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A clevelandi magyarok
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(BUDAPESTÉ ~ H a szabad ha idegen ráhatások irritációjába levél s az első betelepülők rózsás
Budapestről figyelmeztetni a cleve kerül, okvetlenül és nyomban kifej színekkel festették uj hazájuk gaz
landi magyarságot, tel kell hivni a leszti magából azokat a képessége dasági, politikai és természeti v i 
figyelmet, hetven éve immáron, ket, melyek különleges
helyzetet szonyait. Még az 1861-70-es évek
hogy magyarok megtelepedtek Cle biztosítanak számára uj környeze ről származó amerikai bevándorlási
veland városában. Kossuth ottjárta tében felnövekedett embertömeggel statisztika csak 488 magyar honos
idején az alig 18 ezer főnyi "erdő- és előbbeni életnívójával szemben. bevándorlóról tud. 1879-ben 1,518város'-t főleg németek lakták. Meg- Természetesen ezer és ezer élet ról, 1880-ban már 6.668-at számol
telepedési szándékkal csak 1879 rajzi adalékkal lehetne az ilyen teó és innen ugrásszerűen emelkedik
évben, tehát hetven éve érkeztek ria felállításához hozzájárulni, de évről-évre, úgyhogy 1892-ben már
magyarok Clevelandba cs azontúl annyi bizonyos, hogy Cleveland a 32,683 magyar honos bevándorlót
kedves letelepedési helye lett a ké maga ember földrajzi adottságaival, regisztrál az immigrációs lajstrom.
sőbb érkezőknek. A clevelandi táj az összes amerikai városok között, E z évig, ugyané statisztika sze
ban, a levegőben volt valami, ami a legalkalmasabbnak bizonyult arra, rint a megelőző 25 évben 269,658
elütött az akkori amerikai városok hogy az oda bevándorlóit magya magyar honos lépett be amerikai
kőrengetegeitől .és ami a magyar rok otthon érezzék magukat és k i  kikötőbe. Thirring feldolgozásai
ember számára vonzó volt. Már fejlesszék biológiai, gazdasági és szerint ez a nagyarányú kivándor
Kossuthot, ottjárta idején, magát szellemi vonatkozásokban legjobb lás főleg Szepes, Sáros, Abaujis meghatotta a telepedés parkvá képességeiket.
Torna, Zemplén, Liptó, Árva,
ros jellege és hatalmas clevelandi
A feljegyzések tanúsága sze Trencsén, Ung és Bereg megyéket
beszédében igy kiáltott fel:
rint az Abauj-Torna
megyebeli érdekelte.
— A Mindenható gyakran irta Buzitárói érkeztek ide az első k i 
A clevelandi magyarság — mai
az emberek és nemzetek sorsát a vándorlók, mégpedig 1879-ben V e  összetételében is — még erősen
hegyekbe, vagy a kanyargó folyók res Miklós, Kupecz György Vaskó nyomát viseli a magyar Felvidék- j
ba. Azt hiszik önök, hogy tavaik András és Timkó Mihály. A kö ről való származásának. Egyrenak fenséges lánca, mely azt Atlan vetkező évben Vaskó András már másra vett biográfiai adatok alap
ti óceánhoz vezet, csak a tennészet kihozta a családját és ezzel meg ján megállapítottam, hogy 157 mai
egyszerű játéka? Nem, semmikép indult a kolóniális élet. Előttük clevelandi magyar közül csak 11
pen sem! E z az Isten hatalmas Clevelandban letelepedési szándék származott az Alföldről, 12 a D u 
ujja, mely az óceánra mutat, arra kal csak két magyar járt: A csé nántúlról, 49 a Felvidékről, 5 Dél
a szükségességre, mely önöket a" csi Szirmay-birtok Guttmann nevű vidékről, 13 Erdélyből és 67 túl
vén Európához kapcsolja. Ne fe bérlőjének fia 1877-ben és Kundtz nyomóan Clevelandban
felvidéki
lejtsék el, kérem, az Isten ujját.
Tivadar faárugyáros. Guttmann szülőktől született második gene
Clevelandnak topográfiai jelle 1880 elején érkezett Csecsre s az ő rációs magyar. A clevelandi ma
ge, a város lelke, lehetővé tette, előadásának hatására Schwab Jó gyar társadalom 70 éve alatt tör
hogy az oda bevándorló magyarság zsef, Kovác> János és Sztrick tént mozgalmai erősen magukon vijól érezze magát, uj otthont talál György — Csecsről valamennyien seik a kálvinista szellemi mozgalom
jon. Nem is leljük meg benne tör —» családjukkal utrakeltek Cleve jegyeit.
vényszerűséggel azt az amerikai landba. Előttük érkezett Bencze
E tanulmánynak vett átlag alap
magyar belső kivándorlást, mely a János, ugyancsak falubeli, két esz ján, megállapítható volt, hogy a be
canadai magyarokból létrehozta a tendő múlva Dobovitzky János csa vándorláskor, illetve munkába ál
louisanai Hammond magyarságát, ládjával, Weiser
János, Bartkó láskor 48 volt tanulatlan munkás,
a pittsburghi magyarok louisanai András családjával, Kertész And 35 tanult munkás, 4 önálló vállal
és floridai csoportjait, vagy a bue- rás családjával, Rick János, Mak- kozó és 70 szellemi foglalkozású.
nosairesi magyarok tömegeit a P a - ranczky János, a Somossy-család, E számokból a második generáció
rana-delta szigetvilágában.
mindmegannyian Csecsről. Göncről 67 tagja közül egy sem ment már
Cleveland emberföldrajzi viszo jött Taigiszer András, a Molnár-, tanulatlan munkásnak az életbe, ha
nyai a legalkalmasabbak
voltak, a Takács- és a Soltész-család. D u  nem 18 képzett iparosként, 3 önálló
hogy a kivándorló magyarok bioló nántúlról a sopronmegyei Szováth vállalkozóként és 46 már szellemi
giai és szellemi képességeinek rob községből Jessy István, Csizmadia pályára. Különösen jellemzők a ma
banásszerűen utat engedjenek.
A József, néhány évvel később öccse, gyar bevándorlók felfogására, v i 
magyar gyümölcs azért vitamindú János. Ezek voltak Cleveland első talitására és szellemi képességére
sabb minden más táj gyümölcsénél, telepesei és az ö anyagi sikerük nyo ezek a számok.
mert a talaj komponenseinek, a nap mán megindult a nagy népvándor
A 157 bevándorló közül 153
fény mennyiségének, a hőmérsék lás. Az első telepesek nyomban, ha közvetlenül az északkeleti-amerikai
letnek és a csapadékmennyiségnek másutt nem, Kundtz Tivadar gyá államokba, (Maine,
Massachusolyan
szerencsés
harmóniájából rában kaptak munkát, aki patriotiz setts, New York, Pennsylvania,
jött létre, mely csak ilyen vitamin musból is támogatta honfitársait. Ohio) érkezett, egy az északnyu
dús gyümölcs létrehozására képes. Az ő szólása volt, amely abban az gati, 2 a középkeleti, egy a l*özépValaki, ha térképet készítene s gra időben szinte a clevelandiak jelmon nyugati államokba és onnan Cleve
fikonra venné a napsugárzás, a datává lett: "Bolond vagy, ha nelandba.
hőmérséklet, a levegőnedvesség, a kem dolgozol, légy a magad gazdá
A clevelandi magyarság száma
táplálkozás és az emberfajta bioló ja."
a 80-90-es évek alatt egyre szapo
giailag értékesíthető komponenseit,
Ezek a kis előzmények nagy lö rodott. Sárosból, Szepesből jöttek
bebizonyítani tudná, hogy a ma kést adtak különösen a felvidéki ki igen sokan, a 90-es évek elején
gyar ember, ha idegen talajra lép, vándorlásra. Jött a levél, ment a Bodrogköziek. Bodrogközből majd
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7000 vándoroltak ezekben az évek kapott vagy
a Kundtz-gyárban,
ben Ohioba. Páczin, Bély, Kistár- vagy a National Malleable Casting
kány,
Nagytárkány,
Perbenyik, Co. telepén. De a bevándorlók ér
Bodrogszerdahelv,
Boly,
Ricse, kezésével egyidőben alakultak az
Nagygéres, Bereczki, Lelesz, Rád,. uj gyártelepek i s : Eberhardt ManuLuka Csap, Salamon, Kenézlő, Vis, facturing,
a vasöntödék:
Ohio
Véke, Pálföld, Szentmáris, Szinér, Foundry, Standard Foundry, Van
Zetér. Vajdácska,
Nagyrozvágy, Dorn Ironworks és a Mechanical
Karcsa,
Bodrogvés, Karád. K i s - Rubber Works. E g y ruhagyár is
ujlak lakosságának igen jelentős alakult Clevelandban ey régi kas
hányada. A kivándorlási okok kö sai bevándorló kezdeményezéséből
zött szerepelnek, mint egy kiváló és itt az érkező női munkaerők is
statisztikai tanulmányában Legé százával kaphattak munkát.
nyei Bodnár Péter kimutatta: a
A társasági P W rsak 1002-hpn
rossz keresetviszonyok, keresthiány inJult meg, Pálmay Ilka clevelan3i
(télen semmi), közterhek nagysá vendégszereplésével. A z ő szerep
ga, tulsága, magánadósságok, cse lése után alakult meg önképzoköri
kély munkabér,
mellékszolgáltat- céllal Kast Sideon a Jókai Kör,
mányok, közlegelők hiánya, cse West SideOn az Önképzőkör. A z 
kélysége, vagy drága bérlete, a do óta a clevelandi magvarság társa
hánytermelési engedély elvonása a sági életével példát mutat minden
kisbirtokosoktól, a gabonanemüek felé a magyarság számára cs ha
kis ára, rossz termés, sertésvész és felépül az uj református templom,
igen nagy százalékban a telekköny betetőzi mindazt, amit hetven év
vi osztatlan birtokállapotok, a kö alatt közakaratból egy idegenben
zös porta és igy tovább.
élő magyar kollektivitás egyáltalán
Aki Clevelandba Jött, munkát elérhet.

