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A 24. óra utolsó perceiben. Az észak-amerikai 
magyar katolikus papok helyzetéről

Régi adósságát törleszti a magyar egyháztörténet ezzel a hiánypótló és figyelemre méltó 
kötettel. Dudás Róbert Gyula az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta–lelkipász-
tori munkatárs szakos hallgatójaként − a könyv alapjául szolgáló pályamunkájával − 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Humán Tudományi Szekció 
„Amerikai kultúra és történelem” tagozatában második helyezést ért el 2019-ben. 
Ebben a témában azóta számos publikációja jelent meg, illetve több konferencián tartott 
előadást. Jelen könyvben 999 fő római és görögkatolikus magyar, magyar származású, 
illetve magyar nyelven lelkipásztori tevékenységet végző, az Egyesült Államokban és 
Kanadában 1825–2019 között szolgált/szolgáló diakónus, pap, valamint püspök rövid 
életrajza olvasható történeti névtár formájában.

Ma az USA-ban és Kanadában megközelítőleg 5 millió olyan személy él, akinek va-
lamelyik őse magyar volt (a lakosság 1,37%-a). Ebből kb. 400-500 ezer fő a mai napig 
magyarnak vallja magát, jelentős részük a nyelvet is ismeri. Az Egyesült Államokban és 
Kanadában élő magyar emigráció történetéről már számos kutatás látott napvilágot, azon-
ban részben felderítetlen az emigrációt kísérő és azt segítő római és görögkatolikus papi 
emigráció. Továbbá mindezidáig nem állt rendelkezésre a papi szolgálatot ellátott szemé-
lyek adatbázisa. Megjegyzendő, hogy a migrációs folyamaton belül beszélhetünk kultu-
rális, illetve azon belül vallási migrációról, és ennek része a lelkipásztorok migrációja.

A szervezett görögkatolikus pasztoráció 1888-ban (Dzubay Sándor), a római kato-
likus 1892-ben (Böhm Károly) kezdődött meg. A szerző, a jelen névtárat megalapozó, 
kiadás előtt álló művében az alábbi korszakokat különbözteti meg: a missziók kora 
(kezdetektől 1892-ig); a rövid távú berendezkedés (elköteleződés) kora (1892–1918); az 
aranykor (1918–1945); a kezdet vége (1945–1956); a vég kezdete (1956–1989), továbbá 
a modern kor (1989-től napjainkig). Minden korszakban – túlnyomó többségében – ki-
váló magyar lelkipásztorok szolgálták az amerikai magyarokat, vigaszt nyújtottak nekik 
a nehéz napokban, enyhítették a honvágy okozta rosszkedvet, osztoztak velük örömük-
ben és bánatukban. Az ő életük és sorsuk, szolgálati helyeik, irodalmi munkásságuk 
található meg Dudás Róbert Gyula művében.

A „missziók kora” a kezdetektől a 19. század legvégéig tartott. Az első magyarok az 
1700-as évek elején jelentek meg Amerikában. Ekkoriban szervezett lelkipásztori ellá-
tásról nem beszélhetünk, kifejezetten rövid távú magyar papi jelenlét volt a jellemző. 
Aki hosszabb távon volt Észak-Amerikában, az nem a magyar pasztorációban szolgál. 
Az első időszakban többségben voltak a görögkatolikusok. Ezen időszak jellegzetes 
személye Free Antal SJ (1823–1891) volt, az első az USA-ban felszentelt magyar pap.

A „rövid távú berendezkedés” korát a szerző szerint nevezhetjük „rövid távú elköte-
leződés” korának is, mégis ebben az időszakban épült a legtöbb templom, s érkezett (bé-
keidőben) arányaiban a legtöbb pap. Szervezett magyar pasztorációról Böhm Károly 1892. 
szeptemberi érkezésétől beszélhetünk. Sorra épültek a magyar templomok, plébániák és isko-
lák, egymás után alapították a magyar nyelvű újságokat, folyóiratokat is. Az időszak nagyjából 
az I. világháború végéig tartott. Jellegzetes személy volt Wilkes-Barre-i Szent Alexis, avagy 
Tóth Elek (1853–1909), aki az egyik első görögkatolikus pap volt az USA-ban. 1889-ben 
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vándorolt ki a tengerentúlra. Mivel hiába kért a püspökétől segítséget, illetve a helyi ír 
származású püspök nyílt ellenséges hozzáállása miatt, 1891. április 6-án áttért az ortodox 
vallásra. 1994-ben az ortodox egyház a szentek közé emelte.

Az „aranykor” a két világháború közötti időszak volt, melyre a stabilitás, a rend és 
az elismertség a jellemző. A magyarság, a magyar papok már közéleti szerepet is be-
töltöttek. Kialakultak a magyar központok, a „magyar negyedek” (pl. Cleveland, OH; 
New York, NY; Chicago, IL; Detroit, MI; Pittsburgh, PA). Megjelentek a szerzetesek is. 
Jellegzetes személye volt ennek a korszaknak Eördögh Elemér pápai prelátus (1875–
1955), a „Justice for Hungary” óceánrepülés és a Buffalóban, 1929-ben megszervezett 
„magyar nemzetgyűlés” egyik főszervezője.

A „kezdet vége” az 1945–1956 közötti időszakra tehető. A pionírok ekkorra már 
eltávoztak. A kapcsolat az anyaországgal végleg megszakadt. Összetett, ellentmondá-
sos kor volt ez, nem összemosható, egymással is folyamatosan torzsalkodó emigráns 
magyar csoportokkal („1945-ösök”, „1947-esek” stb.), valamint az öreg amerikások 
összeférhetetlenségével. Sajátos jelenség volt a politikai okokra visszavezethető jelen-
tős papi „túlkínálat”. Sajnos így nem tudott mindenki magyar közösségben elhelyez-
kedni. Létrejöttek a szerzetesi központok (ciszterciek, bencések, piaristák, jezsuiták, 
premontreiek). Ebből az érából kiemelkedett dr. Gábriel Asztrik László OPraem, 
nyelvész, történész, bölcsészdoktor (1907–2005), aki a Harvard, a Princeton, valamint 
a Notre Dame Egyetemek professzora volt. Továbbá tagja volt – többek közt – a brit 
Királyi Történeti Társaságnak (1956), a Francia Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetének (1962), az Amerikai Középkori Akadémiának (1971), 
valamint tiszteletbeli tagja az MTA-nak is (1983).

A „vég kezdete” az 1956–1989 közötti időszakot öleli fel. Ebben az időszakban a 
papság (és a hívek) számának drámai csökkenése figyelhető meg, sok helyen a pap már 
nem magyar szolgálatban volt. A szerző álláspontja szerint ez egy nehezen dokumen-
tálható és kutatható időszak. Ebben az időszakban teljesül az amerikai magyarság régi 
vágya is: a világszerte élő magyarság püspököt kapott. Emblematikus alakja volt az 
időszaknak Irányi László SP (1923–1987) professzor, aki a külföldön élő magyarok 
püspöke volt 1983–1987 között.

A modern kor 1989-től gyakorlatilag napjainkig tart. Mára alig maradt magyar temp-
lom és pap az északi kontinensen. Jellemző, hogy elsődlegesen Amerikában tanuló 
papok látnak el rövid ideig szolgálatot. Igény lenne ugyan a helyi magyar közösségek 
részéről anyaországi papok fogadására, de a magyarországi paphiány hatása teljesség-
gel rányomja bélyegét a tengerentúli missziós tevékenységre is. Megható és elismerésre 
méltó gesztus, hogy a szerző ebben az időszakban a könyv írásának ideje alatt elhunyt 
atyákat tartja a legkiemelkedőbb személyiségeknek, akik közül többeket személyesen 
is ismerhetett: Vas László, Horváth András Ellák Opraem, Msgr. John Demkovich, 
Zsurkai János, Nemesszeghy Ervin SJ, Msgr. Varsányi Miklós, Miklósházy Attila 
püspök, Szlezák Imre OFM, Deák Ferenc SJ. Az elhunytak listája sajnos folyama-
tosan bővül. Jelenleg Észak-Amerikában mindösszesen 14 aktív magyar pap teljesít 
szolgálatot. Kijelenthető, hogy napjainkban a 24. óra utolsó perceiben van az Egyesült 
Államok és Kanada római és görögkatolikus magyar közössége.

A könyvet lapozgatva feltűnik, hogy a hitéleten, pasztoráción kívül sok pap folyta-
tott politikai, újságírói, karitatív, kutatói, tanári tevékenységet, de talán a legérdeke-
sebb „mellékállása” annak a két magyar lelkipásztornak volt, akik feltalálók is lettek. 
A szerzőnek két olyan magyar lelkészről van tudomása, akik olyan szabadalmakat 
jelentettek be amerikai tartózkodásuk alatt, melyek a mai napig érvényben vannak. 
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Érdekesség, hogy mind a kettő a szabadidős tevékenység megkönnyítéséhez kapcsoló-
dik. Marczinkó József 1928-ban United States Patent 1681590 számon saját szabadal-
mat nyújtott be, Bowling game board (Bowling játéktábla) néven. A másik feljegyzett 
találmány sokkal inkább elterjedt, és a maga módján sokkal inkább – sajnos káros – 
hatással van emberek millióinak hétköznapjaira. Unger Lajos 1926-ban jelentett be 
szabadalmat a mai napig használatban lévő cigarettapapír összetételére. Tanulmányában 
komoly gyakorlati érzékkel, különféle anyagok összekeverésével hozott létre, a leírása 
szerint élvezhető minőségű cigarettapapírt.

Mélységesen igaza volt Shvoy Lajos székesfehérvári püspöknek – akinek figyelemre 
méltó gondolatát (Amerikai levelek, Székesfehérvár, Vörösmarty Nyomda, 1938, 207–
209. p.) a szerző a könyv egyik mottójául választotta –, mikor azt írta egyik levelében: 

„Amerikában a templom az egyetlen hely, hol a népek nagy tengerében anyanyelvén 
hall beszélni a magyar, ahol az ének, az imádság, a szentbeszéd, a festés, a kép, a zászló 
mind magyar. A templomok tulajdonképpen várai és őrhelyei a magyar szellemnek. […] 
mily fontos dolog az amerikai magyarság számára nevelni és kiküldeni minél több ma-
gyar papot, drága magyar nővért[…].”

Sajnos manapság a – püspök atya levelében is emlegetett – magyar templomok kö-
zül egyre több lesz az enyészeté. A szerző szomorúan jegyzi meg, hogy „több amerikai 
püspök jelezte, hogy a magyar templomot addig tartja nyitva, amíg az ott szolgáló – 
általában idős és betegeskedő – plébános él. Kató István McKeesport, PA-is plébános 
2002-ben bekövetkezett halála után a templomot egy héten belül bezárták. Azóta üresen 
áll és pusztul.”

Az Egyesült Államokban és hazai levéltárakban, könyvtárakban, egyházközségekben 
évek óta elhivatottan kutató szerző méltó módon emlékezik meg a 19–20. századi ma-
gyar római és görögkatolikus papok életművéről és általa fejet hajthatunk a kötet írásá-
nak kezdete óta eltávozott lelkipásztorok emléke előtt is.

(Dudás Róbert Gyula: Magyar katolikus papok Észak-Amerikában. Budapest, 2020, 
METEM, 536 p.)


