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BrauN lászló*1 

Az amerikai kivándorlás és Firczák Gyula szerepvállalása  
a Hegyvidéki akcióban 

„…Egyh. megyéje sorsát, annak felvirágoztatását minden irányban,  
bölcs kormányzata főczéljának kitüzni méltóztatott…” 

*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	történelem	és	társadalomtudományi	tanszé-
kének	tanára.

Rezümé.	 Firczák	 gyula	 püspök	 a	 XIX–
XX.	 század	 fordulóján	 irányította	a	munká-
csi	görögkatolikus	egyházmegyét,	egy	olyan	
időszakban,	 amikor	 számos,	 korábbról	 alig	
ismert,	nem	egyházi	jellegű	probléma	is	fel-
vetődött	mind	az	általa	vezetett	közösségben,	
mind	egészében	véve	a	magyarországi	társa-
dalomban.	tudásának	 és	 széles	 látókörének	
köszönhetően	helyesen	érzékelte	a	gondokat,	
s	az	egyházi	tevékenysége	mellett	sokat	tett	
hívei	 társadalmi	 felemelése	 érdekében.	 A	
lelki	gondozás	mellett	figyelme	és	munkája	
kiterjedt	a	szociális-gazdasági	jellegű	problé-
mákra,	amelyek	fokozatosan	politikai	arcula-
tot	kezdtek	ölteni.
javaslatára	 készült	 el	 az	 a	 beadvány,	

amelynek	hatására	a	korabeli	magyarország	
egyik	legsikeresebb	gazdasági	akciója	kezd-
te	meg	a	működését,	s	amit	végig	támogatott	
a	püspök	és	a	görögkatolikus	lelkészek.
A	szociális-gazdasági	helyzet	miatt	jelen-

tős	 emigrációs	 hullám	 indult	meg,	 ami	 kü-
lönösen	 érzékenyen	 érintette	 az	 egyházme-
gyét.	A	 hívei	 iránti	 gondoskodása	 kiterjedt	
az	Amerikába	kivándoroltakra	is.

Резюме. Еміграція до США та роль Ю. Фір-
цака у „Верховинській акції”..
Юлій	Фірцак	у	кінці	ХіХ	–	на	поч.	ХХ	ст.	

був	 головою	 Мукачівського	 греко-католиць-
кої		єпархії.	у	той	період	в	угорщині,	а	також	
серед	греко-католицького	населення	краю	ак-
туальності	та	гостроти	набули	деякі	питання	
нерелігійного	характеру.	Завдяки	своїм	глибо-
ким	знанням	та	широкому	світогляду	Ю.	Фір-
цак	 усвідомлював	 нагальність	 проблемних	
суспільних	питань	і	проводив	велику	громад-
ську	 роботу	 серед	 громади.	 Єпископ	 не	 об-
межувався	 духовною	 роботою,	 він	 займався	
також	 соціально-економічними	 питаннями,	
які	 поступово	 почали	 набувати	 політичного	
забарвлення.	саме	він	 ініціював	одну	з	най-
успішніших	 економічних	 акцій	 в	 тогочасній	
угорщині,	що	призвело	до	економічного	під-
несення	в	регіоні,	безпосередньо	підтримува-
ного	греко-католицькими	священиками.
у	 зв’язку	 з	 соціально-економічною	 ситу-

ацією	 в	 краї	 піднялася	 еміграційна	 хвиля,	
що	 сильно	 відобразилася	 на	 житті	 єпархії.	
Ю.Фірцак	 продовжував	 піклуватися	 і	 тими	
греко-католиками,	що	емігрували	до	америки.

1896-ban	 a	Vereckére	 látogatott	miniszterek	 és	 állami	 tisztviselők	megdöbbenve	
tapasztalták	a	hegyvidéki	emberek	nyomorát.	ennek,	s	Firczák	gyula	püspök	ezzel	
kapcsolatos	beadványai	hatására	állami	akció	kezdődött	az	északkeleti-kárpátok	
lakosainak	a	megsegítésére.

már	1896-ban	találkozott	egymással	Bánffy	dezső	miniszterelnök	és	Firczák	
gyula	püspök,	s	részben	politikai	megfontolásból	–	a	közelgő	választások	miatt	
–	megállapodásra	került	sor	közöttük.	Az	öt	pontból	álló	kompromisszum	legje-
lentősebb	része	a	4.	pont	volt,	amelyben	a	máramaros,	Ung,	Bereg	és	zemplén	
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megyék	hegyvidéki	területein	élő	„ruthén”	nép	megélhetéséről	és	egyben	a	töme-
ges	kivándorlás	megakadályozásáról	esett	szó1.

A	 millenium	 évében	 Bereg	 megyében	 már	 elindult	 egyfajta	 közgazdasá-
gi	mozgalom	hitel-	 és	 értékesítő	 szövetkezetek	 létrehozására,	 kölcsönök	 bizto-
sítására,	 fajtiszta	 állatok,	 facsemeték	 beszerzésére.	megszervezésük	 elsősorban	
Balajthy	mór	szolyvai	főszolgabíró	és	nedeczey	jános	országgyűlési	képviselő	
nevéhez	fűződött.

mivel	a	kezdeményezés	gyökeresen	nem	tudott	javítani	az	emberek	nyomo-
rán,	ezért	1897	elején	a	hegyvidéki	lakosság	érdekében	Firczák	püspök	és	a	me-
gyék	14	országgyűlési	képviselője	memorandumot	nyújtott	be	a	miniszterelnöknek	
Emlékirat az északkeleti Kárpátok közt és alján lakó ruthén nyelvű nép szellemi és 
anyagi viszonyainak elősegítése és felvirágoztatása tárgyában címmel2.	

A	memorandum	benyújtása	után	 a	püspök	 lelkészeitől	 számos	üdvözlő	 le-
velet	kapott.	Ilyen	volt	az	1897.	március	20-án	a	tőketerebesi	esperes	által	írott,	
amelyben	az	esperesség	lelkészei	nevében	méltatja	a	döntés	helyességét	és	a	püs-
pök	 hozzáértését:	„Püspöki magasztos és fényes trónusát elfoglalva, minthogy 
megyéje állapotát és minden viszonyát személyes tapasztalatok alapján ismerni 
méltóztatott, nem annyira püspöki felelősségteljes kötelesség érzet, de inkább ne-
mes atyai szivének gerjedelméből ölelvén keblére egyh. megyéje sorsát, annak 
felvirágoztatását minden irányban, bölcs kormányzata főczéljának kitüzni méltóz-
tatott… Ezért… őt egyh. megyéje részéről, cath. hitünkről és legmagasabb szemé-
lyének való tántoríthatatlan hűségünkről és ragaszkodásunkról biztosítsa… Atyai 
szivén viseli lelki gyermekeinek szellemi fejlődését, miért is erős, de szelid ke-
zekkel vezérli népe nevelését… Méltóságod szétnézett egyh. megyéje területén,… 
hogy a szükségben szenvedőkön segíthessen, ismert nagy befolyásával a magyar 
kormány figyelmét a nyomor felé fordította. Országos mozgalmat indított, feléb-
resztette a szabad sajtót, - így ezek által megismertette a magas és intéző körökkel 
lelki gyermekei nyomasztó helyzetét…”3.

A	kormány	is	figyelemmel	kísérte	az	északkeleti-kárpátokban	zajló	esemé-
nyeket	és	mindenképpen	megoldást	szeretett	volna	találni	a	problémákra.	mind-
ezek	összessége	eredményezte	azt,	hogy	1897	elején	segélyprogramot	indítottak	
el.	Az	ún.	hegyvidéki	akció	a	földművelési	minisztérium	irányítása	alatt	állt,	bár	
más	minisztériumok	is	tevékenyen	hozzájárultak	az	állami	programhoz.

már	a	beadvány	után	közvetlenül	elkezdődött	a	levelezés	a	püspök	és	a	kü-
lönböző	minisztériumok	között.	A	kereskedelemügyi	miniszter	személyesen	for-
dult	Firczák	gyulához	az	emlékirat	egyes	javaslataival	kapcsolatban	–	amelyek	
az	azt	benyújtó	képviselők	 személyes	 ismeretein	alapultak	–,	hogy	véleményét	
kikérje	és	még	részletesebb	tájékoztatást	kapjon,	s	azáltal	foganatosítson „gyors 
1	Botlik JózsEf:	Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig  
(1646–1997).	1997.	120.	o.
2	Uo.	121.	o.
3	ktál.	F.	151.,	op.	17.,	od.	zb.	1522.	f.	37-38.
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eredménnyel biztató intézkedéseket”.	A	miniszter	 utalt	 a	 fafeldolgozásra,	 szer-
számkészítésre,	 a	 szövőipar,	 a	 kosárfonás	 kialakítására,	 néptanítók	 küldésére	
egyes	 helységekbe,	 akik	 betanítanának	 bizonyos	 szakmákat4.	 levelek	 érkeztek	
a	megyei	közigazgatási	hivataloktól,	pénzügyi	igazgatóságoktól,	amelyek	felve-
tették	azokat	a	törvény	adta	lehetőségeket,	amelyeket	a	programban	alkalmazni	
lehetett.

A	 részletes	 tájékozódás	 érdekében	a	püspök	bevonta	 a	helyi	 lelkészeket,	 s	
azáltal	elkezdődött	a	program	előkészítése	és	megszervezése	is.	egyes	esetekben	
olyan	részletek	derültek	ki	a	helyi	viszonyokról	(pl.	az	uzsora	különféle	formái-
ról),	amelyekre	a	helyi	hatóságok	nem	fordítottak	figyelmet.	A	lakosság	a	lelké-
szeiken	keresztül	végtelen	bizalommal	fordult	a	püspökhöz,	s	később	a	bizalom	a	
miniszteri	kirendeltségre	és	vezetőire	is	kiterjedt.

1897	elején	Firczák	gyula	azzal	a	kéréssel	 fordult	 a	beregszászi	pénzügy-
igazgatósághoz,	hogy	a	vetőmag-vásárlási	kölcsönök	esetében	kedvezményeket	
biztosítsanak	a	hegyvidéken	élők	számára5.	1897.	június	8-án	szabó	Albert	m.	kir.	
pénzügyigazgató	körrendeletében	a	Bereg	vármegyében	fekvő	munkácsi,	szolyvai	
és	felvidéki	járásokban	bizonyos	adófajták	esetében	könnyítést	rendelt	el.

Bereg	vármegye	törvényhatósági	bizottsága	1897.	április	7–8-án	megtárgyal-
ta	az	országgyűlési	képviselők	által	benyújtott	emlékiratot.	A	bizottság	határoza-
tában	több	kéréssel	fordult	a	vallás-	és	közoktatásügyi	miniszterhez.	Az	egyik	a	
kongrua	rendezése	volt,	elsősorban	a	fizetés	biztosítása	és	körülírása,	hogy	a	pap-
ság	ne	legyen	rászorulva	jövedelme	növelésére,	hanem	híveivel	foglalkozhasson.	
A	másik	a	tanítók	fizetésének	a	kérdése	volt	a	hegyvidéki	járásokban.	munkájuk	
fontosságára	való	tekintettel	kérelmezték,	hogy	az	400	forinton	felül	legyen	meg-
állapítva.

A	háziipar	fejlesztése	tekintetében	a	szövés	mellett	a	faipar	meghonosítását	
javasolták,	valamint	ennek	érdekében	a	szolyvai	elemi	iskola	mellett	egy	faipari	
tanműhely	létrehozását,	valamint	egy	fa-	és	vegyipari	gyár	létesítését	kezdemé-
nyezték	a	településen.	ezenkívül	különböző	útvonalak	kiépítését	javasolták,	ame-
lyek	jelentősen	fellendítenék	a	helyi	kereskedelmet.

1898	elején	szolyván	megalakult	a	hegyvidéki	miniszteri	kirendeltség,	amely	
később	munkácsra	tette	át	a	székhelyét.	A	földművelésügyi	minisztérium	hatáskö-
re	alatt	álló	kirendeltség	kezdetben	Ung,	Bereg,	Ugocsa	és	máramaros,	a	későbbi-
ekben	sáros,	szepes,	zemplén	és	szatmár	vármegyékre	is	kiterjedt6.

Az	 akció	 élére	 darányi	 Ignác	 földművelésügyi	miniszter	 1897	 végén	 egán	
edét,	a	kiváló	gazdasági	szakembert	nevezte	ki	miniszteri	biztosnak,	aki	a	program-
nak	lelkes	irányítója	és	aktív	megvalósítója	volt7.	ebben	az	is	szerepet	játszott,	hogy	

4	ktál.	F.	151.,	op.	17.,	od.	zb.	1522.	f.	40.
5	Uo.	f.	55–56.
6	Botlik JózsEf:	Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkelet-Felvidék és Kárpátalja XIX–XX. 
századi történetéhez.	2000.	87.	o.
7	І. О. Мандрик:	Закарпатська еміграція кінця ХІХ - початку ХХ ст.	1991.	c.	56.
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hagara	Viktor,	Bereg	megye	akkori	főispánja	ajánlotta	darányi	figyelmébe	egánt.	
hagarát	a	földművelésügyi	miniszterhez	baráti	viszony	fűzte,	a	hegyvidék	gazda-
sági	problémáira	orvoslást	kereső	politikusnak	ezen	ügyekben	tanácsadója	is	volt8.	

Az	 egán	 ede	 által	 vezetett	 hegyvidéki	 miniszteri	 kirendeltség	 a	 lakosság	
megsegítését	és	a	szegénység	felszámolását	kétféle	módon	képzelte	el,	amelyek	
azonban	szorosan	összefüggtek	egymással.	Az	egyik	módszer	a	legelőhiány	és	a	
földínség	felszámolására	az	volt,	hogy	uradalmi	és	kincstári	területekből	béreltek	
földeket.	A	kirendeltség	azt	szerette	volna	elérni,	hogy	a	bérbe	vehető	földeket	ne	
különféle	vállalkozók	útján	adják	ki,	akik	ebből	jelentős	hasznot	húztak,	hanem	
közvetlenül	juttassák	azt	a	szegényebb	gazdáknak.	1898	tavaszán	kezdték	meg	az	
állam	által	bérelt	földek	kiadását.	minőségüktől	függően	a	szántóföldekért	2,50–6	
forint,	a	legelőkért	1–12	forint	éves	használati	díjat	kellett	fizetni.	A	kiosztást	a	
helybéli	papokból,	tanítókból,	uradalmi	tisztviselőkből	és	a	miniszteri	megbízott-
ból	álló	bizottság	végezte,	ami	egyben	arra	is	biztosítékot	jelentett,	hogy	a	földe-
ket	a	megfelelő	személyek	kaphassák	meg9.

A	másik,	egán	szerint	„leghathatósabb	eszköznek”	nevezett	módja	az	akció-
nak	a	hitelszövetkezetek	megalapítása	volt.	A	pénzintézetek	létrehozása	egyidejű-
leg	több	célt	is	szolgált.	először	is	a	gazdaság	fejlesztése	érdekében	a	jelzálog	és	
személyi	hitel	kiterjesztését	a	hegyvidékekre.	korábban,	mint	a	miniszteri	biztos,	
a	földművelésügyi	miniszternek	1899.	február	28-án	írt	beszámolójából	kitűnik,	
az	északkeleti-kárpátokban	jelzáloghitel	egyáltalán	nem	létezett,	személyi	hitelt	
pedig	csak	uzsorakamatra	kaphattak10.	Az	uzsorásoktól	és	a	 túl	magas	–	20-25,	
sőt	olykor	200–500%-os	–	kamattól,	s	az	ezzel	együtt	 járó	minden	nehézségtől	
és	 kellemetlenségtől	 szerette	 volna	megszabadítani	 a	 lakosságot,	 illetve	 ezáltal	
gazdaságuk	fejlesztésére	és	anyagi	biztonságuk	megteremtésére	törekedett.	Azaz	
a	hitelszövetkezetek	kiterjesztésével	próbáltak	lehetőséget	teremteni	arra,	hogy	a	
falvak	meg	tudják	vásárolni	az	uradalmi	vagy	kincstári	földekből	a	község	számá-
ra	nélkülözhetetlen	legelőterületeket,	és	a	hegyvidékeken	a	megélhetést	biztosító	
állattenyésztést,	 a	 fő	 jövedelemforrást	 képező	 juh-	 és	 szarvasmarha-tenyésztést	
fellendítsék;	a	szükséges	élelmiszereket	és	a	fontosabb	háztartási	cikkeket	jó	mi-
nőségben	és	elérhető	áron	be	tudják	szerezni.	esetleges	katasztrófa	vagy	tragédia	
esetén	is	pénzhez	jussanak	az	emberek,	ne	az	uzsorásoktól	kérjenek	kölcsön,	ne	
váljanak	tőlük	függővé.	

A	kárpátaljai	állami	területi	 levéltár	 dokumentumai	 között	megtalálható	
az	1998	és	1910	között	működött	hitelszövetkezetek	listája11.	A	felsorolásban	148	
hitelszövetkezet	van	feltüntetve.	ezek	között	17	hitelintézetnek	a	helység	nevén	
kívül	csak	az	alapítás	éve,	esetleg	a	tagok	és	üzletrészek	száma	van	feltüntetve,	

8	Csatáry györgy:	Hagara Viktor – a tudós főispán.	2005.	11.	o.
9	gönCzi andrEa:	Egy magyar kísérlet az alpesi gazdálkodás megvalósítására – a hegyvidéki akció. 
2005.	76.	o.
10	ktál.	F.	772,	op.	1,	od.	zb.	102.,	f.	1.
11	ktál.	F.	772,	op.	1,	od.	zb.	53.
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neveket	nem	tartalmaz	az	adatlap.	A	többi	esetben	nevek	is	fellelhetőek.	A	hitel-
szövetkezeteknek	három	vezető	személye	volt:	az	elnök,	az	alelnök	és	a	könyve-
lő.	A	neveket	 tartalmazó	131	pénzintézetből	71-ben	görögkatolikus	lelkész	volt	
az	 elnök,	 22-ben	 görögkatolikus	 lelkész,	 tanító	 vagy	 gondnok	 volt	 az	 alelnök,	
32	esetben	 lelkész	vagy	 tanító	volt	 a	könyvelő.	ezek	 többször	 fedték	egymást,	
azaz	 egy-egy	 hitelszövetkezetben	 olykor	mind	 a	 három	 vezető	 pozíció	 a	 helyi	
görögkatolikus	 egyházvezető	 személyek	 irányítása	 alatt	 állt,	 esetleg	 ugyanaz	 a	
személy	töltött	be	különböző	vezetői	tisztségeket.	Összességében	azonban	a	131	
hitelszövetkezetből	88-ban	(2/3)	volt	valamelyik	irányítói	tisztség	görögkatolikus	
tisztségviselő	felügyelete	alatt.

A	hegyvidéki	akció	elsősorban	a	görögkatolikus	híveket	érintette,	és	a	gazda-
sági	program	fő	támaszai	a	görögkatolikus	lelkészek	voltak,	élén	Firczák	gyula	
püspökkel.	

A	hegyvidéki	akció	kezdeményezése,	folyamatos	támogatása	nem	a	püspöki	
feladatok	része	volt,	hanem	egy	olyan	külön	áldozatvállalás,	amelyben	az	egy-
házfő	–	pozitív	értelemben	–	túllépte	egyházvezetői	hatáskörét.	A	levelezésekből	
megítélve	Firczák	gyula	megválasztásának	kezdetétől	komoly	tekintéllyel	rendel-
kezett	hívei	és	papjai	előtt.	A	program	megindulásától	kezdve	azonban	a	lelkészek	
leveleikben	maguktól	 biztosítják	 a	 püspököt	 hűségükről	 és	 segítőkészségükről.	
nem	az	egyházi	személyek	döntöttek	a	gazdasági	kérdésekben,	de	a	problémák	
felvetése,	azok	orvoslásának	javaslatai,	az	akció	gyakorlati	megvalósítása,	a	ko-
moly	népnevelő	munka	elsősorban	az	egyházi	vezetők	vállán	nyugodott.	Az	utó-
kor	 a	hegyvidéki	 akciót	 elsősorban	 gazdasági	 szempontból	 elemzi,	 azonban	 a	
görögkatolikus	egyház	szemszögéből	nézve	egy	megerősödés,	talán	szellemi	és	
lelki	megújulás	kezdete	volt,	amely	még	szorosabbra	fűzte	a	viszonyt	a	hívek	és	
a	lelkészek	között.

Az	 1890-es	 évektől	 a	 szociális-gazdasági	 helyzet	 következtében	 jelentős	
emigrációs	 hullám	 indult	meg,	 ami	 különösen	 érzékenyen	 érintette	 az	 egyház-
megyét.	A	kivándorlás	problémája	nem	vonatkoztatható	el	a	hegyvidéki	akciótól,	
hiszen	 a	 gazdasági	 eredményeken	 túl	 a	 program	 egyik	 határozott	 célja	 volt	 az	
emigrációs	hullám	visszaszorítása.

A	kivándorlás	a	nyugat-európai	államokban	már	jóval	hamarabb	megkezdő-
dött,	nem	volt	tehát	teljesen	ismeretlen	a	magyar	politikusok	számára	sem.	ennek	
ellenére	rövid	idő	alatt	jelentős	méreteket	öltött,	és	igazán	a	megfelelő	ellenszert	
sem	sikerült	megtalálni	a	jobb	élet	reményében	útnak	indulók	marasztalására.	

A	közönyösséget	sem	lehet	felróni	az	állami	közigazgatás	akkori	tisztviselő-
inek,	hiszen	a	folyamatot	kezdetétől	fogva	figyelemmel	kísérték,	ami	nem	kevés	
aggodalommal	töltötte	el	az	ország	vezető	politikusait.	Az	1880-as	évektől	a	ki-
vándorlás	egyre	erőteljesebben	érezteti	hatását.	A	hatóságok	adatokat	gyűjtöttek	és	
intézkedéseket	foganatosítottak	az	útra	kelők	visszatartására.	Az	állami	tisztvise-
lők,	ha	nem	is	tettek	meg	minden	tőlük	telhetőt,	kérdés	marad,	mennyire	lett	volna	
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képes	megakadályozni	ezt	a	már-már	természetes	folyamatot	az	állam	mesterséges	
úton.	jellemző,	hogy	a	nyugat-európai	országokat	sokkal	hamarabb	elérő	kiván-
dorlási	hullám	a	XIX.	század	végi	magyarországot	is	hasonló	gazdasági	környe-
zetben	találta.	Azaz	egy	olyan	időszakban,	amikor	az	ipari	forradalom,	a	kapitalista	
piacgazdaság	éreztetni	kezdte	a	hatását,	s	ezzel	együtt	járt	a	társadalmi	viszonyok	
erőteljes	átalakulása	is.	Az	elodázott	földreform	és	a	népességrobbanás	elsősorban	
a	paraszttömegek	százezreit	mozdította	ki	korábbi	lakóhelyéről.	A	személyes	okok	
csak	másodlagos	szerepet	játszottak	a	kivándorlásban.

kevés,	illetve	átmeneti	sikereket	tudtak	csak	elérni	a	hatóságok,	hiszen	a	XX.	
század	elejére	a	kivándorlás	egyre	jelentősebb	méreteket	öltött.	1906.	július	1-je	
és	1907.	június	31-e	között	majd	kétszázezren	utaztak	ki	az	egyesült	államokba12.	
A	hivatalos	statisztikai	adatok	szerint	1900	és	1913	között	az	akkori	magyaror-
szágról	közel	másfél	millióan	hajóztak	ki	az	UsA-ba	(1	463	693	személy)13.	A	
kivándorlás	kb.	86%-ban	az	UsA-ba	irányult14.	A	jobb	élet	reményében	útra	kelt	
emberek	egy	része	kanadát,	dél-Amerika	országait	vagy	dél-Afrikát	választotta	
uti	célként.	sokan	a	kiutazást	csak	átmeneti	állapotnak	tekintették,	munkát	keresni	
indultak,	és	feltett	szándékuk	volt,	hogy	egy	kis	pénz	összegyűjtése	után	hazatér-
nek.	később	azonban	ez	a	többségnél	végleges	letelepedési	szándékká	alakult	át.	
pontos	adatokat	szolgáltatni	a	kivándorlók	számáról	nem	lehet,	hiszen	a	hivatalos	
statisztikai	adatok	csak	az	útlevéllel	rendelkezőket	tartották	számon.	Az	emberek	
egy	jelentős	része	azonban	titokban,	szökve	lépte	át	a	határokat.	A	másik	nehéz-
séget	az	okozta,	hogy	egyesek	többször	is	megtették	a	tengerentúlra	vezető	hosz-
szú	utat,	közben	hazatértek	családjukhoz,	és	az	oda-vissza	utazásokat	sem	lehet	
kiszűrni	a	puszta	számadatokból.	egy	része	a	távoli	országokban	munkát	kereső	
embereknek	valóban	hazatért.	A	téma	kutatói	–	thirring	gusztáv,	puskás	julianna,	
szántó	miklós,	Várdy	Béla	–	kb.	kétmillióra	becsülik	a	magyarországról	kiván-
doroltak	számát.

Az	emigráció	először	az	ország	északi	megyéiben	indult	meg.	Bár	elsőként	
a	 felvidéki	német	polgárság	 tagjai	keltek	útra,	néhány	év	múlva	elindult	a	me-
zőgazdasági	 munkások	 áradata	 is.	A	 legtöbben	 sáros	 és	 zemplén	 megyékből	
indultak	el	szerencsét	próbálni.	A	kivándorlási	hullám	zemplénből	fokozatosan	
Ung	megyére	 is	 átterjedt,	 ahol	valamivel	később	szintén	 jelentős	méreteket	öl-
tött,	 és	 a	 lélekszámhoz	 viszonyítva	 nagyon	magas	 volt	 a	 kivándoroltak	 aránya	
(1899	és	1913	között	átlagosan	a	megyében	ezer	főre	19,2	kivándorló	jutott)15.	Az	
Ung	megyéből	történő	kivándorlás	már	1880-tól	kimutatható,	 igaz,	eleinte	nem	
tulajdonítottak	különösebb	 jelentőséget	 az	 emigrációnak.	nem	 is	 igazán	 tudtak	
tenni	 ellene,	 hiszen	 a	 községi	 elöljárók	 kötelesek	 voltak	minden	 hozzájuk	 for-
duló	személynek	honossági	vagy	magaviseleti	 igazolványt	kiállítani.	A	külföldi	
12	Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880–1940.	1982.	204.	o.
13	Magyar Statisztikai Közlemények.	A	magyar	szent	korona	országainak	kivándorlása	és	visszaván-
dorlása	1899–1913.	1918.	46.	tálázat.
14	szántó Miklós:	Magyarok Amerikában.	1984.	46.	o.
15	msk.	1918.	2.	táblázat
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határokon	a	cselédkönyvet	vagy	a	marhalevelet	mutatták	fel,	s	mivel	azt	ott	nem	
értették,	úgy	átengedték	őket.	Bereg	megyében	a	XIX.	század	utolsó	évtizedében	
kezdődött	el,	de	csak	1900-tól	vált	jelentőssé	a	kivándorlás,	máramaros	és	Ugo-
csa	vármegyékben	pedig	a	XX.	század	első	évtizedének	közepétől	nőtt	meg	az	
emigráció.	hogy	Ung	vármegyére	a	szomszédos	zempléni	események	milyen	ha-
tással	voltak,	arra	a	szobránci	járás	szolgabírája	egyik	jelentésében	külön	is	kitért.	
Amint	írta,	a	nagymihályi	járásból	(zemplén	megye)	sokan	elmentek	Amerikába,	
jelentős	pénzösszegeket	küldtek	haza,	 aminek	a	hatására	egyre	 többen	hagyják	
el	otthonukat16.	eleinte	azonban,	mint	ahogyan	az	gróf	török	napoleonnak,	Ung	
megye	főispánjának	1882-ben	a	belügyminisztérium	számára	írott	beszámolójá-
ból	kitűnik,	a	megyéből	kivándoroltak	fele	(kb.	500	fő)	Ungvárról	indult	útnak.	
A	városokban	boldogulni	nem	 tudó	 iparos	 és	kereskedő	példája	könnyen	 talált	
utánzásra	a	paraszti	lakosság	körében	is.	A	hegyvidéken	a	magas	népszaporulat	
és	természet	adta	körülmények	miatt	még	érzékenyebben	érintette	a	földhiány	a	
lakosságot.	A	helyzeten	az	sem	változtatott	 igazán,	hogy	minden	évben	a	felvi-
déken	élők	tízezrei	kerestek	munkát	az	alföldön.	A	hivatalos	adatok	szerint	má-
ramaros	megyében	1897-ben	11	590	ember	keresett	munkát,	de	csak	mintegy	5	
ezer	számára	tudtak	biztosítani	a	mezőgazdaságban	és	a	fűrésztelepeken.	A	négy	
megyéből	–	Ung,	Ugocsa,	Bereg	és	máramaros	–	1900-ban	76	290	ember	dolgo-
zott	idény-	vagy	napszámos	munkásként	a	sík	vidéki	területeken17.

Ung	megyében	1899-ben	3637,	 1900	 augusztusának	végéig	 3072	 személy	
kapott	útlevelet	Amerikába18.	

Bereg	megyéből	a	kivándorlás	a	felvidéki	és	a	munkácsi	járás	falvaiból	in-
dult	el.	A	felvidéki	járás	szolgabírája	142	útlevelet	állított	ki	1901	tavaszáig,	de	a	
kivándorlás	mértéke	ettől	jóval	nagyobb	volt19.	nagyon	sokan	a	kiutazásnak	nem	
a	hivatalos	útját	választották.

Ung,	Ugocsa,	Bereg	és	máramaros	megyékből	a	hivatalos	statisztikai	adatok	
szerint	1899–1913	között	92	418	ember	vándorolt	ki,	közülük	19	162	személy	
még	hazatért,	akikről	viszont	nem	tudhatjuk,	a	későbbiekben	nem	indultak-e	is-
mét	útnak.	Az	egyesült	államokba	szintén	ugyanebben	az	időszakban	89	957-en	
utaztak	ki.	Bereg,	Ung	és	Ugocsa	megyékből	a	hivatalos	útlevéllel	útnak	 indu-
lók	nagy	többsége	(99,5%-a)	az	UsA-ba	ment.	Az	északkeleti-kárpátokban	élő	
ruthén	lakosság	a	magyarországi	kivándorlóknak	kb.	3,5–4%-át	tette	ki,	ami	lé-
nyegesen	meghaladta	az	össznépességen	belüli	arányukat	(2,3%)20.

Az	első	között	utazott	ki	híveihez	dzubay	sándor	lelkipásztor,	hogy	össze-
fogja	az	Amerikába	kivándorolt	görögkatolikusokat.	1889-ben	érkezett	meg	new	
yorkba,	s	a	keleti	part	több	városában	tevékenykedett	–	eredményesen.	munká-
ját	 helyreállított,	megvásárolt	 és	 felépített	 templomok	 jelezték	 (scranton,	new	
16	ktál.	F.	4.,	op.	1.,	od.	zb.	66.,	f.	11.
17	І. О. Мандрик:	1991.	c.	49.
18	ktál.	F.	772.,	op.	1.,	od.	zb.	117.,	f.	42.
19	ktál.	F.	772.,	op.	1.,	od.	zb.	64.,	f.	7.
20	msk.	1918.	28.	táblázat
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york,	Brooklyn,	leisering).	működése	 azért	 is	 fontos	 volt	 az	 egyház	 számára,	
mert	kevés	magyar	nyelvű	lelkész	volt	a	 tengerentúlon.	mivel	abban	az	időben	
görögkatolikus	püspökség	nem	működött,	ezért	a	hívek	a	római	katolikus	temp-
lomokba	jártak.	ebből	aztán	ellentét	alakult	ki	a	római	és	a	görögkatolikus	papok	
között,	s	gyakran	megtörtént,	hogy	a	görögkatolikus	hívek	inkább	választották	a	
rítusukhoz	közelebb	álló	ortodox,	semmint	a	római	katolikus	templomokat.	ma-
gyarországon	mindez	úgy	tükröződött,	hogy	pánszláv	izgatás	kezdődött	el	a	ki-
vándorolt	görögkatolikusok	között.	A	hatásai	pedig	abban	mutatkoztak	meg,	hogy	
magyarországon	is	elkezdődött	a	skizmatikus	mozgalom21.

A	kormány	mindezek	hatására	nekilátott	az	ún.	amerikai	akciónak,	amelynek	
lényege	az	volt,	hogy	hazafias	papokat	küldjenek	Amerikába.	A	századfordulótól	
kezdve	már	a	görögkatolikus	egyház	is	számba	veszi	a	kivándoroltakat,	azonkívül	
adatokat	 kér	 az	 ottani	 lelkészektől	 a	 hívek	 számát	 illetően.	 Izay	Antal	 lelkész-
szel	 küld	 üzenetet	 Firczák	 püspök	damjanovich	tivadar	 brooklyni	 lelkésznek,	
aki	1901.	május	24-i	válaszlevelében	beszámol	az	ottani	görögkatolikusok	lélek-
számáról.	Adatai	szerint	az	addigi	összeírásoknak	megfelelően	a	magyarországról	
és	galíciából	kivándoroltak	lélekszáma	összesen	250	ezer	fő;	azokból	hitközsé-
gekbe	szervezve:	120	ezer;	magyarországi:	95	ezer;	galíciai:	25	ezer.	Akkor	61	
görögkatolikus	templom	és	44	lelkész	működött.	A	lelkészek	közül	a	munkácsi	
egyházmegyéből	26,	az	eperjesiből	8,	míg	galíciából	10	érkezett.	A	kanadai,	ar-
gentínai	és	brazíliai	hívek	száma	kb.	35	ezer	volt22.	később	az	egyházmegye	külön	
kimutatást	készíttetett	a	kivándoroltakról.

A	magyar	kormány	a	Vatikánnal	egyetértésben	1902-ben	egy	apostoli	vizitátort	
küldött	ki	Amerikába,	 átmeneti	megoldásként	 a	püspökség	megszervezéséig.	A	
választás	hodobay	Andor,	eperjes	megyei	kanonokra	esett,	akit	a	püspök	1902.	
április	14-én	kelt	levelében	az	amerikai	lelkészek	figyelmébe	és	pártfogásába	aján-
lott23.	hodobay	rendkívül	energikusan	látott	munkához,	azonban	mint	a	magyar	
érdekek	amerikai	védelmezője	rövid	idő	múlva	összekülönbözött	a	szláv	nyelvű	
hívekkel,	 illetve	 az	 azokat	 tömörítő	соеДинение	 nevű	 szervezet	 tagjaival.	
mivel	 újabb	 konfliktusok	 alakultak	 ki	 a	 tengerentúli	 görögkatolikusok	 között,	
hodobay	Andor	a	várt	eredményt,	a	hívek	összefogását	és	a	püspökség	létrehozá-
sát	nem	tudta	elérni,	s	1906-ban	hazatért24.

minden	magyarországi	 törekvés	 ellenére	 –	 amin	Firczák	munkácsi	 és	Vá-
lyi	eperjesi	püspökök	1906-os	római	látogatása	sem	segített	–,	a	Vatikán	a	lem-
bergi	septicky	érsek	 jelöltjét	választotta,	akit	Bécs	 is	 támogatott.	 Így	1907-ben	
Ortinszky	szótér	 lembergi	 bazilita	 szerzetest	 nevezték	ki	 az	egyesült	államok	
görögkatolikus	 püspökévé25.	 Ortinszky	 sem	 volt	 jó	 választás,	 hiszen	 a	magyar	
nyelvű	görögkatolikusok	nem	tudták	őt	elfogadni,	és	a	lelkészek	is	több	panaszle-
21	gönCzi andrEa:	Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején.	2007.	30–31.	o.
22	ktál.	F.	151.	op.	2.,	od.	zb.	16.,	f.	4.
23	ktál.	F.	151.	op.	2.,	od.	zb.	415.
24	gönCzi a.	2007.	33–34.	o.
25	gönCzi andrEa.	2007.	35.	o.
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velet	intéztek	Firczák	püspökhöz,	hogy	a	kinevezett	amerikai	püspök	„ukrainista 
politikát”	folytat,	s	emiatt	a	hívek	tömegével	csatlakoznak	a	skizmatikus	mozga-
lomhoz26.

Az	évtized	végére	azonban	bizonyos	megegyezés	volt	tapasztalható	Ortinszky	
és	a	magyar	nyelvű	hívek	között.	ezt	látszik	igazolni,	hogy	amikor	görögkatolikus	
papnevelő	 intézetet	 szándékozott	 létrehozni	Washingtonban,	 akkor	a	kollégium	
vezetésére	és	a	görögkatolikus	rítusok	megtanítására	két	tanerőre	volt	szüksége,	
akik	közül	az	egyiknek	galíciából,	a	bazilita	rendből,	a	másiknak	pedig	magyar-
országról	kellett	érkeznie27.

Firczák	 püspök	 gondoskodása	 kiterjedt	 az	 egyesült	 államokban	 élő	
görögkatolikus	hívekre,	még	ha	problémáikat	nem	is	tudta	teljes	mértékben	ren-
dezni.	megoldásra	 törekedett	 és	 elért	 egy	 bizonyos	 kompromisszumot	 az	 őket	
közvetlenül	irányító	Ortinszky	püspökkel.

Firczák	gyula	munkássága	mindenképpen	többre	értékelhető,	mint	szorosan	
vett	 egyházvezetői	 tevékenység.	hívei	 iránti	„atyai gondoskodása”	 nemcsak	a	
szellemi-lelki	megújulást	jelentette	számukra,	hanem	azzal	együtt	egy	gazdasági	
felemelkedést	és	a	magyarságtudat	megtartását	még	az	otthontól	távol	is.
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