	1880–1914-es	korszak	bevándorlástörténeti	szakirodalmát	és	
a	bevándorlást	szabályozó	törvényeket.	Ezután	az	I.	világháború	ha-
tását	elemzi,	majd	részletesen	ír	az	1917-es	katonai	sorozásról.	Több	
mint	hatvan	nemzetből	származó	ember	élt	ekkor	az	USA	területén,	
akik	közül	a	törvény	szerint	szinte	minden	felnőtt	férfinak	regisztrál-
 3 Leslie A. Hahner: To Become an American. Immigrants and Americanization 

Campaigns	of	the	Early	Twentieth	Century.	East	Lansing,	MI,	USA.	2017.	xxii.
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nia kellett a sorozásra.4	Problémát	jelentettek	viszont	az	„ellenséges	
idegenek”	pl.	a	német,	osztrák	és	magyar	származású	bevándorlók,	
de	 számos,	 az	Osztrák-Magyar	Monarchia	 területéről	 emigrált	 ki-
sebbség	(pl.	szerbek,	szlovákok,	ukránok,	románok)	is	közéjük	so-
rolódott,	 hiába	 foglaltak	 állást	 a	Monarchia	 fennálló	 rendje	 ellen.	
Ráadásul	 sok	Amerikában	 élő	 német,	 vagy	magyar	 is	 jelentkezett	
önként	az	USA	hadseregébe,	akikről	szintén	el	kellett	dönteni,	hogy	
ellenséges	idegeneknek	számítanak-e.5 A fejezet ezzel a problémával 
is	foglalkozik,	majd	rátér	az	amerikanizálási	kampány	történetére.

A	 „The Visual Pedagogy of Americanization”	 című	 fejezetben	
Hahner	azzal	foglalkozik,	hogy	hogyan	zajlott	a	korszak	egyik	vív-
mánya,	a	mozgókép	felhasználása	az	amerikanizáló	oktatások	során.	
Az	oktatások	angol	nyelvórák	keretein	belül	zajlottak.	Az	elképzelés	
az	volt,	hogy	az	angol	nyelv	képes	ábrázolása	mellett	 az	amerikai	
mindennapi	életet	is	vizuálisan	mutatják	be	a	bevándorlóknak.	Ezen	
keresztül	 megismerkedhetnek	 a	 kormányzati	 formával,	 az	 Alkot-
mány	 alapvetéseivel	 és	 ezeknek	 az	 egyénhez	 való	 viszonyával.	A	
szerző	áttekinti	a	vizuális	 források:	mozifilmek,	képes	oktatóanya-
gok,	szórólapok,	plakátok,	stb.	történetét.	Ennek	során	részletes	kép	
rajzolódik	ki	arról,	hogy	mit	és	milyen	módszerekkel	alkalmaztak	az	
amerikanizálás során. 

A	harmadik	–	terjedelmében	szűkösebb	–	fejezetben	az	amerikai	
életformába	való	bevezetésről	esik	szó,	méghozzá	a	lakásügyön	ke-
resztül.	A	„The American Lifestyle through Housing Reform” címmel 
a	szerző	a	pennsylvaniai	kormányzóra,	Martin	Brumbaugh-ra	utal,	
aki	állama	polgáraihoz	intézett	1917-es	beszédében	fogalmazta	meg,	
hogy	az	ideális	amerikai	lakáskultúra	egyik	legnagyobb	hátráltatói	a	
bevándorlók.	Ebben	egyébként	számos	amerikanizálással	foglalko-
zó	szakértő	is	egyetértett.6	Az	egyik	ok	a	bevándorlók	általános	sze-
génysége,	ami	szegényes,	lepusztult	házakat	eredményezett;	a	másik	

	 4	 Nancy	Gentile	Ford:	Americans	All!	Foreign-born	Soldiers	in	World	War	One.	
College	Station,	TX,	USA.	2001.	147.

	 5	 Ambrus	László:	Magyar	katonák	az	Amerikai	Egyesült	Államok	hadaiban.	In:	
Zimányi Árpád (szerk.): A magyar tudomány ünnepe 2016: Tanulmányok a böl-
csészettudományok köréből. Líceum,	Eger.	2017.	165.

 6 Hahner 20�7. i. m. 66.
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pedig	az	óhaza	iránti	honvágy	volt,	ami	különböző	népies	díszítések-
kel	járt	együtt	–	elrontva	az	önkormányzatok	által	elvárt	amerikai	ut-
caképeket.	Ezen	okokból	a	Nemzeti	Lakásügyi	Szövetség	(National	
Housing Association) úgynevezett városi lakásszabályzatokat dolgo-
zott ki. Ezek aztán nem csak az amerikai kormányzati és társadalmi 
elvárásoknak	megfelelő	városképek	kialakításában	segítettek,	hanem	
–	egyfajta	lelkesítő,	az	USA	iránti	patriotizmust	serkentő	–	eszköz-
ként is hasznossá váltak az amerikanizálás során. Pozitív példaként 
mutatták	be	a	„tipikus”	amerikai	utcaképet,	majd	tudatosították,	hogy	
az	ahhoz	való	hasonulás	közelebb	hozhatja	a	beilleszkedést	is.	A	kor-
mány	törekedett	a	bevándorló	„kolóniák”	felszámolására	is,	egyrészt	
egészségügyi	okokból,	másrészt	mert	a	rossz	körülmények	az	óhaza	
utáni	 vágyakozást	 erősítették	 –	 tehát	 asszimilációs	 szempontból	 is	
hátrányosak	voltak.	A	 szövetségi	kormány	azt	 is	 erősíteni	kívánta,	
hogy	 a	 bevándorlók	 született	 amerikaiakkal	 „keveredve”	 éljenek,	
akik	segíteni	tudják	könnyebb	beilleszkedésüket.	Ennek	népszerűsí-
tésére	a	nyelvtanfolyamok	épp	megfelelőnek	bizonyultak.

A	 következő	 fejezet,	 a	 „Displaying Americanization in Public 
Celebration”	a	nyilvános	ünnepek,	 és	 azok	asszimilációt	 elősegítő	
szerepének	kérdését	járja	körül.	Wilson	elnök	még	1915-ben	felhív-
ta	a	figyelmet	arra,	hogy	a	bevándorlók	Amerika	„kivételességének	
és megújulásának” kulcsává kell váljanak. Ugyanakkor ez csak úgy 
valósulhat	meg,	ha	előbb	ők	is	magukévá	teszik	az	amerikai	szelle-
miséget:	 „…	nem köteleződhetnek el Amerika felé, ha nem válnak 
önök is minden tekintetben és minden szándékukban teljes amerika-
iakká. Nem válhatnak teljes amerikaiakká, ha különálló csoportok-
ként tekintenek magukra.”7	Ennek	elősegítésére	a	nemzeti	ünnepek	
rendezvényeinek	szervezése	során	bátorították	őket,	hogy	csatlakoz-
zanak	az	ünnepléshez:	vonuljanak	fel,	állítsanak	sátrat,	díszítsék	fel	
lakóházaikat,	egyszóval	próbálják	meg	kifejezésre	juttatni,	mit	jelent	
számukra Amerikainak lenni. Az ezzel kapcsolatos mozgalom szlo-
genje	a	„Many People, One Nation”,	azaz	(sok	nép,	egy	nemzet)	volt.	
A	szerző	 több	konkrét	példán	mutatja	be,	hogy	hogyan	 jelent	meg	
mindez	a	bevándorlók	életében.	Ezek	között	magyar	vonatkozásút	

7   Hahner 20�7. i. m. 92.
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is	 találunk.	Egy	 1918-as,	még	 a	 világháború	 alatt	 Indianapolisban	
rendezett	 ünnepségen	 német	 és	magyar	 bevándorlók	 saját	 nemzeti	
öltözetük	mellett	 amerikai	 zászlókat	 és	 vörös-fehér-kék	öveket	 vi-
seltek,	melyeken	az	„America First”	(Amerika	az	első	helyen)	felirat	
volt	olvasható.8	Ezzel	kívánták	kifejezni,	hogy	bár	ellenséges	ország-
ból	származnak,	hálájuk	és	hűségük	mégis	új	otthonukhoz	köti	őket.	
Szó	esik	még	az	USA-ról	szóló	népdalok	születéséről	 is,	ez	a	rész	
azonban	nincs	erősen	kidolgozva.	Ez	persze	nem	róható	fel	hibaként,	
hiszen	a	szerzőnek	nem	is	ez	volt	a	célja,	egyébként	pedig	a	 téma	
feldolgozására	monografikus	terjedelemben	már	2000-es	évek	elején	
sor	került.9

Az	 ötödik	 rész	 („Recognizing Americans through Scouting”) a 
cserkészetről	és	annak	asszimilációs	erejéről	szól.	A	cserkészet	jel-
legénél	 fogva	alkalmas	arra,	 hogy	egyénekből	közösségeket	ková-
csoljon.	 Emellett	már	 gyermekkortól	 kezdve	 lehetővé	 teszi	 a	 cso-
portképzést	–	 ezen	keresztül	pedig	az	amerikanizálást	 is.	A	 szerző	
néhány	 cserkészegylet,	 kiváltképp	 a	 lánycserkészek	 szervezetein	
(Girl Scouts, Camp Fire Girls)	keresztül	mutatja	be,	hogyan	műkö-
dött	 a	 bevándorló-családok	 beilleszkedésének	 segítése	 a	 cserkész-
mozgalom munkájának segítségével. A vizuális eszközök alkalma-
zása	 itt	 is	megjelenik:	 a	 felnőtté	válás	mellett	 az	 amerikaivá	válás	
folyamatában	is	próbálták	terelgetni	a	fiatalokat.	Az	olyan	vizuális	
szimbólumok	használata,	mint	a	„tábortűz”,	különösen	nagy	 jelen-
tőséget	kapott.

A	hatodik,	egyben	az	utolsó	fejezet	a	„The Paradox of America-
nization”,	 amelyben	a	 szerző	az	egész	kötetben	 felvázolt	 folyamat	
hibáira	hívja	fel	a	figyelmet.	A	fő	kérdés	az,	hogy	attól,	hogy	valaki	
megtanul	angolul,	átveszi	az	amerikai	életmódot,	énekli	a	himnuszt,	
amerikaiként	öltözködik,	vajon	tényleg	amerikaivá	válik?�0	Hasonló	
kérdést	már	Széchenyi	István	is	megfogalmazott	Akadémiai	beszé-
dében,	a	választ	pedig	ugyanott	meg	is	adta:	„…	a magyarul beszé-

	 8	 Hahner	2017.	i.	m.	104.
 9 Victor R. Greene: A Singing Ambivalence. American Immigrants between Old 

World	and	New,	1830–1930.	Kent,	OH,	USA.	2004.
�0 Hahner 20�7. i. m. �54.
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lő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még.”��	 És	 való-
ban,	az	angolul	megtanulás	és	a	lelkes	amerikaiként	való	viselkedés	
még	nem	jelentette	azt,	hogy	az	illető	valóban	amerikaivá	vált	volna.	
A	szerző	rávilágít,	hogy	a	hazafiság	demonstrálása	sokszor	konkrét	
terhet	jelentett	a	bevándorlók	számára.	Különösen	igaz	volt	ez	az	I.	
világháború	lezárulása	után.	Hahner	ezt	is	több	államból	vett	konkrét	
példákon	keresztül	szemlélteti.

A	kötetet	záró	összegző	részben	Hahner	mérleget	von	az	előző	fe-
jezetekben kifejtett szempontok alapján. Itt el is kanyarodik a törté-
neti	narratívától	és	visszavált	alapvető	kutatási	témájához,	a	retorika	
elemzéséhez.

A	leírtakból	talán	jól	látszik,	hogy	a	könyv	átfogóan	tárgyalja	az	
amerikai,	és	közvetve	a	világtörténelem	egy	igen	izgalmas	szakaszá-
nak	egy	eddig	kevésbé	tanulmányozott	aspektusát.	Az	asszimiláció	
problémája	a	magyar	történelemben	is	sok	szempontból	érdekes,	de	
Hahner	könyve	a	milliós	számban	kivándorolt	magyarok	történeté-
nek kutatásában is értékesnek bizonyulhat.
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