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Si ke res ame ri kai bevándorlókarrierek
Két papi arc él – Eördögh Elem ér és Csernitzky Ist ván

A
Z EGYESÜLT ÁLLAMOKBA ér ke ző be ván dor lók tö re ked tek arra, hogy lét re -
hoz zák sa ját in téz mé nye i ket, szer ve ze te i ket, lap ja i kat, me lyek ér zel mi és
anya gi tá maszt je len tet tek az ide gen kör nye zet ben. A 19. szá zad vé gén, a

20. szá zad első fe lé ben az ame ri kai ka to li kus egy ház szer ve zet le he tő vé tet te, hogy
bi zo nyos fel té te lek mel lett  a fő leg Ke let- és Dél-Eu ró pá ból szár ma zó ún. új be ván -
dor lók sa ját egy ház köz sé ge ket ala pít sa nak, ahol hasz nál hat ták anya nyel vü ket, és
gya ko rol hat ták li tur gi kus ha gyo má nya i kat. A nem ze ti sé gi plé bá ni ák a már lé te ző
te rü le ti egy ház köz sé gek től füg get le nül mű köd tek, s nagy részt az adott et ni kum -
hoz tar to zó pa pok ve ze té se alatt áll tak.

1892 és 1938 kö zött mint egy 66 ró mai rí tu sú ka to li kus ma gyar temp lom ala kult,
zö mük az or szág észak ke le ti és kö zép nyu ga ti vi dé ke in, New Jer sey, New York,
Con nec ti cut, Penn syl vania, Ohio, Indiana és Michigan ál la mok te rü le tén. Eb ben az
idő szak ban az itt szol gá la tot tel je sí tő pa pok leg több je Ma gyar or szág ról ér ke zett, a
má sod ge ne rá ci ós hi va tá sok csak a kor szak má so dik fe lé ben vál tak szá mot te vő vé.
Mi lyen egy ház me gyék ből jöt tek a lel ké szek? Bár a ren del ke zés re álló ada tok az
I. vi lág há bo rú előt ti idő szak ról hi á nyo sak, annyi meg ál la pít ha tó, hogy a kas sai püs -
pök ség ből, mely nek te rü le te az ame ri kai ki ván dor lás egyik fő gó cá nak szá mí tott,
jó val töb ben ér kez tek, mint más hon nan. A há bo rú után némi mó do su lás fi gyel he tő
meg: a fő ki bo csá tó az esz ter go mi egy ház me gye lesz, a ki ér ke ző vi lá gi pa pok mint -
egy ne gye dét Esz ter gom adta. Ez egy részt az zal ma gya ráz ha tó, hogy eb ben a kor -
szak ban a lel ki pász tor irán ti ame ri kai ké ré sek sok szor a prí má si hi va tal ba fu tot tak
be, és a fő pász tor ok elő ször sa ját egy ház me gyé jük ben néz tek kö rül; más részt pe dig
azzal, hogy bár a tri a no ni bé ke szer ző dés kö vet kez té ben Esz ter gom el vesz tet te plé -
bá ni á i nak 80, hí ve i nek és pap ja i nak 50 szá za lé kát, még min dig itt mű kö dött a leg -
több pap. (1930-ban 413 fő, míg a több hí vőt el lá tó egri és váci egy ház me gyék ben
csak 361, illetve 354 fő.)1 Az esztergomin kí vül so kan jöt tek még szom bat he lyi egy -
ház me gyé ből, de a töb bi püs pök ség is kül dött lel ké sze ket az Egye sült Ál la mok ba.

Iz gal mas kér dés, hogy va jon mi kész tet te a lel ki pász to ro kat arra, hogy ame ri -
kai szol gá lat ra je lent kez ze nek. Az egy ház me gyei le vél tá rak ban őr zött ki ván dor -
lá si ké rel mek alap ján Ame ri ka leg na gyobb von ze re je a pa pok szá má ra is a jobb
pénz ke re se ti le he tő ség volt. Az ot ta ni lel ké szi fi ze té sek ugyan is – az át la gos ame -
ri kai bérszinvonalhoz ha son ló an –  ma ga sab bak vol tak a ha za i nál, és így na gyobb
le he tő ség nyílt a csa lád tag ok tá mo ga tá sá ra, vagy ép pen a fel hal mo zott adós ság
tör lesz té sé re. Ezen kí vül a je lent ke zők gyak ran em lí tet ték a kíváncsiságot, a vá -
gyat, hogy vi lá got lás sa nak, és hogy an gol tu dá su kat tö ké le te sít sék. Fi gye lem re -
mél tó, hogy a pa rasz ti ki ván dor lók hoz ha son ló an a pap ság ese té ben is sok szor
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ki mu tat ha tó a ki uta zás nál a csa lá di szá lak és az is me rő si kap cso la ti háló sze re pe,
so kan az Ame ri ká ban élő ro ko nok, pap kol lé gák hí vá sá ra in dul tak az Új vi lág ba.
A „push” (ta szí tó) té nye zők kö zül a ma gyar or szá gi ér vé nye sü lé si le he tő sé gek be -
szű kü lé sét, il let ve en nek szub jek tív ér ze tét kell ki emel ni, mely mö gött nagy részt
sze mé lyes okok hú zód tak meg. Vol tak, akik konf lik tus ba ke rül tek egy há zi elöl já -
ró ik kal (plé bá no suk kal, es pe re sük kel), vagy úgy érez ték, itt hon nem ér té ke lik
elég gé mun ká ju kat. Né há nyuk nak fe gyel mi vét ség mi att vált tarthatatlanná a
hely ze te Ma gyaror szá gon, míg máso kat a háború után a világi hatóságok utasí-
tottak ki az el csa tolt területekről.

Az első vi lág há bo rú előt ti év ti ze dek ben meg le he tő sen nagy volt a fluk tu á ció, a
ki ér ke ző lel ké szek mint egy ne gye de pár hó nap, pár év után ha za tért Ma gyar or -
szág ra. Ké sőbb a vissza ván dor lás ará nya csök kent, a ki ér ke ző lel ké szek 85 szá za -
lé ka ha lá lá ig az Egye sült Ál la mok ban szol gált. A vég le ges le te le pe dés rész ben a
si ke res be il lesz ke dés sel füg gött össze. De milyen té nye zők já rul tak hoz zá egy
ame ri kai papi kar ri er si ke ré hez? A kér dés meg vá la szo lá sá hoz is mer ked jünk meg
Eördögh Elem ér és Csernitzky Ist ván, a két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak legki -
emel ke dőbb papi ve zetőinek életútjával.

Eördögh Elem ér

Ami kor 1911-ben Eördögh Elem ér el hagy ta Ma gyar or szá got, és át szel te az óce ánt, 
éle te for du ló pont já hoz ér ke zett. Va jon mi ját szó dott le a 36 éves, kö ze pes ter me tű,
jó meg je le né sű pap ben ső jé ben, ami kor az óce án já ró fe dél ze tén áll va a vég te len vi -
zet néz te? Tisz tá ban volt az zal, hogy Ma gyar or szá gon egy há zi kar ri er je vé get ért,
vissza már nem tér het. Pe dig a kez det ígé re tes nek tűnt.

Jó mó dú kö zép osz tály be li csa lád ba szü le tett 1875. jú li us 4-én,  öt gyer mek kö -
zül har ma dik ként. Édes ap ja, Vil mos pénz ügy mi nisz té ri u mi tiszt vi se lő ként dol -
go zott. Ne me si ere det tel büsz kél ked het tek: a lászlófalvi Eördögh csa lád őse a
13. szá zad ban ka pott ne mes sé get. Bir to ka ik Turóc me gyé ben vol tak, ahol a szá za -
dok so rán több ször vi sel tek hi va talt is.2 Eördögh Elem ér ele mi is ko lá it Lő csén vé -
gez te, majd Kas sán járt gim ná zi um ba. Az érett sé gi után a ka lo csai sze mi ná ri um ba 
ke rült, ahol 1897-ben szen tel ték pap pá – kü lön en ge déllyel, mi vel még nem töl töt -
te be 23. élet év ét. Az ifjú pap egy ide ig Pongrácz Vil mos gróf nál volt ne ve lő, majd
ki sebb bács kai te le pü lé se ken káp lán ko dott: Mis kén, Kis he gye sen, Bácsújfalun és
Futakon. Ez utób bi ál lo más he lyén 1911-ben sú lyos fe gyel mi vét ség gel vá dol ták
meg, mely nek nyo mán szent szé ki per in dult el le ne.3 Per so na non gra ta lett egy -
ház me gyé jé ben, és a töb bi ma gyar or szá gi egy ház me gye ka pui is bezárultak
előtte. Ezek után döntött úgy, hogy Amerikába megy.

Az Új vi lág felé tart va te hát fon tos dol go kat kel lett át gon dol nia. Az ott ho ni
meg aláz ta tá sok után Ame ri ká ban le he tő ség nyílt arra, hogy tisz ta lap pal kezd jen
min dent, és ő élni kí vánt ez zel. Talp ra ál lá sát se gít het te ne vel te té se, a ne me si szár -
ma zás ra büsz ke csa lá di ha gyo mány, mely tar tást, am bí ci ót adott, va la mint erőt a
to vább lé pés hez. Ha kép le te sen aka runk fo gal maz ni, az óce án hul lá mai va ló ban
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el mos ták elő é let ét. Ki uta zá sá nak va ló di oka ké sőbb nem ke rült em lí tés re, va ló szí -
nű leg Ame ri ká ban sem so kan is mer ték.4

A ha jó út kap csán még egy ér de kes sé get kell meg em lí te ni: Eördögh-gel egy ha -
jón ván do rolt ki az ifjú jog hall ga tó Tarnóczy Ár pád, aki ké sőbb Clevelandben te le -
pe dett le, majd köl tő ként, új ság író ként vált is mert té.5 Tarnóczy az ame ri kai ma -
gyarság egyik ve ze tő je lett, és ké sőbb több ször dol goz tak együtt a ma gyar ügyek
szer vezése közben.

Eördögh Elem ér első ame ri kai ál lo más he lye a Penn syl vania ál lam be li Throop
volt, ahol a Ke resz te lő Szent Já nos szlo vák temp lom plé bá no sa lett, ami nem meg le -
pő, hi szen ki vá ló an be szélt szlo vá kul, és ko ráb ban Ma gyar or szá gon, Bácsújfalun is
szlo vá kok kö zött dol go zott. Két éves throopi mű kö dé se nem múlt el nyom ta la nul:
plé bá nos sá ga alatt to vább bő vült az egy ház köz ség, és sa ját te me tőt nyi tot tak.6

1913-ban Chi ca gó ba uta zott Quigley ér sek meg hí vá sá ra, és útja Toledón ke -
resz tül ve ze tett. Toledóban ek kor már 15 éve mű kö dött a Szt. Ist ván ma gyar plé -
bá nia, ám az utolsó évek ben nagy gon dot oko zott Joseph Schrembs püs pök nek a
plé bá no si poszt be töl té se. Az elő ző pap, Messerschmidt Géza 1912 ta va szán, alig
4 hónapi szol gá lat után hunyt el. Utó da káp lán ja, Szil ágyi Osz kár ben cés szer ze tes 
lett, ám őt a kö vet ke ző év ben elöl já ró ja vissza ren del te Ma gyar or szág ra. Hi á ba ke -
res te fel Pan non hal mát eu ró pai útja so rán Schrembs, Szil ágyi ma ra dá sát nem tud -
ta ki esz kö zöl ni. Így ami kor nyár vé gén fel ke res te őt az át uta zó ban levő Eördögh
Elem ér, a püs pök fel aján lot ta neki a meg üre se dett ma gyar plé bá ni át. Eördögh
igent mon dott, és mint ké sőbb ki de rült, ez zel a sta bi li tás és vi rág zás idő sza ka kez -
dő dött meg a Szt. Ist ván temp lom szá má ra. 42 éven át, 1913. szep tem ber 28-tól
egé szen ha lá lá ig, 1955. április 6-ig volt Eördögh Elemér a toledói plébános.

Leg el ső fel ada ta az új temp lom épí té sé nek be fe je zé se volt. 1914 au gusz tu sá ban 
a püs pök fel szen tel te a 850 fé rő he lyes új épü le tet, mely a kora ke resz tény ba zi li ka -
épí té sze tet, va la mint a ko rai spa nyol és olasz re ne szánsz ele me it idéz te. Rö vi de -
sen meg épült az új plé bá nia épü let is, majd 1924-re el ké szült az egy ház köz ség
2 szin tes, 16 tan ter mes, elő adó te rem mel is ren del ke ző is ko la épü le te a temp lom
szom széd sá gá ban.

Az egy ház köz ség gya ra po dá sa a kí vül ál lók szá má ra is lát vá nyos volt. A Bir -
min gham ne gyed olyan épü le tek kel gaz da go dott, me lyek a mai na pig meg ha tá -
roz zák lát kép ét. A gya ra po dás nem csak anya gi, ha nem lel ki szin ten is ta pasz-
talható volt. Meg élén kült az egy ház köz sé gi élet, a már meg lé vő be teg se gély ző
egy le tek és a Ró zsa fü zér Tár su lat mel lett újabb cso por tok ala kul tak: ön kép ző kör,
kó rus, Ol tár egy let, Holy Name (Szent Név) Tár su lat, Young Ladies Sodality (Má -
ria Kong re gá ció). A ban ket tek le bo nyo lí tá sá ra jött lét re a Jó szí vű Asszo nyok
100-as Bi zott sá ga, akik sü töt tek-főz tek, és oda adó mun ká juk kal je len tő sen hoz zá -
já rul tak az egy ház köz ség anya gi fenn tar tá sá hoz. A plé bá ni á nak volt sa ját ze ne ka -
ra, a fi a ta lok szá má ra pe dig Eördögh meg ala kí tot ta a Szent Imre Klu bot, mely nek
ba se ball csa pa ta több ku pát is nyert a kör nyé ki baj nok ság ban.7
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A toledói egyi ke volt a leg na gyobb ma gyar egy ház köz sé gek nek. 1913-ban,
Eördögh meg ér ke zé se kor 2340-en tar toz tak a plé bá ni á hoz az egy ház me gyei éves
je len tés sze rint. Egy év ti zed del ké sőbb már több mint 3200-an vol tak. A hú szas és
har min cas évek ben 3000 és 3600 kö zött moz gott a lé lek szám. (Ki vé telt ké pez nek
az 1933-34-es esz ten dők, ami kor a gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra 1400 főre esett vissza
a dí jat fi ze tő) tag ság. A plé bá nia 8 osz tá lyos is ko lá já ban a hú szas évek első fe lé ben
több mint 700-an ta nul tak, majd fo ko za to san csök kent a di á kok szá ma: 1930-ban
588-an, 1935-ben 406-an, 1938-ban 368-an vol tak.8

Egy ilyen nagy kö zös ség ve ze té sé hez olyan egyé ni ség re volt szük ség, aki te -
kin té lyé vel ké pes a szét hú zás ra haj la mos cso por to kat össze fog ni, és te vé keny sé -
gük nek irányt szab ni. Eördögh nagy tisz te let nek ör ven dett a hí vek kö ré ben.
Ki vá ló szó nok volt, hall ga tói sze rint ha tá so san pré di kált nem csak ma gya rul, de
szlo vá kul, né me tül és an go lul is. Te kin té lyé hez ne me si szár ma zá sa is hoz zá já rult.
Más-más okok ból mind az ame ri ka i ak, mind a nagy részt pa rasz ti sor ból jövő ma -
gyar hí vek szá má ra a ne mes ség kü lön le ges presz tízzsel bírt. Az egy sze rű ki ván -
dor lók a fa lu si tár sa da lom ból hoz ták ma guk kal az „úr” irán ti tisz te le tet, míg a
rang- és cím nél kü li Ame ri ká ban az em be rek szá má ra eg zo ti kus volt a ne me si ere -
det. Így nem meg le pő, hogy so kan az „ön ne me sí tés hez” fo lya mod tak az Új vi lág -
ban, amint arra Várdy Béla mo nog rá fi á já ban szel le me sen rá mu ta tott. Ki hasz nál va 
az is me ret len ség ben rej lő elő nyö ket, igye kez tek mi nél elő ke lőbb ké pet te rem te ni
ma guk ról. „Szin te alig akadt olyan emig rá lás ra kény sze rült ta nul tabb eu ró pai, aki Ame -
ri ká ban ne ved lett vol na át ne mes sé, és még ke vés bé akadt olyan ne me si em ber, aki né hány
hét után ne öl tött vol na ma gá ra va la mi lyen jól hang zó fő ne me si ran got”.9 Bár nincs ar ról
tu do má sunk, hogy Eördögh ilyet ter jesz tett vol na ma gá ról, két ség te len, hogy a hí -
vek arisz tok ra tá nak tar tot ták.10 Ezt a meg győ ző dést erő sí tet te, hogy nő vé re, aki
gyak ran meg lá to gat ta, há zas sá ga ré vén va ló ban bár óné volt. Eördögh élet mód ja
is mu ta tott arisz tok ra ti kus vo ná so kat: sze ret te a szé pet, az ér té ke set, je len tős mű -
tárgy gyűj te ménnyel ren del ke zett. Mű kin csei kö zött olaj- és ak va rell fest mé nyek,
egy igen kü lön le ges ele fánt csont- és arany be ra ká sos fe szü let, egy több száz éves
mi se ru ha, könyv tá rá ban pe dig régi könyv rit ka sá gok sze re pel tek.11

Nem csak mű gyűj te mé nyé ről, de ven dég lá tá sá ról is hí res volt a toledói ma gyar 
plé bá nos. Szá mos ran gos egy há zi és vi lá gi meg for dult nála, akik él vez het ték
Eördögh pa zar, ma gya ros ven dég sze re tet ét. Az egy ház köz ség ben is egy mást ér -
ték a kü lön bö ző ren dez vé nyek: ban ket tek, bá lok, ebé dek, bő ven volt te hát dol guk
a Jó szí vű Asszo nyok Szá zas Cso port já nak.

Eördögh Elem ér ke mény kéz zel irá nyí tot ta plé bá ni á ját, és szi go rú ren det tar -
tott. Az es kü vő ket a hét első nap ja i ra kor lá toz ta, ne hogy va sár nap a nász nép ne
tud jon mél tó mó don részt ven ni a szent mi sén.12 Kü lö nö sen is igye ke zett a fi a ta lo -
kat meg őriz ni a ki csa pon gás tól: meg til tot ta, hogy este 9 óra után az ut cán lé zeng -
je nek, és maga el len őriz te, nem ta lál-e va la kit Bir min gham ut cá in sö té te dés után.
Nagy fe gyel met tar tott mi nist rán sai kö ré ben is. Nem néz te jó szem mel, ha va la ki
el ké sett, vagy nem járt rend sze re sen. Vi szont ha va la ki meg fe lelt az el vá rá sa i nak,
szá mít ha tott a plé bá nos tá mo ga tá sá ra ké sőbb is.
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A toledói egy ház köz ség tör té ne te men tes a párt harc ok tól, vál sá gok tól. A hí vek 
el fo gad ták Eördögh ve ze té sét, mert tud ták, szá mít hat nak rá. Köz ve tí tett a mun ká -
sok és mun ka adók vi tá i ban,13 s több hí vé nek ál lást szer zett.14 Eb ben se gí tet te őt ki -
ter jedt kap cso lat rend sze re. Mint el is mert köz éle ti sze mé lyi ség, jó vi szonyt ápolt a
he lyi vá ro si ve ze tők kel, ba rá ti kap cso lat ban volt Schrembs toledói, majd cleve -
landi püs pök kel, szá mos ma gyar po li ti kus sal, sőt még a Habs burg ki rá lyi csa lád -
dal is. Meg lá to gat ta Ma de i ra szi ge tén a szám űze tés ben levő IV. Ká rolyt, 1925-ös
eu ró pai útja so rán pe dig Spa nyol or szág ban is fel ke res te az ott tar tóz ko dó ki rá lyi
csa lá dot. Kö ze li kap cso lat ban állt Ot tó val a ké sőb bi ek so rán is: kü lö nö sen a II. vi -
lág há bo rú ide jén, a „trón örö kös” ame ri kai tar tóz ko dá sa alatt, többször ven dé gül
lát ta Toledóban, és nagy sza bá sú fo ga dást is ren de zett a tisz te le té re.15

Eördögh meg ta lál ta a han got a töb bi fe le ke zet tel is. A bé kés egymásmellett élés 
és a pap ság együtt mű kö dé se jel le mez te a toledói ka to li ku sok és a re for má tu sok
kap cso la tát, fő leg 1917 és 1928 kö zött, Bo gár La jos lel kész sé ge ide jén. Ami kor
1924-ben a Szt. Ist ván plé bá nia ne gyed szá za dos ju bi le u mát ün ne pel te, Bo gár me -
leg sza vak kal üd vö zöl te a hí ve ket és lel ki pász to ru kat: „ azt a tényt szí ve sen ál la pí -
tom meg, hogy Father Eördögh és én kö zöt tem, meg az ő hí vei és az én gyü le ke ze tem kö zött
szo kat la nul ba rát sá gos vi szony áll fenn. Oly ke gyes és szi go rú ka to li ku sok […] és olyan
erős kál vi nis ták, mint az enyé im, […] egy más mel lett test vé ri sze re tet ben tud nak élni, és
nem áll nak egy más út já ba, sőt in kább köl csö nö sen ösz tön zik egy mást ko moly és szent as pi -
rá ci ó ik el éré sé re”.16 Mind az ame ri kai, mind a ma gyar saj tó el is me rés sel em lí tet te a
toledói pél dát.17

Eördögh te vé keny sé ge nem kor lá to zó dott plé bá ni á já ra, il let ve Toledóra. Ak tí -
van részt vett az Ame ri ká ban szol gá ló ma gyar pa pok össze fo gá sá ra ala ku ló cso -
por tok szer ve zé sé ben, és igen ha mar ve ze tő sze rep re tett szert. A nyu ga ti pap ság
1916-os cleve landi gyű lé sén már Eördögh el nö költ. Az 1919-ben ala kult Ame ri kai
Ma gyar Katholikus Nép szö vet ség ben az egyik igaz ga tó sá gi, majd al el nö ki tisz tet
töl töt te be. Kulcs sze re pe volt az 1929-es Lel kész egye sü let lét re ho zá sá ban, mely -
nek el nö ké vé vá lasz tot ták. A kö vet ke ző év ben sze mé lye sen irá nyí tot ta a cleve -
landi ma gyar nagy gyű lés elő ké szí té sét, és ő tar tot ta a programadó beszédet.

Ak ti vi tá sá nak és ki ter jedt kap cso la ta i nak kö szön he tő en a püs pö kök igény be
vet ték se gít sé gét a ma gyar plé bá ni ák be töl té sé nél. Ami kor 1921-ben Klenner Hu -
bert le mon dá sa mi att meg üre se dett a det ro i ti plé bá nia, Gallagher püs pök meg bí -
zá sá ból Eördögh uta zott el a Minnesota ál lam be li St. Paulba, hogy Rickert Er nőt
el kér je Det ro it szá má ra. Misszi ó ja si ker rel járt, Rickert Det ro it ba ke rült. Eördögh
is mert sé gét és el is mert sé gét jel zi, hogy 1922-ben ezüst mi sé jén több mint 60 pap
vett részt, és je len volt Szé che nyi Lász ló meg ha tal ma zott kö vet is. Üd vöz lő le ve let
kül dött neki egy ko ri egy ház me gyé jé nek fő pap ja, Várady ka lo csai ér sek, va la mint
Csernoch her ceg prí más is: „Fő tisz te len dő sé ged ki vá ló te het sé gé vel és lan ka dat lan buz gó 
mű kö dé sé vel a ma gyar név nek be csü le tet biz to sí tott Ame ri ká ban, itt hon pe dig a katholikus
in téz mé nye ket és sze gé nye ket je len tő sen tá mo gat ta”.18

A kor tár sak ér te sü lé sei sze rint Eördöghnek nagy sze re pe volt ab ban, hogy
Csernoch 1926-ban sze mé lye sen vett részt a chi ca gói eu cha risz ti kus kong resszu -
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13 MV (1926. már ci us 4.)
14 In ter jú Louis Zavac-kal, Toledo, 2004. jú li us 21.
15 Vasváry E2:2-6.; DANYI SZUCH, 1993. 246.; AHF Újlaky Box 2/ 15.
16 Jubilate, 1924. 104.; Bo gár La jos te me té sén Eördögh tar tot ta az egyik bú csú be szé det – in ter jú
Mary Ben cé vel, Toledo, 2004. jú li us 20.
17 KÁLDOR, 1937. 71.
18 MV (1923. ja nu ár 4.)



son: Mundelein ér sek az ő meg ke re sé sé re hív ta meg a ma gyar her ceg prí mást.
A nagy sza bá sú chi ca gói ren dez vé nyek után Csernoch Toledóba ment, ahol meg -
szen tel te az új szé kes egy ház alap kö vét, és a ma gyar temp lom ban több száz fi a tal -
nak szol gál tat ta ki a bér má lás szent sé gét. Majd Eördögh ar ról is gon dos ko dott,
hogy az idős egy ház fő a fá rasz tó prog ra mok után ki pi hen hes se ma gát, és ren del -
ke zé sé re bo csá tot ta nya ra ló ját, ahol pár na pot töl tött, mi e lőtt foly tat ta vol na ame -
ri kai kör út ját.19

A ma gyar or szá gi Szent Imre év ese mé nye i be nem csak tá vol ról, a cleve landi
nagy gyű lés meg em lé ke zé sén ke resz tül kap cso ló dott be Eördögh. Hí ve i vel, a
Schrembs püs pök ve zet te za rán dok cso port tal uta zott az óha zá ba 1930 jú li u sá ban,
ahol az ün nep sé gek egyik szó no ka volt.20 Sze ret te vol na Toledóban is meg örö kí te -
ni az árpádházi szent em lé két az új ka ted rá lis egyik üveg ab la kán. An nak ide jén a
szé kes egy ház alap kö vét Csernoch her ceg prí más szen tel te meg, és úgy gon dol ta,
így az üveg ab lak nem csak a ma gyar or szá gi Szent Imre ju bi le um, de a né hai her -
ceg prí más em lé két is hir det né. Az üveg ab lak meg vé te lé ről tár gyalt a toledói püs -
pök kel, aki öröm mel be le egye zett a terv be. Már „csak” a leg fon to sabb rész volt
hát ra: az anya gi for rás elő te rem té se. En nek ér de ké ben 1930 már ci u sá ban le ve let
írt Beth len mi nisz ter el nök nek, kér ve a ma gyar kor mány tá mo ga tá sát. Beth len az
ügyet Serédi her ceg prí más hoz utal ta, mond ván a kor mány nak nin csen anya gi le -
he tő sé ge a ki vi te le zés hez, ám a terv eset leg meg va ló sít ha tó, ha az egy ház gyűj tést
ren dez. Azon ban Esz ter gom vá la sza is ne ga tív volt. A her ceg prí más arra hi vat ko -
zott, hogy a hí vek nek sin csen pén zük, így Eördögh szán dé ka meg hi ú sult.21

Saj ná la tos mó don egy má sik kez de mé nye zé se is ha son ló sors ra ju tott. A hú -
szas évek vé gén a New York-i ma gyar üz let em ber, Konta Sán dor fel aján lott egy
Szent Ist ván szob rot a St. Patrick szé kes egy ház nak, azon ban ké sőbb vissza ko zott.
Eördögh fel ve tet te, hogy a ma gyar kor mány ve gye kéz be az ügyet. Az zal ér velt,
hogy nem ré gi ben egy ér té kes kely het ado má nyo zott az or szág New York má sik
nagy, ám pro tes táns ké zen levő temp lo má nak, a St. John the Divine ka ted rá lis nak.
Mél tó len ne te hát a St. Patrick szé kes egy ház nak aján dé koz ni egy Szent Ist ván
szob rot. A temp lom igaz ga tó ja, Msgr. Lavalle, va la mint Hayes ér sek tá mo gat ta a
fel ve tést, ám for rás hi á nyá ban vé gül ez is meg hi ú sult.22

Ezek nek az ak ci ók nak el ső sor ban nem hit éle ti, ha nem pro pa gan da cél juk lett
vol na. Mind a toledói, mind a New York-i szé kes egy ház ban a ma gyar szen tek áb -
rá zo lá sai köz ve tett mó don a ma gyar ság és Ma gyar or szág hír ne vét öreg bí tet ték
vol na. Eördögh Elem ér kül de té sé nek te kin tet te, hogy meg is mer tes se ha zá já nak
múlt ját és je le nét az ame ri kai köz vé le ménnyel. Kü lö nö sen is fon tos volt szá má ra a
re ví zió ügye. Tri a non sze mé lye sen érin tet te: csa lád ja a Fel vi dé ken élt, maga is ott
vé gez te is ko lá it. Első ál lo más he lyei kö zül Kis he gyes, Bácsújfalu és Futak az új or -
szág ha tá ron kí vül re ke rült. A papi szer ve ze tek az ő elő ter jesz té sé re vet ték fel
prog ram juk ba a re ví zi ót, és a buffalói nem zet gyű lé sen is az egyik leg főbb szó szó -
ló ja volt.23 Nem meg le pő, hogy ami kor fel me rült a Justice for Hun ga ry óce án re pü -
lés gon do la ta, lel ke sen ve tet te bele ma gát a szer ve zés be. Az ame ri kai ma gyar
óce án re pü lés vég re haj tó bi zott sá gá nak el nö ke ként 1930 fo lya mán szá mos pénz -
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19 Csernoch ame ri kai út já ról lásd MÁTÉ, 2005.
20 HUSZÁR, 1930. XVII.
21 EPL Serédi D/c 1363/1930.
22 MOL K 63 80 10/3 1930. febr. 28. Ghika fő kon zul le ve le Walkó kül ügy mi nisz ter nek.
23 AKMNÉ (1920. má jus 31.) 8.; SZÁNTÓ, 1984. 81.



gyűj tő re pü lé sen vett részt, ahol be szé de i vel és te kin té lyé vel igye ke zett nép sze rű -
sí te ni a vál lal ko zást.24

Eördögh Elem ér te vé keny sé ge az óha zá ban sem ma radt ész re vét len. Ami kor
1928-ban kor mány szin ten is szó ba ke rült az ame ri kai ma gyar püs pök ség gon do -
la ta, le het sé ges je lölt ként az ő neve me rült fel. Az ír püs pö kök túl sú lya mi att az
Egye sült Ál la mok ban élő töb bi nem ze ti ség sze ret te vol na, ha kö zü lük is ke rül nek
be pa pok az ame ri kai hi e rar chi á ba. Ál ta lá nos pa nasz volt, hogy az ír püs pö kök
nem is me rik, és ez ál tal nem ér tik meg őket. A sa ját so ra ik ból ki ke rü lő püs pö kök,
se géd püs pö kök azon ban egy részt vé del met, más részt se gít sé get tud tak vol na
nyúj ta ni. Ter mé sze te sen csak né hány nem ze ti ség nek si ke rült ezt el ér ni a szá zad
első fe lé ben: 1908-ban szen tel ték fel az első len gyelt Paul Rhode sze mé lyé ben Chi -
ca go se géd püs pö ké vé, a cseh szár ma zá sú Joseph Koudelkát pe dig Cle ve land se -
géd püs pö ké vé. Ma gyar rész ről is szí ve sen lát tak vol na sa ját püs pö köt a hierar-
chiában. Az esz ter go mi ér se ki szék be fris sen ki ne ve zett Csernoch Já nos még
1912 vé gén Bőhm Kár oly cleve landi plé bá nos tól tu da kol ta, mi lyen lét szá mú a ma -
gyar ka to li kus kö zös ség Ame ri ká ban, és le het sé ges-e szá muk ra önál ló püs pök sé -
get lét re hoz ni.25 Az 1920-as évek ele jén újra fel ve tet ték Ma gyar or szá gon a gon-
dolatot: Turi Béla, a Szent Ist ván Tár su lat al el nö ke, a bu da pes ti sze mi ná ri um rek -
to ra ame ri kai kör út ja után ta pasz ta la ta it össze gez ve úgy lát ta, hogy az ame ri kai
ma gya rok hit éle tén so kat se gí te ne, ha len ne egy ma gyar püs pök, aki irá nyí ta ni
tud ná az új plé bá ni ák szer ve zé sét, és se gí te ni tud ná azok mű kö dé sét.26 Pár év vel
ké sőbb is mét fel me rült a püs pök ség gon do la ta, im már az ame ri kai ma gyar pap -
ság kö ré ből, és el ju tott a ma gyar kor mány hoz is. A poszt ra mind a ma gyar kül kép -
vi se let, mind a kez de mé nye ző, Nagy De zső det ro i ti plé bá nos Eördögh Ele mért
tar tot ta leg al kal ma sabb nak. Az zal a Kül ügy mi nisz té ri um is egyet ér tett, hogy egy
ma gyar püs pök ki ne ve zé se Ma gyar or szág szá má ra is igen elő nyös len ne: az egy -
sé ges ve ze tés mi att ered mé nye seb ben le het ne moz gó sí ta ni a hí ve ket az óha zai po -
li ti kai és jó té kony sá gi cé lok ér de ké ben, ugyan ak kor úgy gon dol ták, az egy ház jo gi
és dip lo má ci ai ne héz sé gek mi att te vé ke nyen nem tud nak be avat koz ni, az ame ri -
kai püs pö kök nek kel le ne a szük sé ges lé pé se ket meg ten ni.27

Bár püs pök nem lett be lő le, 1929-ben elöl já ró ja, Stricht toledói fő pap elő ter jesz -
té sé re Eördögh meg kap ta a pá pai pre lá tu si cí met. A Monsignor, ahogy hí vei a ki -
tün te tés után szó lí tot ták, 1933-ban püs pö ki ta nács adó lett a toledói egyházme-
gyében. Az óha zai el is me rés sem ma radt el. 1937-ben a ma gyar ér dem rend kö zép -
ke reszt jé vel tün tet ték ki. Az ün ne pé lyes át adás ra 1938 feb ru ár já ban ke rült sor, né -
gyes ün nep ség ke re té ben, ame lyen a ki tün te tés mel lett a plé bá nia 40 éves fenn-
ál lá sát, Eördögh pappászentelésének szin tén 40. év for du ló ját, va la mint toledói
szol gá la tá nak el múlt 25 évét ün ne pel ték. A nagy mi sét Karl Alter toledói püs pök
ce leb rál ta, a kör me ne ten több mint száz pap vett részt. A ki tün te tést dél után, a mi -
sét kö ve tő ban ket ten adta át Alexy La jos cleve landi kon zul. Az ün nep ség ről rész -
le tes tu dó sí tást kö zöl tek a he lyi ma gyar és ka to li kus la pok.28 Az ese mény má sik
ér de kes sé ge volt, hogy az ebéd utá ni kö szön tőt Msgr. John T. O’Connel, a toledói
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24 Ma gyar Sán dor vissza em lé ke zé se sze rint Eördögh tá mo ga tá sa nyi tot ta meg a ka pu kat, s tet te
le he tő vé a gyűj tés be in dí tá sát – ZEIDLER, 2008. 41. Az óce án re pü lés ről lásd még DREISZIGER, 1988.
25 SzEMEL, Csernoch Já nos le ve le Bőhm Kár oly hoz, 1912. de cem ber 27.
26 TURI, 1924. 76–77.
27 MOL KÖM K 63 80. 1928 10/3 1928. márc. 29. Nagy De zső Alexy La jos nak; 1928. ápr. 5. Alexy
La jos Szé che nyi Lász ló hoz; 1928. jún. 5. Khuen Héderváry Sán dor Pe lé nyi Já nos nak.
28 DANYI SZUCH, 1993. 53–54.



egy ház me gye pro to no tá ri u sa mond ta, aki 1935-ben kap ta meg ezt a kitüntetést a
ma gyar államtól – Eördögh közbenjárására.

Az 1938-as esz ten dő más szem pont ból is je len tős volt Eördögh Elem ér szá má -
ra. Eb ben az év ben ren dez ték meg Bu da pes ten az eu cha risz ti kus vi lág kong -
resszust. A toledói plé bá nos fel is mer te az ese mény je len tő sé gét, és sze ret te vol na,
ha mi nél több ame ri kai és ame ri kai ma gyar ven ne részt az ün nep sé ge ken. Úgy
vél te, min den rek lám nál töb bet érne, ha a ma gyar egy há zi ve ze tők sze mé lye sen
hív nák meg az ame ri ka i a kat, ezért kér te Serédi her ceg prí mást, hogy jöj jön el.
A fel ké rés nek vé gül Shvoy La jos szé kes fe hér vá ri püs pök tett ele get. Ame ri kai
rész ről a kong resszus elő ké szí té sé nek püs pök-el nö ke Schrembs volt, aki 1937. áp -
ri lis ele jén Eördögh Ele mért ne vez te ki a szer ve ző bi zott ság élé re. Eördögh nagy
len dü let tel lá tott neki a szer ve zés nek. Papi kon fe ren ci át hí vott össze, ahol a jobb
ha té kony ság ér de ké ben ré gi ók ra osz tot ták az ame ri kai te rü le te ket, és mind egyik
élé re egy-egy papi fe le lőst ál lí tot tak. Eördögh Elem ér fo gad ta (több tár sá val és
Ghika György fő kon zul lal együtt) az Ame ri ká ba ér ke ző Shvoy püs pö köt. Kö szön -
tő be szé dé ben „emel ke dett sza vak kal aján lot ta fel az ame ri kai ma gyar pap ság szol gá la ta it 
a ma gyar haza szent ügyé nek”.29 Ta nos Ár pád cleve landi plé bá nos sal ő ál lí tot ta
össze Shvoy ame ri kai úti terv ét. Eördögh tar tot ta a kap cso la tot az egy ház me gyei
fe le lő sök kel, és az elő ké szü le tek ál lá sá ról fo lya ma to san tu dó sí tot ta tár sa it, va la -
mint a ma gyar or szá gi szer ve ző ket. 1938. má jus 14-én az egyik za rán dok cso port tal 
maga is az óha zá ba uta zott, és részt vett a bu da pes ti ün nep sé ge ken. A ren dez vény 
után Serédi le vél ben kö szön te meg Eördögh fá ra do zá sát.30

Részt vett az au gusz tus ban tar tott Ma gya rok II. Vi lág kong resszu sán is, ahol az
össze gyűlt 400 kül dött ne vé ben ő kö szön töt te Hor thy kor mány zót. Ezen a kong -
resszu son ala kult meg a Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge. Eördögh be szé dé ben ki emel -
te an nak je len tő sé gét, hogy a Vi lág szö vet ség cél ja az óha zá val való lel ki kap cso lat
erő sí té se, és a kül föl di ma gya ro kat nem kí ván ja sem be von ni a bel po li ti kai csa tá -
ro zá sok ba, sem szem be for dí ta ni új ha zá juk kal. Ez Eördögh szá má ra min dig is
fon tos volt, már az 1929-es buffalói nem zet gyű lé sen is ezt az ál lás pon tot kép vi sel -
te. A zá ró ülé sen Perényi Zsig mond in dít vá nyá ra tisz te let be li el nök ké vá lasz tot -
ták. Eördögh vá la szá ban hang sú lyoz ta az egy há zak, az egy le tek és a saj tó
össze fo gá sá nak szük sé ges sé gét, va la mint a kép vi se let ará nyos sá gá nak igé nyét.31

Fel hív ta to váb bá a fi gyel met, hogy ami kor az ame ri kai ma gyar ság ról be szél nek,
nem csak azok ra kell gon dol ni, akik ma gyar ként sze re pel nek a nép szám lá lá si sta -
tisz ti kák ban, ha nem azok ra a né me tek re, szlo vá kok ra is, akik ma gyar nak vall ják
ma gu kat. Van nak olyan szlo vák, ru tén, né met pa pok, akik je len tős mun kát vé gez -
nek a ma gyar ság fenn tar tá sá ért.32

1938-ban Eördögh hi va ta lo san is meg bí zást ka pott az ame ri kai ma gyar ka to li -
ku sok és a ma gyar or szá gi egy ház kö zöt ti kap cso lat tar tás ra. Tag ja lett an nak a há -
rom ta gú bi zott ság nak, me lyet az ame ri kai püs pö ki kar meg bí zott já val foly ta tott
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29 SHVOY, é.n. 25.
30 EPL Serédi D/c 2951/1938.
31 Ez alatt azt ér tet te, hogy a ka to li ku sok szám ará nyuk nak meg fe le lő po zí ci ók hoz jus sa nak az or -
szá gos ame ri kai szer ve ze tek ben. A Vi lág szö vet ség nek ere de ti leg 9 tisz te let be li el nö ke volt, kö -
zü lük 3 ame ri kai ma gyar: Daragó Jó zsef, a Verhovay Se gély egy let el nö ke, De zső Já nos, a
Bridgeporti Szö vet ség ve ze tő je és Újlaky Fe renc, a Re for má tus Egye sü let el nö ke. Egyi kük sem a
ka to li ku sok „em be re”.
32 MVSZ, 1939. 147. Eördögh már az I. kong resszu son is ezt az ál lás pon tot kép vi sel te. Ja va sol ta,
hogy az Ame ri kai Ma gya rok Szö vet sé gé nek kor mány zó ta ná csá ban kap ja nak he lyet a „mi óhaj tá -
sa in kat el is me rő” nem ze ti sé gek. KRISZTICS, 1930. 332.



tár gya lá sok után ho zott lét re a ma gyar hi e rar chia és a Szent Lász ló Társulat33.
A fenn ma radt do ku men tu mok bi zo nyít ják, hogy ko mo lyan vet te a meg bí za tást.
Le ve le zés ben állt Shvoy La jos sal és Krywald Ot tó val, ér te sí tet te a Tár su la tot, hová 
kell pap, és rend sze re sen be szá molt az ame ri kai hely zet ről.34

Az 1940-es évek ben Eördögh egész sé gi ál la po ta egy re rosszab bo dott. Az 1947-ben
Ame ri ká ba lá to ga tó Mindszenty her ceg prí mást csak a be teg ágyá nál tud ta fo gad -
ni.35 Bár a plé bá no si tiszt sé get ha lá lá ig meg tar tot ta, az egy ház köz ség ügye it egy re
in kább káp lán jai in téz ték. Vé gül 1955. áp ri lis 6-án, éle té nek 80. évé ben hunyt el a
he lyi St. Charles kór ház ban.

Vasváry Ödön úgy jel le mez te Eördögh Ele mért, hogy jó ké pű, min dig mo soly -
gó, ám ke mény em ber volt, akit igen nagy am bí ció fű tött.36 Va ló ban több volt, mint 
egy egy sze rű plé bá nos. Nagy ak ti vi tás sal ve tet te bele ma gát az ame ri kai ma gyar
ügyek szer ve zé sé be. A ka to li kus ma gya rok ér de ke it kép vi sel te, de túl tu dott te -
kin te ni a fe le ke ze ti kor lá to kon, és kész volt az együtt mű kö dés re a re for má tu sok -
kal. Nem zet fo gal ma ki ter jedt a nem ma gyar szü le té sű, ám ma gu kat ma gya rok nak 
val lók ra is. Szív ügye volt a re ví zió, ám az óha za bel po li ti kai har ca i tól igye ke zett
ma gát (és az ame ri kai ma gyar sá got) tá vol tar ta ni. Azt val lot ta, hogy egy aránt fon -
tos a be fo ga dó or szág irán ti lo ja li tás, a be il lesz ke dés, va la mint a ma gyar gyö ke -
rek hez való hű ség és az óha za se gí té se. Sa ját éle te is ezt pél dáz ta: ki tű nő en meg -
ta nult an go lul, fel vet te az ame ri kai ál lam pol gár sá got, ugyan ak kor szí ve a ma gyar
ügyért lán golt. Bár 1911-ben úgy tűnt, egy há zi kar ri er je fél be tört, Ame ri ká ban si -
ke rült új ra kez de nie az éle tét, és pá lya fu tá sa során elért min dent, amit a le hető-
ségek biz tosítottak.

Csernitzky Ist ván

Eördögh kor tár sa, és kö ze li ba rát ja volt Csernitzky Ist ván bridgeporti plé bá nos.
Csernitzky 1873-ban szü le tett a fel vi dé ki Homonnán. Csa lád já ról ke vés adat áll
ren del ke zé sünk re, va ló szí nű sít he tő, hogy szlo vák nem ze ti sé gű ek vol tak, ám
Csernitzky min dig is ma gyar nak val lot ta ma gát. Nem ő volt az egyet len egy há zi
hi va tás: test vé re orsolyita apá ca lett. Édes any ja ké sőbb kö vet te fiát Ame ri ká ba, és
ott halt meg 1922-ben. Az ifjú Csernitzky gim ná zi u mi ta nul má nya it Sá tor al ja új he -
lyen vé gez te, majd a kas sai sze mi ná ri um ba je lent ke zett. 1896-ban szen tel ték fel.
Első papi évét Eördögh-höz ha son ló an ne ve lő ként töl töt te, majd 1898 és 1903 kö -
zött hit ok ta tó volt Sá ros pa ta kon. Új ság írói szárny pró bál ga tá sai is erre az idő re
nyúl nak vissza: írá sai je len tek meg az Egy há zi Köz löny, a Ma gyar Szem le és az Al kot -
mány ha sáb ja in.37

1904-ben az ifjú pap Ame ri ká ba ké szült. Mo ti vá ci ó já ról így val lott ké sőbb a
hartfordi püs pök nek: „nem annyi ra az ön zet len misszi o ná ri u si buz gó ság, mint a kí ván -
csi ság haj tott”.38 New York-i pap is me rő se be aján lot ta Donahue wheelingi püs pök -
nek, aki meg hív ta őt a he lyi bá nya te le pek ma gyar ja i hoz. Így ke rült Csernitzky az
Egye sült Ál la mok ba, ahol az első öt év meg le he tő sen moz gal ma san telt.
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Mű kö dé sét a Vir gi nia és West Vir gi nia ha tá rán levő Pocahontason kezd te.
A Bluefield–Pocahontas-i szén me ző ket az 1880-as évek től kezd ték ki ak náz ni, és
Ma gyar or szág ról is sok be ván dor ló ér ke zett a bá nyák ba, szlo vá kok és ma gya rok
egy aránt. 1896-ban épült fel a Szent Er zsé bet ről el ne ve zett temp lo muk, aho va ele -
in te a szom szé dos Bluefieldről járt ki egy fran cia pap.39 Csernitzky mind össze egy
évig szol gált Pocahontason, konf lik tus ba ke rült a he lyi szlo vá kok kal, és 1905-ben
le mon dott.40

A kö vet ke ző két év ben a kö zép-penn syl vaniai Johnstownban dol go zott, meg -
szer vez te a he lyi ma gyar plé bá ni át. Eköz ben írt a Bőhm Kár oly ál tal ala pí tott Ma -
gya rok Va sár nap ja című ka to li kus lap ba, s se gí tett neki a ki adás ban is. Bőhm
sze ret te vol na, ha ter ve zett ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sa alatt Csernitzky he lyet te -
sí ti, s ezért Clevelandbe hív ta káp lán nak. A clevelandi Szt Er zsé bet egy ház köz ség
azon ban ek kor in kább egy da rázs fé szek hez volt ha son ló, s a plé bá nos és a hí vek
egy ré szé nek el len té te egy re job ban el mér ge se dett. A Bőhmmel szem ben ál lók el -
ter jesz tet ték, hogy Csernitzky sze mé lyé ben egy „tó tot” akar a nya kuk ra ül tet ni.
Így, ami kor 1906 no vem be ré ben 40 órás szent ség imá dás ra Clevelandbe ér ke zett,
til ta ko zá sul az egy ház köz ség egy ré sze ki vo nult a temp lom ból.41 Ez zel azon ban
nem si ke rült meg aka dá lyoz ni uk Csernitzky ki ne ve zé sét, aki az év vé gén Cleve-
landbe köl tö zött. Az elé ge det len ke dők ku dar ca azon ban csak át me ne ti nek bi zo -
nyult. Ki hasz nál va Bőhm tá vol lét ét, Szepessy Gyu la, a má sik káp lán tá mo ga tá sá -
val át vet ték az irá nyí tást az egy ház köz ség ben, és a Ma gya rok Va sár nap ja is az ő
ke zük be ke rült. Csernitzky hely ze te el le he tet le nült, tá voz nia kel lett. Szer kesz tő -
tár sá hoz, Messerschmidt Géza passaici plé bá nos hoz ment, és le vél ben szá mol tak
be a fej le mé nyek ről a ma gyar kor mány nak, amely ko ráb ban 600 dol lár ral tá mo -
gat ta a la pot.42 Egy ben kér ték a kor mány se gít sé gét, hogy új la pot in dít has sa nak
New York szék hellyel – hi á ba.

Passaicon ér kezett a fel ké rés, hogy tart son misszi ót a St. Paul-i ma gya rok nak.
Minnesotába uta zott, és a misszió mel lett hit ok ta tást is vál lalt né me tül és an go lul.
A St. Paul-i ér sek, John Ireland meg bíz ta, hogy szer vez zen ma gyar egy ház köz sé -
get. Neki is lá tott, azon ban rö vi de sen fel ad ta, mi vel úgy ta lál ta, a ma gya rok túl ke -
ve sen van nak ah hoz, hogy önál ló egy ház köz sé get fenn tud ja nak tar ta ni. 1908 má -
so dik fe lé ben már a pennsylvaniai McAdooban, a Szt. Ist ván ma gyar temp lom ban 
ta lál juk az ifjú Csernitzkyt. Azon ban itt sem szol gált hosszú ide ig: konf lik tus ba
ke rült a hí vek kel, és no vem ber vé gén tá vo zott. A hartfordi egy ház me gyé be ke rült, 
ahol a sok vi szon tag ság után si ke rült meg ál la pod nia. Hat évig a South Norwalk-i
Szent Lász ló plé bá no sa ként szol gált, fel épí tet te az egy ház köz ség temp lo mát.43

Csernitzky mű kö dé sé vel püs pö ke is elé ge dett volt, a norwalki plé bá ni án rend és
nyu ga lom ural ko dott. Nem volt ez el mond ha tó az egy ház me gye má sik ma gyar
temp lo má ról, a bridgeporti Szt. Ist ván plé bá ni á ról. Ezért 1914-ben Nilan püs pök
úgy dön tött, hogy át he lye zi Csernitzkyt. A dön tés elő nyös nek bi zo nyult:
Csernitzky ve ze té se alatt felvirágzott a bridgeporti ka to li kus kolónia.

Bridgeport, ahol éle té nek hát ra le vő 34 évét töl töt te, a leg na gyobb ma gyar plé -
bá ni ák közé tar to zott. Az egy ház köz ség a hú szas évek ben több mint 4300 ta got
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szám lált. Csernitzky Eördögh Elem ér hez ha son ló an nagy hang súlyt he lye zett az
egy ház köz sé gi élet fej lesz té sé re. Új cso por tok ala kul tak: Má ria kong re gá ció, Szent 
Er zsé bet Ol tár egy let, Szent Név Tár su lat, sa ját cser kész csa pat. 1923-ban a kö ze li
Fairfielden a plé bá nia meg vá sá rolt egy er dős te rü le tet, aho va ki rán dul ni jár tak.
1926-ban pe dig fel épült két eme le tes, mo dern fel sze re lé sű is ko lá juk is.44

Csernitzky kü lö nö sen is fon tos nak tar tot ta, hogy mi nél több papi hi va tás szü -
les sen az egy ház köz ség ben. A fi ú kat ösz tö nöz te a to vább ta nu lás ra, s a szü lő ket is
igye ke zett rá ven ni, hogy tá mo gas sák őket.45 Igye ke ze te nem volt hi á ba va ló: leg -
alább öt papi hi va tás in dult a bridgeporti Szt. Ist ván egy ház köz ség ből. Kö zü lük
töb ben Eu ró pá ban vé gez ték ta nul má nya i kat: Kish Zol tánt Eger ben, Bod nár Vin cét
Freiburgban szen tel ték fel. A szen te lés után papi szol gá la tu kat már a hartford-i
egy ház me gyé ben vé gez ték, ma gyar plé bá ni á kon (Bridgeport, South Norwalk),
vagy olyan ter ri to ri á lis plé bá ni á kon, ame lyek nek sok ma gyar tag ja volt (pl.
Wallingford, New Haven). Szer ze tes női hi va tá sok is szü let tek: töb ben lép tek be az 
Is te ni Sze re tet Le á nya i hoz, va la mint az irgalmasrendi nő vé rek hez.46

Mint az ame ri kai ma gyar pap ság ak tív tag ja, Eördögh-höz ha son ló an ő is részt
vett a ma gyar papi szer ve ze tek mun ká já ban, és tag ja volt az 1930-as cleve landi ka -
to li kus nagy gyű lés elő ké szí tő bi zott sá gá nak. Köz re mű kö dött az üres ma gyar plé -
bá ni ák be töl té sé ben: ta ná csa i val se gí tet te az egyes püs pö kö ket, hogy meg ta lál ják
az al kal mas je löl tet.47 Le ve le zés ben állt több ma gyar or szá gi fő pap pal, töb bek kö -
zött Csernoch her ceg prí más sal, Hanauer váci püs pök kel. 1923-ban ő szá molt be
Esz ter gom nak az ame ri kai ma gyar pa pok cleve landi ér te kez le té ről.48 Bridge-
portot szá mos ma gyar or szá gi egy há zi lá to ga tó fel ke res te, és Csernitzky maga is
tö re ke dett rá, hogy hí vei mi nél több ne ves ma gyar szó no kot hall ja nak. Járt itt a je -
zsu i ta Bangha Béla Kincs Ist ván nal és Hor váth Já nos sal, va la mint a do mon kos
Bőle Kor nél és Badalik Ber ta lan. 1924-ben Zadravecz püs pök tar tott misszi ót Sza -
bó Piusszal. Zadravecz ké ré sé re azt is meg szer vez te, hogy a ma gyar püs pök ta lál -
koz zon az ame ri kai el nök kel.49 Az 1926-os chi ca gói eu cha risz ti kus kong resszus
ma gyar ven dé gei kö zül két ké sőb bi püs pök, Tóth Ti ha mér és Scheffler Já nos pré -
di kált az egy ház köz ség nek, Hanauer Ár pád pe dig ki osz tot ta a bér má lás szent sé -
gét. Nem csak ma gyar or szá gi pa po kat ho zott el az egy ház köz ség be, ha nem hí ve it
is vit te az óha zai ün nep sé gek re. Za rán dok cso por to kat szer ve zett mind az 1930-as
Szent Imre ju bi le um ra, mind a 38-as bu da pes ti eu cha risz ti kus kong resszus ra.
A Szent Imre em lék al bum fény ké pe ket is kö zölt a bridgeporti plé bá nos ve zet te za -
rán dok cso port fo ga dá sá ról50. Egy há zi te vé keny sé gé nek óha zai meg be csü lé sét mu -
tat ja, hogy ő is tag ja lett az em lí tett, 1938-ban fel ál lí tott há rom ta gú bi zott ság nak,
mely nek fel ada ta az ame ri kai és a ma gyar egy ház kö zöt ti kap cso lat tar tás volt.

Eördögh-höz ha son ló an ki emel ke dett pap tár sai kö zül ab ban, hogy fon tos nak
tar tot ta a rész vé telt az or szá gos ma gyar szer ve ze tek mun ká já ban is – igaz, el kép -
ze lé se it nem si ke rült meg va ló sí ta nia. Ami kor pél dá ul 1906-ban kör vo na la zó dott
az igény, hogy egy or szá gos szer ve ze tet hoz za nak lét re a ma gyar be ván dor lók,
johnstowni plé bá nos ként a töb bi he lyi egy ház zal és egye sü let tel össze fog va in dít -
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vá nyoz ta, hogy az ala pí tók a nagy be teg se gély ző egy le tek: a Bridgeporti Szö vet -
ség, a Verhovay Se gély Egy let, az Ame ri kai Ma gyar Re for má tus Egye sü let és a
ka to li kus egy le tek le gye nek. Az el kép ze lés sze rint a ve ze tés a négy ala pí tó cso port 
kö zött vál ta koz na éven te, és min den tag után 50 cen tet be fi zet ve az új szer ve zet in -
du lás kor húsz ezer tag gal és tíz ezer dol lá ros tő ké vel ren del ke zett vol na. A be nyúj -
tott ja vas la tot azon ban a cleve landi kon ven ció nem fo gad ta el. Így a meg ala ku ló
Ame ri kai Ma gyar Szö vet ség mű kö dé sé vel kap cso lat ban Csernitzky szkep ti kus
volt, s va ló ban, a szer ve zet hol mű kö dött, hol nem. El ső sor ban a krí zis hely ze tek
ide jén ak ti vi zá ló dott (például az USA hadbalépésekor az I. vi lág há bo rú ide jén,
vagy a tri a no ni bé ke szer ző dés alá írá sa után), hogy azu tán a tetsz ha lál ál la po tá ba
tér jen vissza.51 Az 1920-as évek vé gén újra fel éledt, és az 1929-ben meg ala ku ló ka -
to li kus lel kész egye sü let Csernitzkyt bíz ta meg, hogy az AMSZ kor mány zó ta ná -
csá ban a ka to li kus pap sá got kép vi sel je. Meg bí za tá sa 3 évre szólt, ám már a
kö vet ke ző év nya rán le mon dott. A Johnstownban meg tar tott papi gyű lés nem is
kül dött a he lyé re mást, mi vel nem ér tet tek egyet az zal, hogy az AMSZ a re ví zi ón
kí vül más, az óha zá val kap cso la tos kér dé sek kel is kí ván fog lal koz ni.52 Ál lás pont -
juk sze rint csak a re ví zió ügye ké pes össze fog ni az ame ri kai ma gyar sá got, a bel po -
li ti kai kér dé sek meg oszt ják, és ez ál tal gyen gí tik a Szö vet sé get. Ké sőbb, az AMSZ
1941-es át ala ku lá sa kor Csernitzky újra be kap cso ló dott a Szö vet ség mun ká já ba, és
igye ke zett mi nél több ka to li kust is be von ni. Meg győ ző dé se volt, hogy csak is
olyan szer ve zet le het si ke res, amely egy ség be tud ja tö mö rí te ni az ame ri kai ma -
gyar sá got. Ugyan ez volt az ál lás pont ja az 1929-ben meg ala ku ló Ten ge ren tú li Ma -
gya rok Vi lág szö vet sé gé vel kap cso lat ban. Úgy vél te, hogy a saj tó, az egy le tek,
va la mint az egy há zak tel jes tá mo ga tá sa mel lett tud ja csak ha tá so san Ma gyar or -
szág és a ma gyar ügyek mögé ál lí ta ni a ten ge ren tú li köz vé le ményt.53 Ezt a tel jes
egységet azon ban so sem si került elérni. Mind ez, mind az 1938-ban meg ala kuló
Ma gya rok Világszövetsége, mely nek Csernitzky is tag ja lett, csak a határon túl élő
ma gya rok egy részét tud ta tömöríteni.

Csernitzkyt leg in kább új ság írói te vé keny sé ge emel te ki a töb bi ame ri kai ma -
gyar pap kö zül. Rend sze re sen írt a ka to li kus ki ad vány ok ba, va la mint a leg na -
gyobb or szá gos na pi lap ba, az Ame ri kai Ma gyar Népszavába. Cik kei je len tek meg
Ma gyar or szá gon is, töb bek kö zött a do mon ko sok ál tal szer kesz tett Credóban. Já té -
kos egyé ni sé gé től nem állt messze a rím fa ra gás sem, pap tár sai ju bi le u ma i ra írott
ver ses kö szön tői kö zül né há nyat a Ma gya rok Vasárnapjában ol vas ha tunk.54

Csernitzkyt bíz ták meg a bu da pes ti eu cha risz ti kus kong resszus him nu szá nak, a
„Győ ze lem ről éne kel jen” kez de tű Bangha Béla vers an gol for dí tá sá val is, me lyet az
ame ri kai ka to li kus új sá gok is kö zöl tek.

Új ság írói te vé keny sé gé ből fa ka dó an pap tár sa i hoz ké pest nyi tot tab ban vi szo -
nyult a nem ka to li ku sok hoz. Még a bal ol dal kép vi se lő i vel is kész volt a pár be -
széd re az 1910-es évek ben. A Socialist Labour Party ma gyar cso port ja 1916-ban
nyil vá nos vi tát ren de zett Bridgeporton Az egy ház és a szo ci a liz mus, il let ve Szo ci a liz -
mus vagy ka pi ta liz mus cím mel, me lyen a bal ol dalt Basky La jos, a Mun kás szer kesz -
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tő je kép vi sel te, a ka to li kus egy há zat pe dig Csernitzky. A vita írott anya gát a
Mun kás meg is je len tet te Két vita egy pap pal cím mel.55

Csernitzky egész éle te so rán igen ak tív volt. Ha lá la min den kit vá rat la nul ért,
75 éve sen, 1948-ban szív ro ham vég zett vele. Ez már egy má sik kor szak kez de tét is
je lez te. A II. vi lág há bo rú után a tár sa dal mi vál to zá sok ha tá sá ra fel gyor sult a ma -
gya rok ki köl tö zé sé nek fo lya ma ta, Bridgeport ma gyar ne gye dé nek la kos sá ga ki -
cse ré lő dött. A püs pök ség össze von ta a fairfieldi ma gyar plé bá ni á val, és 1971-ben,
a na gyobb ma gyar temp lo mok kö zül el ső ként be zár ta ka pu it. Az épü le tet bon tás -
ra ítél ték, a mun ká la tok meg kez dé se előtt azon ban rej té lyes mó don le égett.56 Saj -
ná la tos mó don így ma már csak az írott for rá sok hir de tik az egy ko ri plé bá nia
múlt ját, tag ja i nak és pap ja i nak küz del mes, ám je len tős eredményeket fel mu tató
munkásságát.

*

Eördögh és Csernitzky nem csak a he lyi, ha nem az or szá gos ma gyar elit tag jai is
vol tak. Si ke res kar ri er jük alap ját azon ban egy ház köz sé gi mun ká juk biz to sí tot ta.
Al kal maz kod ni tud tak a pap meg vál to zott sze rep kör éhez, mely nem volt egy sze -
rű, hi szen az ame ri kai et ni kai plé bá ni ák nak nem csak hit éle ti, ha nem kö zös sé gi
funk ci ó ik is vol tak. Ál la mi tá mo ga tás hí ján a pénz ügyi me ne dzse lés is ko moly fel -
ada tot je len tett, s sok szor az ön tu dat ra éb redt hí vek kel sem volt könnyű meg ta lál -
ni a han got. Mind ket ten nagy gon dot for dí tot tak a kö zös ség meg szer ve zé sé re,
va la mint lel ki és anya gi gya ra po dá sá ra. A plé bá ni án be lü li egy ség és béke biz to sí -
tot ta az egy ház me gyei ve ze tés tá mo ga tá sát és el is me ré sét, és ez ala poz ta meg te -
kin té lyü ket a ka to li kus köz éle ti mű kö dés hez. Ki vá ló an gol tu dá suk nak köszönhe-
tően ered mé nye sen tud tak köz ve tí te ni a kö zös ség és a be fo ga dó tár sa da lom kö -
zött. Csernitzky pél dá ul a 30-as évek má so dik fe lé ben öt vá ro si és jó té kony sá gi
tes tü let nek volt igaz ga tó sá gi tag ja.57

Ahogy a vi lá gi be ván dor lók nak, úgy a pa pok kö zül sem tu dott min den ki si ke -
res kar ri ert be fut ni az Új vi lág ban. A be il lesz ke dés ku dar ca mö gött sok szor az
ame ri kai et ni kai pasztoráció kö ve tel mé nye i hez való al kal maz ko dás hi á nya, időn -
ként pe dig sze mé lyes jel lem hi bák és vét sé gek hú zód tak. De vol tak olya nok is,
akik vagy az an golt nem tud ták meg fe le lő en el sa já tí ta ni, vagy a kör nye ze tet nem
tud ták meg szok ni. Míg a si ke res be il lesz ke dés egyik ve le já ró ja a sta bi li tás volt, a
gya ko ri ál lo más hely vál toz ta tás a problémákról tanúskodott.

Aki vég képp nem tud ta meg szok ni az ame ri kai vi szo nyo kat, vagy aki be le fá -
radt a nagy ener gi át igény lő szol gá lat ba, az sok szor a ha za té rés mel lett dön tött.
A hazatelepülés ak kor je len tett al ter na tí vát, ami kor a ha zai egy ház me gye meg fe -
le lő ál lást tu dott aján la ni. Amennyi ben erre nem volt le he tő ség (akár az egy ház -
me gye hely ze te, akár a pap fe gyel mi prob lé mái mi att), úgy az il le tő Ame ri ká ban
ma radt, és egy ház me gyé ről egy ház me gyé re ko pog ta tott a meg él he tés biz to sí tá sa
vé gett. Né há nyu kat ép pen Eördögh Elem ér fo gad ta be toledói plébániájára.
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