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Az amerikai magyar kivándorlók sajtójának kialakulása

Az első amerikai magyar hírlapot: A Magyar Száműzöttek Lapját az 1848/49-es
szabadságharc bukása után az Egyesült Államokba került emigránsok alapították
1853-ban. Ennek a rövid életű lapnak csupán hat száma jelent meg Kornis Károly
szerkesztésében, ugyanis a viszonylag kis létszámú, anyagi javakban nem bővelkedő
magyar emigráció ekkor még nem tudott eltartani egy saját kiadványt. 1
Hosszabb életű, nagyobb példányszámú lapok kiadására csupán majd a gazdasági
okokból kivándorló magyarok tízezrei, csak a XIX. század utolsó negyedében lettek
képesek. Bizonyára többször felmerült közben az amerikai magyarok körében egy
újabb lap kiadásának terve, erre azonban csak 1879 júniusában került sor. Érdekes
módon a nagy szegedi árvíz károsultjai részére rendezett megsegítési akciók
alkalmából hangzott el nyilvánosan többek részéről, hogy egy magyar lap létezése
esetében sokkal könnyebben tudták volna megszervezni a gyűjtést. 2
Ilyen előzmények után született meg az amerikai magyar kivándorlók második
hírlapja, a Magyar Amerika 1879-ben. Alcíme szerint: „Magyarhon és Amerika
művelődési érdekeinek szentelt hetilap". Szerkesztői a neves ügyvéd és műfordító
Lőw Vilmos3 és Mogyorósi Árkád voltak. 4 A New Yorkban kiadott lap célkitűzései
lényegében művelődési és irodalmi jellegűek voltak, elsősorban az amerikaiakat
kívánták megismertetni a magyar kultúrával, ezért döntöttek úgy a szerkesztők,
hogy az újság kétnyelvű — magyar—angol — legyen. Célkitűzéseikről a következő
ket írták az „Előfizetési felhívás"-ban.:
„Olyan lapot szándékoztunk alapítani, mely a legelőrehaladottabb műveltség színvonalán állván,
irodalmi beccsel bír, a művelődés magasztos érdekeit segíti elő, két ország anyagi és szellemi jólétét
igyekszik előmozdítani.
Magyarok, megindítván lapunkat; . .. ismételve felszólítván benneteket jóakarólag segélyezni
munkánkat, mi egyelőre megtettük kötelességünket. Jó reménnyel telten nézünk a jövő felé. Nem
kételkedünk, hogy honfitársaink gyors, kész és liberális támogatása lapunk fennállását biztosítani fogja."

Továbbá közölték azt is, hogy nem csupán az amerikai magyarokhoz kívánnak
szólni, hanem a világ bármely részén élő honfitársakhoz. Talán itt jelentkezik először
az anyanyelv megtartásának kérdése is az idegen környezetben:
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„Magyarok!. . . minden nemzet tömörül, s azt is látjátok, hogy mint igyekszik saját nemzetiségét
megőrizni; nyelvét, hazaszeretetét ápolni, így a beolvadástól, vagyis megsemmisüléstől magát
biztosítani. Ha jogos a nagy nemzetek e törekvése, jogos leend a miénk i s . . .
Legyen a magyar bárhol, magyar marad; kell, hogy az maradjon, s mihelyt a speciális természetet
levetkőzi beolvad, megsemmisül. . . "

Felmerül mind a két haza egyidejű megbecsülésének a problémája is a ,,Mit akar a
Magyar Amerika" című cikkben:
„Az Egyesült Államok területén laknak azonban magyarok is szép számmal: honnét van hát az, hogy
egyetlen lapjuk sincs saját nyelvükön ? Talán a magyar nem becsüli, nem méltatja a nyelvét?.. . Nem!. . .
Tettre h á t . . . rajtatok áll, hogy magyaroknak is legyen lapjuk, mint van lengyeleknek, cseheknek.
Nekünk két hazánk van: egy magyaj, egy amerikai, mi mind a kettőt szeretjük, ergo nekünk két nyelvű
lap dukál! Úgy is lesz."
Majd „A kik olvashatják s ki nem olvashatja a Magyar Amerikát" című cikk is igen sokat elárul a lap
célkitűzéseiből:
„. .. minden magyar s minden angol amerikai... aki érdeklődik Magyarország vagy Amerika iránt.. .
t u d ó s . . . tudományos mozgalmak... vívmányok, ezek minden pházisa hűen tükröződik vissza
lapunkban."

A kissé fellegekben járó szövegezés — amely nem mérte fel az akkori olvasók tényleges
igényeit — a továbbiakban már nem nélkülözi a reális elemeket, amennyiben a lap
létezéséhez szükséges jövedelemforrásként hirdetések közlését is bejelenti:
,,Kalmár. . . ha cikkeiket, áruikat hirdetni akarják jobb alkalmat nem találhat
nak kereskedő honfitársaink. Már csak az első szám is sok ezer példányban járja be a
világot, az illető hirdető nevét messze földön teszi ezrek és ezrek előtt ismeretessé. E
körülményre különösen figyelmeztetjük a kereskedőket." Rámutatnak, hogy a
lapot „olvashatják az irodalom barátai; mert egyik hírlap sem fog oly gazdag könyv
hirdetésekkel s ismertetéssel dicsekedni mint a miénk.
Olvashatja a földműves; mert mindenkor értesíteni fogjuk ez osztályt is az őt
érdeklő dolgok felől."
A Magyar Amerikában több vers jelent meg magyarul és angolul. Például Petőfi és
Arany versei Lőw Vilmos fordításában — a Bárczy Benő ballada: „Call to the Ordeal
from the Hungárián of John Arany. Translated by Wm N. Loew", vagy John
Greenlaf Whittier-től „A mezítlábú fiú" című versének fordítása szerepel.
A lap angol nyelvű változatában, a Magyar Americábsni az egyik cikk a magyares
az angol költészetet próbálja összehasonlítani: a „Hungárián Poets, Poetry" című,
viszonylag rövid áttekintés Arany Jánost Tennysonhoz, Petőfit Burnshöz,
Vörösmartyt viszont Longfellow-hoz hasonlítja. A cikk folytatását ígérték a
feltehetően már meg sem jelent következő számban. Bár egyes források szerint a
július 1-i második szám is napvilágot látott. 5
A lap „Hírek" rovata is elsősorban kulturális jellegű anyagot közölt magyar,
angol és német nyelven. Például arról, hogy „Reményi Ede nagyhírű honfitársunk
június másodikától kezdve 250 estvére van újonnan Amerika számára szerződve.. .
Jelenleg Californiában van, hol Augustus hóig fog hangversenyezni."
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Igen érdekes része volt még a lapnak a hirdetés és reklám rovat, melyből például
megtudjuk:
„A. HELLER & bra.,
35 87 Broad. St. and 39 & 41 First Avenue, Hungárián Vines, liquers and Crown Champagne in the United
States and C a n a d a . . .
Branch: Hotel Hungária, No. 4 Vinivu Square, with Elegant Wine rooms and Restaurant."

Sajnos Lőw és Mogyorósi lapját az amerikai magyarok nem fogadták kedvezően,
mondhatnánk azt is, hogy egy egészen szűk réteget leszámítva túl magas színvonalú,
túl „irodalmias" volt. Az igényelt gyakorlati célokat nem szolgálta. Ugyanis a
korabeli kivándorlók elsősorban saját magukról és az óhazáról szerettek volna
olvasni. Mindezek hiánya okozhatta végső soron a Magyar Amerika rövid
megjelenési idejét, bukását."
Tehát az Amerikába kivándorló amerikai magyarság első anyanyelvi lapalapítási
kísérlete sajátos okok miatt nem járt sikerrel, csupán negatív tanulságokkal
szolgált, ezekből azonban már sokat hasznosítottak a későbbi magyar lapok alapítói,
szerkesztői.
Amerikai Nemzetőr
A gazdasági okok miatt kivándorló magyarok első jelentős, hosszabb életű lapja az
Amerikai Nemzetőr.7 Alcíme-szerint „Magyarhon és Amerika művelődési érdekeinek
szentelt közlöny. Az Egyesült Államokban élő Magyarok Újsága. Megjelenik minden
hó elsején és tizenötödikén."
A szerkesztők „Előfizetési felhívása" kifejtette:
„Nem a pillanatnyi készültség vezérel vala bennünket midőn az »Amerikai Nemzetőr« cím alatt egy új
amerikai magyar lapnak vetők meg alapját, hanem faji, nemzeti, kereskedelmi, egy szóval közös és magán
létérdekeink nyugodt és higgadt megfontolása.
Nekünk magyaroknak Amerikában nincsen semmi érintkezési pontunk. Szét vagyunk szórva az egész
száraz földön oly helyeken melyekhez üzletünk vagy érdekünk csatol.
Ha az itt élő magyar ember tud valamit, úgy tudja azt, hogy egy amerikai újság hiánya alatt ő itt sokat
szenvedett.. . Szükséges, hogy az itt élő magyar ember bírjon magyar újsággal melyben a haza érdekei a
külföldön, és az orszában élő magyar telep létérdekei férfias bátorsággal védelmeztessenek...
A kiadók."

A lap szerkesztői már nagyjából tisztában voltak a kivándorlók érdeklődésével és
igényeivel egy részükre készített újsággal kapcsolatban. Ezért kívántak elsősorban
az amerikai magyar egyletek hírharsonái lenni. Elképzeléseiket részletesen az első
számban a „Honfitársainkhoz" című felhívásukban fejtették ki, megemlékezve a
korábbi — már tárgyalt — sikertelen lapalapítási kísérletekről is.
„Az Amerikai Nemzetőr megindításával harmadszor kísértjük meg, itt, az egyesült államokban
magyar újságot "meghonosítani. Az 1853-iki év, október hó 15-én jelent meg itt New Yorkban »A
MAGYAR SZÁMŰZÖTTEK LAPJA« első száma. Ugyenezen év november hó 30-án, a hatodik
számban... a szerkesztő-kiadó Komis Károly.. . lapja további megjelenése felfüggesztését tudatja
olvasóival."
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A közvetlen előzményről még szomorúbb adatokat közöl a cikk írója:
„Az 1879-ik év június 15-én jelent meg LŐW VILMOS és MOGYORÓSI ÁRKÁD szerkesztése alatt a
»MAGYAR AMERIKA« első száma, ez még hat számra sem volt képes vergődni, hanem elszunnyadt,
kimúlt. .. nem jelentkezett még annyi praenumerans sem, hogy valaki megsirathassa" noha „Vagyunk
itt, az egyesült államokban, elegendő számban, nem egy, hanem öt magyar újságnak biztosítani eléggé
tágas helyet. .. hanem hogy — hogynem, az eddig megindított lapok elvesztek, az országban létező
magyar egyletek nem fejlődtek. . . legjobbjai.. . németül beszélnek. . .
Mindezek daczára újjontan alapítunk magyar lapot Amerikában.
Kell-e még hogy ilyen körülmények közt egy magyar lap szükségét bizonyítsuk? Hangsúlyozzuk itt
azon tényt hogy van itt, a száz nemzetek nagy barátja, a szabad Amerikában, német (talán 500), franczia
(több mint 80) .. . lengyel (kettő), . . . chinai (egy), újság, de egy magyar sincsen.
Talán a magyar nem becsüli, nem méltatja nyelvét??.. .
Nem és határozottan nem!"

Tehát más nemzetek példája alapján a magyar anyanyelvet kívánták védeni, és
mintegy nemzeti üggyé tették, hogy legyen a magyaroknak is saját lapja. Kifejtik
azt is, hogy milyen olvasórétegre számítanak:
„Olvashatják azt a tudósok, mert a két haza tudományos mozgalmai és vívmányai benne fognak
visszatükröztetni.
Olvashatja azt a kalmár, a földművelő és az iparos, mert nagy figyelmet fogunk szentelni az őket
érdeklő ügyeknek.
Olvashatja férfi és nő, mert mindig szem előtt fogjuk tartani az elvet, hogy az erkölcsiség a családi élet
kapcsa.
Olvashatja a tapasztalt e m b e r . . . ifjú, a mulatni akaró leány, a tanulni kívánkozó fiú, mert
mindegyiknek megadjuk a magáét... kérünk minden m a g y a r t . . . terjesszék, gyámolítsák lapunkat
minden módon, adják kézről-kézre, ajánlják lapokban vagy levelekben."

Tehát a lapot az tette népszerűvé, hogy igyekezett az olvasókat érdeklő
problémákkal foglalkozni, elsősorban a magyarok egyesületeivel, az egyházi
kérdésekkel, személyi ügyekkel és személyeskedéssel is. Nem utolsósorban nagyon
fontos szerepet játszottak a hirdetések, amelyek sokszor hozzájárultak például a
frissen kivándoroltak egzisztenciájának megteremtéséhez, hiszen egy iparos vagy
kereskedő — legalábbis az első időkben — elsősorban csak saját honfitársai
támogatására számíthatott, és ebben segített a sajtó.
A lap első számában arról az érdekes, kevéssé ismert körülményről olvashatunk,
hogy egy német nyelvű újság már korábban állt az osztrák, magyar és cseh olvasók
rendelkezésére. Erről is egy hirdetésből értesülhetünk:
„Oesterreichisch-Amerikanische Zeitung. Negyedik évfolyam, Az Amerikában élő osztrákok,
magyarok és csehek nagy német heti l a p j a . . .
SCHNITZER TESTVÉREK, kiadók
LŐW VILMOS
szerkesztő
Tartalmuk: Vezércikkek, kereskedelmi és ipar ösmertetés. Újdonságok az osztrák magyar birodalomból.
Újdonságok az Egyesült Államokból. Érdekes tárcza cikkek. Egyleti hírek. Tőzsde tudósítások.
Halálesetek. Konzulátusi hirdetmények. Sorsjegyhúzás jelentések. Szerkesztőségi üzenetek. . . "

Itt említjük meg, hogy kezdetben az újság tulajdonképpeni tulajdonosai az
osztrák lapot is kiadó Schnitzer testvérek és a szerkesztő Lőw Vilmos volt, azonban
nem sokkal az indulás után eladták a lapot Nyitray Emilnek, a szerkesztő pedig
4 Magyar Könyvszemle 1987/3
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Perczel Lajos lett. 8 Ezt követően a New Yorki Magyar Műkedvelő Társaság vette át
az újság tulajdonjogát, a szerkesztéssel Viltay A. Harryt bízták meg, társszer
kesztőként pedig a később sokat szereplő Miskolczi Henrik lett. A lap fellendülése
csak a k' ' bbi alkalmazott Erdélyi Sz. Gusztáv vezetése mellett következett be, aki
1887 y
ától lett egyedüli tulajdonosa és szerkesztője.
Az első ;<zám nem jelezte, hogy ki a szerkesztője és kiadója, ma már nem
állapítható meg ennek a körülménynek az oka, talán féltek az esetleges ellenszenv
megnyilvánulástól, ha az olvasó megtudja, hogy német lap tulajdonosai a kiadók.
Mindenesetre a kezdet legelső nehézségeinek az áthidalására alkalmasabbnak
látszott egy rentábilis vállalkozás háttere. Nem tudjuk, hogy az első idők mintegy
ezer előfizetője kifizetődővé tette-e a lapot, annyit azonban meg kell jegyezni, hogy
ennél a számnál sokkal több olvasója lehetett az újságnak, hiszen sok egylet,
egyházközség, olvasókör szerepelt az előfizetők között, és ezeken a helyeken nyilván
igen sokan olvasták, amely így összehozta a nagy területen szétszórtan élő amerikai
magyarságot, akik végre fórumhoz jutottak. Ezt a körülményt azért is kell
hangsúlyozni, mert az akkoriban kivándorló magyarok első generációjának
többsége nem tanult meg angolul olvasni, és ilyen körülmények között igen nagy
szükség volt magyar nyelvű lapra, amely egyaránt tájékoztat az amerikai, a hazai és
az egyleti hírekről.
Az első szerkesztők egyike a már említett „jótollú" Perczel Lajos a szabadságharc
ban jelentős szerepet játszó család tagja volt. A lapot meghatározó személyiség
Erdélyi Sz. Gusztáv lett, aki 1852-ben született Marosvásárhelyen, Amerikába
érkezése után fizikai munkás, majd a laphoz került betűszedőnek, ezután
megszerezte az újságot, előbb társtulajdonos, később egyszemélyben birtokos és
szerkesztő haláláig, 9 1895 januárjáig. Az ő szerkesztésének az ideje alatt virágzott fel
a lap sok nehézség közepette is, de ismertté vált az amerikai magyarok viszonylag
széles rétegei között. Számos később induló magyar újság szerkesztője mellette
tanulta meg a szakmai ismeretek alapjait. Elhunyta után neje, özv. Erdélyi Sz.
Gusztávné vezette tovább a lapot, ekkor elterjedt a hír a kiadvány megszűnéséről,
erre így nyilatkozott a tulajdonosnő:
„Kérjük a t. közönséget, hogy különböző kósza köröknek hitelt ne adjon, melyek a »Nemzetőr« további
fennállására, vezetésére és ezután követendő irányára vonatkoznak. . . ezután is, ép úgy mint eddig fog
megjelenni, s lehetőleg még gazdagabb és változatosabb tartalommal fog b í r n i . . .
A lap tulajdonosa nem fog változtatni, hanem megboldogult férjem kívánatához hűen, azt továbbra is
tartom kezeimben." (Amerikai Nemzetőr, 1895. 5. sz. 2. p. a továbbiakban A. N.)

Visszatérve a kezdetekre, fel kell hívni a figyelmet egy igen jelentős cikkre, amely
az akkori amerikai magyarság legfőbb célkitűzéseit összegezi, ezért nem látszik
érdektelennek egy részét idézni:
„Elmulaszthatatlanul szükséges. .. tanuljunk illemet, jó modort, helyes viseletet s ez csakis folytonos
újság, jó könyvek és ismeretterjesztő folyóiratok olvasása, de kiváltképpen jó társaskörökben való
forgolódás által nyerhető.
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. . .a közművelődés előmozdítására magyar társas élet olyaténképpen való behozatalát szeretnők
látni, mely fáradság nélkül o k t a t . . . magyar színielőadások, társasestélyek, közhasznú felolvasások
á l t a l . . . Ez az út melyen át a magyar szellemi élet politikai tért nyerhet az új hazában." (A. N. 1888. 2. sz.)

Ugyanitt értesülhetünk arról a körülményről a „New Yorki Magyar Egylet" évi
jelentéséből, hogy szerény könyvtárral is rendelkeznek. Megtudjuk, hogy a
„könyvtárnok" Jurás István. A jelentés szerint a gyűjtemény 400 kötet könyvvel áll
a magyar olvasók rendelkezésére.
A lap érdemeként szokták emlegetni, hogy lényegében lebeszélő hangnemben
írtak hasábjain a kivándorlásról, ennek azért volt jelentősége, mert az Amerikai
Nemzetőrnek az „óhazában" — ezt a kifejezést a lap hasábjain használták először —
is voltak előfizetői. Ennek ellenére voltak olyan idők, amikor a hazai hatóságok
betiltották a lap magyarországi terjesztését, postai szállítását.
„Kitiltott magyar l a p . . . szigorú intézkedés sújtotta most a New York-ban
megjelent magyar lapot. . . okot rá a decemberi számokban »Nemzeti ünnep« czímű
czikk szolgáltatott, melynek illoyalis hangjára már előbb a külügyminiszter is
figyelmeztette a hatóságokat, s a lapot a hatóságok támogatására érdemtelennek
mondta." 10 A lap igen zokon vette ezt az „óhazái" intézkedést:
„Mint olvasóink tudják a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr. . . lapunktól megvonta a postai
szállítás jogát a magyar belügyminiszter úr kitiltó rendelete alapján.
A kitiltást az Amerikai Nemzetőr »államellenes irányzatáéval indokolták annak idején.
Mi még ma sem tudjuk, hogy miben nyilvánult azon állam ellenes tendencia. . . a m . kir.
belügyminiszter úr elé terjesztett folyamodványunkra a kitiltási rendelet immár visszavonatott. (A. N.
1985.42. sz. 1. p.)

Az Amerikai Nemzetőr egy ideig a Betegsegélyező Egyletek Szövetkezetének
hivatalos lapja is volt, büszkén hirdette magáról angolul is, hogy az egész amerikai
kontinens egyetlen magyar nyelvű hírlapja: „The AMERIKAI NEMZETŐR is the
only paper in the United States and whole continent of America published in the
Magyar language."
Rovatbeosztása általában a következő volt: az első oldalon vezércikk jellegű
írások jelentek meg, amelyek sokszor amerikai politikai vonatkozásúak voltak, de
zömükben amerikai magyar ügyekkel foglalkoztak, így például az 1896. 12. szám
első oldalán A március 15-iki és milleniumi ünnepélyről írtak, amely nagyszabású
összejövetelt a „New Yorki Magyar Egylet és Műkedvelő Társaság" rendezte a
„Central Opera Haus"-ban. A tudósítás szerint 2000 személy részvételével a New
Yorki Magyar Dalárda adta elő a Himnuszt, és egyebek mellett Muray Károly
„kedvelt vígjáték"-át, a kétfelvonásos „Huszár szerelmet" amatőr színjátszók
mutatták be. A Rabszolgaság című cikkben, az 1891. márc. I l i 10. számban arról
olvashatunk, hogy West Virginiában „a lélek kufárkodást folyton űzik a beván
dorlókkal" és „mint a foglyokat úgy őrizték őket", az általuk végzett „vasúti munka
nehéz, reggel 5-től késő estig" dolgoztatták őket. „Levelükben keserűen kérdik,
hogy hát ez e az a szabad ország? A bevándorlási hatóság azonnal vizsgálatot rendelt
el." Ilyen és hasonló anyag került általában az első oldalra.

Vasárnapi Újság, 1886. 13. sz. 208.
4*
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Igen fontos rovat volt az „Egyleti kalauz", amely az Egyesült Államok egész
területén fellelhető magyar egyletek, betegsegélyező társulások híreit, jegyzőköny
veit, beszámolóit közölte némi anyagi szolgáltatás ellenében, ilyen például:
„Magyar Egylet és Műkedvelő Társaság. Helyiség 107 2nd Avenue. Minden
postaküldemény e szám alá címzendő.
Elnök Weltner Ignác. .. Könyvtárnok: Zeisler Miksa. . . A színügyi bizottság
elnöke: Vyzab Lajos. Az egylet gyűléseit minden szerdán tartja. Könyvtár nyitva
minden szerdán." Ez a hirdetés is bizonyítja, hogy milyen fontos szerepet töltöttek
be a könyvtárak az egyletek életében. Például a New Yorki Magyar Dalárda egyes
érdekesebb könyvek beszerzéséről tájékoztatta tagjait:
,Működő és pártoló tagjaink szíves figyelmébe ajánlom, hogy könyvtárunk — e hét folyamán — Jókai
Mór következő műveivel szaporodottrú. m. A kék vér, két kötet, Arany Ember 4 kötet.. . Lemondás
(Karcag Vilmostól). Van szerencsém szíves figyelmét felhívni a New Yorki M. Dalárda tagjainak .. .
remélem, hogy nagyobbodott könyvtárunk iránt érdeklődni fognak. Üdvözlettel Szombathy Lajos —
könyvtár nyitva minden kedden este 8— 11-ig."

A „Munkás Világ" című rovatnak azért volt különös jelentősége, mert az újság
olvasóinak többsége fizikai munkás volt. Foglalkoztak az amerikai munkások és
külön a Magyarországról bevándoroltak helyzetével, sztrájkokkal és a dolgozók
összecsapásaival a hatóságokkal. Egy igen érdekes tudósításból arról értesülünk,
hogy a magyarországi eredetű munkásokat nem fogadta be a helyi lakosság
Scranton környékén, sőt egyenesen ellenszenvvel viseltettek irányukban: „Ellen
szenv, mely az ottani magyarországi munkások ellen uralkodott, s tettlegességekben
többször nyilatkozott — ma már teljesen megszűnt. . . Arra kell iparkodni, hogy
tisztelettel és a más nemzetbeli munkások szeretetét is kivívják magoknak, ezt pedig
csak úgy érhetik el, ha csoportosulnak, ha egy tömegben tiszteletet követelőleg
lépnek fel." (A. N. 1884. 19. sz.)
A „Tárca" rovat általában szépirodalmi jellegű írásokat tartalmazott. Többnyire
egy-egy verset magyar vagy idegen költőtől, például az 1896. harmadik számban
Farkas Géza „Hazámhoz" című versét, továbbá rendszeresen közöltek folytatások
ban regényeket Jókai Mórtól, Beniczkyné Bajza Lenkétől, Csiky Gergelytől és sok
ma már szinte ismeretlen hazai és amerikai magyar írótól, újságírótól. Időnként
külön mellékletet csatoltak a laphoz szépirodalmi jellegű tartalommal. A rovat igen
népszerű és sokak által kedvelt része volt az újságnak, hiszen a kivándoroltak
ugyancsak szűkében voltak magyar nyelvű szépirodalmi könyveknek. 1896-ban
például Vadnay Károlytól közölték „Az orvos bosszúja" című regényt, Jókaitól „Az
iskolamesterek a háborúban" című művet.
Külön volt „Törvényszéki csarnok", „Közgazdaság" és „Különfélék" elnevezésű
rovat, amelyekben elsősorban óhazái eredetű híreket közöltek. Majdnem minden
számban vettek át vicceket, anekdotákat a magyarországi szatirikus lapokból, így a
Borsszem Jankóból, az Üstökösből, a Bolond Istókból, az U'rambátyámból és a Mátyás
diákból.
A „Hazai hírek" is fontos része volt a lapnak, ahol az óhaza híreit közölték, a
legtöbbször megyénként, városonként, községenként. Sokszor reagáltak a hazai
belpolitikai eseményekre. A lap politikai felfogása lényegében a hazai 48-as pártéhoz
volt hasonló.
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Az olvasókkal való kapcsolattartás egyik formája a „Szerkesztői üzenetek" rovat
volt, de gyakran közöltek olvasói leveleket, tudósításokat és igen személyeskedő
hangú megnyilvánulásokat is, valamint családi események bejelentéseit. Gyakoriak
voltak a különböző egyházközségek tájékoztatásai tevékenységükről. Majdnem
minden számban előfordult tudósítás bálokról, ünnepélyekről, zászlóavatásról stb.
Jelentős része volt a lapnak a „Hirdetés" rovat, feltehetően ez képezte a kiadvány
rentabilitásának az alapját. A rövidebb egyleti hírek, tájékoztatások is itt
jelentkeztek. E helyen olvashatunk a legkülönbözőbb amerikai magyar kezdemé
nyezésekről, üzletekről, iparosokról, ügyvédekről, orvosokról, bankokról. A
hirdetések és reklámok nagyszerű tájékoztatást nyújtanak a kivándoroltak
tulajdonképpeni mindennapi életéről, tevékenységéről és felfogásáról. Az egyik
hirdetésből arról is értesülünk, hogy maga a kiadóhivatal foglalkozott banktevé
kenységgel:
,,A legolcsóbban az »Amerikai Nemzetőr« Bank osztálya küldi a pénzt. . . Vidéki előfizetőinknek
megküldtük körözvényeinket, melyben kiemeltük, hogy számos oldalról vett felszólításnak engedve —
mert nem vonhattuk ki magunkat, mintegy erkölcsi kötelességünk alól, megalapítottuk az Amerikai
Nemzetőr Bankot, mely e címen fog vezettetni.
Az Amerikai Nemzetőr BANKOSZTÁLYA...
Kérjük honfitársainkat, előfizetőinket, jóakaróinkat, hogy forduljanak hozzánk azon bizalommal, a
mily bizalommal vannak és voltak a Nemzetőrhöz, az amerikai magyar munkásosztály e hű barátjához 14
éven át.
Pénz küldés. Hajó jegyek. Konzulátusi hitelesítések...
Honfitársak tiszteljetek meg bizalmatokkal és akkor pénzetek felől nyugodtak lehettek. Magyar pénz
nálunk kapható." (A. N. 1897. 9. sz. 3. p.)

Mindez azért történt, hogy a vállalkozás ne csupán az előfizetők számától és a
hirdetőktől függjön. Különben is az előfizetőkkel sok probléma volt, az ország
különböző területein külön erre a célra szerződtetett ügynökök hajtották be a pénzt
— néha az is előfordult, hogy saját zsebükre. A szerkesztő 1888. márc. 31-én erről így
kesergett: „Ha az 1500 előfizető közül 800-at megkérdeznének, fizetett-e, kiderülne,
hogy csak szidják a lapot, de nem fizet érte."
A helyzetet csak tovább bonyolította, hogy 1891-ben Kohányi Tihamér
szerkesztésében Clevelandban megindult a Szabadság című lap és Hazletonban az
Önállás Mogyorosy Árkád gondozásában. Mindezek mellett a már említett
österreichische-Amerikanische Zeitung egy 1888-ban kelt tudósítás szerint címét
österreichisch Ungarische Zeitungra, változtatta: „a szóban lévő lap, mely azelőtt
kizárólag német nyelven volt szerkesztett, jónak látta lapjához egy magyar
mellékletet csatolni." (A. N. 1888. 2. sz. 4. p.) Természetesen ez az új kiadvány is
versenytársat jelentett. A nehézségek ellenére a kilencvenes évek közepére sikerült
lényegesen emelni az előfizetők számát, és jó hirdetőket szereznie. Erdélyi Sz.
Gusztáv tehát „több ezer jó előfizetővel, sok jó hirdetéssel bírt." 11
Minden szám igyekezett sokak érdeklődésére számot tartó témákkal foglalkozni,
minden amerikai magyart érdekelt egy a főleg frissen bevándoroltak részére
létesítendő magyar menház építése és Kossuth Lajos szobra felállításának ügye. A
problémakör többször visszatért: „Magyarok! Építsünk magyar menházat. E célból
11

Szabadság, 1899. 52. sz. dec. 28. 1.
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jelenjünk meg mindnyájan 1896. évi január hó 25-én. . . este Houston utcai »Liberty
Hall«-ban tartandó magyar népgyűlésre. . .
E lapok hasábjain részletesen ismertetve volt már azon tervezet, melyet
honfitársunk Huttera A. építész úr lángoló ügyszeretetből készített." (A. N. 1896. 4.
sz. 1. p.) így írtak a Kossuth-szoborról — amelyből csak 1902-ben a debreceni Tóth
András, Tóth Árpád édesapja alkotásának Clevelandban történő felállításával lesz
valóság — : ,,A gyermek nem halt meg, csak aluszik, az amerikai magyarság
mostoha gyermeke, Kossuth szobor eszméje.
. .. egy új reorganisatio mentheti meg az eszmét és vele együtt az amerikai de főleg
a new yorki magyarságot a nevetségességtől... Itt az ideje, hogy valami történjék."
(A. N. 1895. 2. sz. 1. p.)
A millennium évében minden szám foglalkozott az óhazában megrendezett
ünnepségekkel, rendszeresen tudósítottak. Az év végén így írtak:
„Egy ezred évet temetünk e napon. . . mert távol vagyunk . . . ápolnunk kell a hazaszeretetet és az
összetartozandóság érzetét. Az Amerikai Nemzetőr nem mulasztott el egy alkalmat sem. Sokat
küzdöttünk mi is e 14 év alatt. Nehéz gondteljes napokat éltünk á t . . . " (A. N. 1896. 53. sz. dec. 30. 1. p.)

Már akkor igen sokat írtak a magyar anyanyelv megőrzéséről és tisztaságáról. A
céljuk ,,A magyar nyelv tisztaságának megőrzése", bár azt is tudták, hogy az adott
körülmények között ,,a nyelv fogyatkozás tünetei.. . természetesek." (A. N. 1895.
1. sz. 1. p.) Kijelentették:
„aki nem ért hozzá, ne foglalkozzék nyomdaszerek alá jövő dolgozatokkal... magyar egyleteink vegyék
fel programjukba a magyar nyelv intenzívebb [védelmét].. . Akkor aztán nem kell aggódnunk annak
lehetőségétől. .. hogy nagy részben micsoda barbár magyarságot beszélnek a mi jó amerikai
magyarjaink." (N. 1895. 3. sz. 4. p.)

Beszélni kell az Amerikai Nemzetőr történelmi forrás jellegéről, elsősorban az
amerikai magyarok és egyleteinek históriájával kapcsolatban, de akadnak adatok az
1848/49-es emigrációról is, például az 1885. 3. számban Asbóth Sándor emigrált
honvéd ezredesről, aki mérnök lévén a New York-i Central Park egyik tervezője,
írtak az amerikai polgárháború magyar veteránjairól, így Figyelmessy Fülöpről,
Semsey Károlyról és másokról.
A Nemzetőrben megjelent legtöbb cikk a szerző nevének feltüntetése nélkül jelent
meg, ezeket feltehetően a mindenkori szerkesztők és munkatársak írták, tehát
Perczel Lajos, Nyitray Emil, Erdélyi Sz. Gusztáv, Erdélyi Sz. Gusztávné, Viltay
Harry, de rendszeresen jelentek meg cikkek Kovács János és Harsányi Sándor
református lelkészektől, Miskolci Henriktől, Ringhoffer Sándortól, Kohányi
Tihamértól, a Szabadság alapítójától — aki egyes források szerint rövid ideig belső
munkatársa is volt a lapnak, valamint néha dr. Gerster Árpádtól, az amerikai
magyarság egyik tekintélyes vezetőjétől. Persze sokan mások is írtak a lapnak, de
nem rendszeresen.
Meg kell emlékezni az időközben magyar lapokkal megindult igen éles és
személyeskedő hangú sajtóvitákról is. Nem riadtak vissza — mai olvasó számára
szokatlan, de akkoriban általánosan szokásos — becsületsértő, rágalmazó kitételek
felhasználásától sem. Ezt a jelenséget csak egy a Magyar Híradóval kitört
sajtópolémia idézésével próbáljuk meg érzékeltetni. I t t is előfordulnak kölcsönös
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becsületsértő vádaskodások. A cikket a Híradó szerkesztőjének, Mező Benjáminnak
címezték: „Mező perel" címmel.
„A »Híradó« feltűnési viszketegségben és még sok másban szenved. A szerkesztőjének, aki
egyszersmind »ügytelen ügyvéd«, perre van szüksége.
A »Nemzetőr« csakugyan sem a bíróság ítéletét nem kívánja előleges sensationalis hírekkel
megelőzni.. . késztetve érzi magát mindazt a mit eddig Mező ellen felhozott szórói-szóra még egyszer
közölni, annak minden egyes szaváért a felelőséget elvállalni. . .
Mező Benjamin nem elégszik meg azzal, hogy engem gálád módon 500 dollár erejéig megkárosított, a
mennyiben a becollectált pénzeket saját céljaira fordította és csak mások közbenjárására engedtem futni,
hanem mint értesülök, jelenleg más lap érdekében zsarolni p r ó b á l . . .
A Magyar Híradó kiadótulajdonosai, Kohári és Berkovits jónak látták Mező Benjamin ártatlanul
üldözött honfitársuk részére fényes erkölcsi bizonyítványt állítani ki, engemet pedig rágalmazónak
nevezni. Erre csak annyit, hogy alábbi elismervényt Mező 5 tanú jelenlétében írta alá.. . Én alulírott, úgy
mond özv. Erdélyi Sz. Gusztávnő úrnő, az »Amerika Nemzetőr« szerkesztő-tulajdonosának... $
395.13. .. nem adtam által. . . " (A. N. 1897. 2. sz. 7. p.)

Tlyen és hasonló jellegű írások időnként előfordultak a lapban.
A lap megszűnését özv. Erdélyi Sz. Gusztávné idézte elő, aki egyes források szerint
nem értett a szerkesztéshez, a jól menő lapot lezüllesztette, és azzal, hogy különböző
bankügyletekbe bonyolódott, csak nehezítette a helyzetet.
Igen érdekes adatokat közöl a Nemzetőr végnapjairól a Szabadság 1899. 52. száma,
amelyből megtudjuk, hogy az Erdélyi Sz. Gusztáv halála előtt virágzó lapot özvegye
tette tönkre, és az utolsó időben az újság kettévált, és Magyar Nemzetőr címen is
megjelent. így aztán a „támogató cégek, egyletek lassan lassan elfordultak a
laptól". Ezután, hogy anyagi helyzetét rendezze, az özvegy megnyitotta a lap
bankosztályát. Azonban ez a vállalkozás is csődbe jutott, ekkor „Erdélyiné nővérére
íratta a lapot. Ebből nagy per keletkezett... A két nővér ekkor halálos harcba lépett
egymással. Erdélyiné nővére Szedmáky Szidónia eladta részét Jakab Jánosnak s így
egy jó hosszú ideig két »Amerikai Nemzetőr« lett kiadva." A két hírlap természetesen
harcban állt egymásai, Erdélyinének hamarosan át kellett változtatnia kiadványa
címét Magyar Nemzetőrre. Ebből sajnos Magyarországon nincs nyilvános
gyűjteményben példány. Az áldatlan polémiában mindkét lap legyengült, és szinte
egyidőben, 1899-ben megszűnt.
Végezetül a lap legjelentősebb szerkesztőjének jellemzésére a neves amerikai
történetírótól idézünk néhány sort, az idézet nemcsak Erdélyiről, de a lapról is sokat
mond:
„ 0 mutatott példát, hogy miképen kell amerikai magyar újságot szerkeszteni. Ő honosította meg
lapjában a sajátosan jellegzetes és otthon sokáig megmosolygott amerikai magyar rovatokat; az egyleti
kalauzt, amely az egyletek neveit, címeit és a tisztviselők neveit közölte hétről-hétre. Az »óhaza« elnevezés
is az ő lapja hasábjain született meg és ő érezte meg, hogy az amerikai magyarságot a legerősebben azzal
lehet a szülőhazához kötni, ha minél gyakrabban közöl újság híreket megyéjéből, falujából.
Olvasó közönséget nevelt Erdélyi Sz. Gusztáv . . . olyan magyarokból, akik Amerikában való
vándorlásuk előtt nem járattak, nem olvastak újságot és így igazi felvilágosító, oktató kultúrmunkát
végzett...
Iskolát csinált. . . az amerikai magyar sajtó későbbi munkásainak nagy része nála dolgozott, tőle
tanulta meg a lelkesedést."12
12
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Mindent összegezve, az Amerikai Nemzetőrről ismételten azt kell megemlítenünk,
hogy sajátos körülmények között meg tudta teremteni azt a formát és tartalmat,
amely lehetővé tette az amerikai magyar sajtó számára a megmaradás modelljét,
hogyan álljon meg a saját lábán egy lap, azaz eljusson a szétszórtan, nagy területen
élő kivándoroltak szélesebb rétegeihez. El tudott szakadni a hazai és a helyi
példáktól is, elsősorban a tényleges igények kielégítésére törekedett. Tudott a
magyar egyletek szócsövévé válni, és felismerte a hirdetések jelentőségét. A
szerkesztő nem járt a fellegekben, mint gyorsan elbukott elődje, a Magyar Amerika.
Ez nem csekély mértékben a tényleges helyzetet felismerő szerkesztőnek, Erdélyi Sz.
Gusztávnak köszönhető, aki fokozatosan emelni tudta a példányszámot, noha
megjelenését követve, nemsokára versenytársak jelentek meg, mint a már említett
Önállás (Hazleton, Pa. 1890—97), a Szabadság (Cleveland 1891—), a Magyar Híradó
(New York 1894—98), az Amerikai Népszava (New York 1895—98), a Clevelandi
Magyar Rekorder (Cleveland 1896—19..), végül az Amerikai Magyar Népszava
(New York 1899—). A felsorolt újságok közül kettő napjainkban is megjelenik; úgy
gondoljuk, ugyanez bekövetkezhetett volna a Magyar Nemzetőrrel is, ha az érdemes
szerkesztőt nem ragadta volna el váratlanul korán a halál, vagy ha legalább egy
magához hasonló utódra hagyta volna lapját.

BATÁRT, GYULA

La formation de la presse des émigrés hongrois d'Amérique
L'auteur donne une vue d'ensemble de l'histoire des journaux hongrois publiésen Amérique à partir du
premier journal hongrois d'Amérique, intitulé Le Journal des Émigrés Hongrois, fondé en 1853 par les
émigrés hongrois arrivés aux États Unis après la chute de la guerre de libération de 1848—49, jusqu'à la fin
du XIX e siècle. Les journaux de plus longue durée et ayant un plus grand nombre d'exemplaire n'ont été
créées qu'au dernier quart du XIX e siècle, à l'époque du raffermissement de la situation matérielle des
émigrés. L'étude tient compte des journaux les plus importants et elle analyse leur contenu.

