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Magyartemplomok Amerikában

A múlt század egyik legérdekesebb jelensége társadalmi vonatkozásban az a hatalmas méretű

népvándorlás volt, amelynek során Európában milliók hagyták el hazájukat, hogy az óceán másik
oldalán telepedjenek le. A kivándorlás hatalmas hulláma a század utolsó harmadában érte el
Magyarországot, hogy területérőlis százezreket sodorjon magával, elsősorban az Egyesült Államokba.

Az így létrejött amerikai magyarságnak jó része egymással összetartva, magyar közösségekben, az
anyanyelvét használva, a régi hagyományok szerint élt, tehát megtartotta és ápolta magyarságtudatát.
Hogy ez így lett, abban jelentősszerepet játszottak az általuk épített magyartemplomok. Ezek lettek a
kialakult magyar szigetvililg őrhelyei, és lényegében azok is maradtak napjainkig.

Ezeknek a templomoknak az egészföldrészre kiterjedő területi megoszlása jól mutatja az amerikai
magyarság szétszórtságát, és az idő múlásával eltűnőben levő régi magyar szígetek nyomait. Jelenlegi
állapotukból megállapítható a közösségek hajdani és mai helyzete, a zsúfolt nagyvárosokban
ugyanúgy, mint a viszonylag néptelen prérín vagya hegyek közötti völgyekben.

Csupán a római katolikus templomok száma is valamivel száz fölött van, az összes felekezeti
templomok száma pedig körülbelül kétszázra becsülhető. A "nyolcadik törzs" emlékei ezek,
zömében azoké a szegényparasztoké. akik az idegenbeli új környezetükben verejtékes munkával
megkeresett pénzüket, és sok esetben az erejüket is áldozták arra a célra, hogy templomaik legyenek.

Ezeknek a templomoknak az építéséről, a bennük zajló életről, sok esetben pusztulásáról idehaza
nagyon keveset tudunk. Pedig olyanok is vannakközöttük. amelyek létrejöttében a magyar állam is
közreműködött, részben pénzbeni segélynyújtással, részben papok küldésével, a költségeket a
hajótársaságok jövedelemadójából származó Kivándorlási Alapból fedezve. De az amerikai magyarság
ismeretei is hiányosak, hiszen pontos nyilvántartás sem készült e templomokról, nem egy
nyomtalanul eltűnt. Többségükben azonban ma is zajlik az élet, sőt még újak is épülnek.

Az amerikai magyar emlékek kutatása során sok amerikai magyar templomban jártam. Közülük
megemlítek néhányat. A kanadai prérin például jeltelenül álló épületre bukkantam. Csak akkor
vettem észre, hogy magyar templomban járok, amikor a padokban magyar énekes- és imakönyveket
találtam, és a falakról ismerős szeritképek tekintettek le rám. Mivel az oltárkép Szent Erzsébetet
ábrázolta, gondolom, az volt a neve is. A kis templom mögött a temetőben a sírköveken magyar
feliratok. Ezzel kirajzolódott előttem a múlt: ott pihennek a templom építői, akik a századforduló
táján ideérkezve a templom körüli tanyáikon éltek azon a földön, amelyet ők törtek fel, hogy a fű

helyére gabonát vessenek. Verejtékes munkájuk után vasárnap a templomba mentek, amelyet
nemcsak azért emeltek, hogy benne magyarul imádkozzanak, hanem azért is, hogy összejöhessenek
egymást erősíteni. Az idő teltével aztán a korai kis farmok megszüntek, az azokon levő kis házak
kiürültek, végül eltűntek. A templom így egyedül maradt, és a távolba került utódok már egyre
ritkábban látogatták

Egy hasonló kis fatemplomra kétezer kilométerre délre, Vírginia állam hegyes vidékének
Pocahontas nevü városkájában találtam. Oda magyar bányászok kerültek és már 1896-ban építettek
maguknak egy templomot, amelyet Szent Erzsébetről neveztek el. A nagy gazdasági válság idején
azonban ezeket a bányákat bezárták, és a munkások kénytelenek voltak elköltözni, így idegen kezekre
került a templom, neve Saint Elisabethre változott, és eredetét ma már csak a magyar szenteket
ábrázoló szép freskói mutatják.

pár száz kilométerre onnan dél felé North Carolina állam egy kisvárosában. Raefordban soha nem
élt magyarcsoport, mégis van egy szép magyar templom. Ezt egy angol felíratú bronz táblácska jelz«
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"Magyarországi Szent Erzsébet temploma, Elisabeth Black, Walter Black, Sue Gonnan, Geneviéve
Carter, Marie D'Augustino, Therese Contour adonWlyaiból épült." Walter Black New York-i
üzletember volt, aki elhunyt magyar felesége emlékére építtette a templomot.

Amerika egyik legszebb, legnagyobb és leggazdagabb magyar temploma, a Szent Kereszt templom
az autóiparáról híres Detroitban áll, és léte szoros összefüggésben is van ezzel az ipar.1ggal.Az első

detroiti magyarok a századforduló évében telepedtek le. ÖSSZefogásukatmutatja, hogymár 1902-ben
létrehozták a Katolikus Egyletet, és négy évvel később templomépítésbe kezdtek. Bú akkor még csak
150 magyar család élt itt, a templom olyan gyorsan felépült, hogy Detroit püspöke még abban az
évben fel is szentelte, és magyar papot is adott a részére. A kolozsvári születésűKlenner Hubert olyan
lelkesen látott munkához, hogy a következő évben a templom iskoláját is beindította, a tanítást
magyarapácákra bÍZVa.

Azután már olyan tömegesen érkeztek a magyarok az óhazáb61 is, hogy 1920-raa számuk 22 ezerre
növekedett, és bár közben görög katolikus, református, baptista magyar templomok is épülteka Szent
Kereszt közelében, az kicsinek bizonyult, és helyette nagyobbat kellett építeni. Ez a szép templom két
tornyával már messzirőlkiemelkedik a körülötte levő lakóházak és más templomok közül, A belépőt

elbűvöli a hatalmas szentély, a gyönyörű oltár, a festett ablakok, a tető freskói, a falakfestményei. A
templom teljes berendezése is a magyar hívek támogadsával, az ő összefogásukk.al készült el. Az
orgona megépítésére a harmincas évekbenkerült sor, amikor a közismert gazdasagi válság ínsége és
nyomora ellenére adakoztak a magyarok, miközben a templom konyhájában ingyen élelmet osztottak
azok számára, akiknek még a napi eledel megszerzése is gondot okozott. A templomhoz hatalmas
méretú iskola tartozik, amelyvele egyidőbenépült. Az iskola nyolc osztályában máraz első évben 622
magyar diák tanult, és sokat el is kellett utasítani helyhiány miatt. A tanítást magyarszerzetesnővérek,
az Isteni Szerétet Leányai végezték, akik gondot fordítottak a magyarságtudat ápoIasára is.

Ez az egységes, szép létesítmény a harmincas évek végén élte fénykorát. Azután elkezdődött a
hanyatlás időszaka. A templom magaugyan még tovább szépült, de közben a közösség bomlásnak
indult, mert az ipari átrendeződésmiatt IIromlásnak indult környezetbőlnövelMí számban költöztek
el a jobb módba jutott magyar családok. Az elköltözék helyére idegenek érkeztek, akik csak használni
akarták az iskolát, de a fenntartásához nem járultak hoZZá,s így az egyre nehezebb helyzetbe került,
míg Végül is 1970-ben bezárták. A templom azonban továbbra is tartotta magát, mivel az
elköltözöttek közül sokan visszajártak legalább a vasárnapi mísére,

A másik templom, amelyrőlmég szölní akarok, Kanada Saskatchewan nevű tartományában azon a
kolónián épült, amelyet egy 150 fős csoport érkezésével sZáz évvel ezelőtt, 1886-ban hoztak létre a
magyarok. Ehhez a kolóniához sokan 1888 után csatlakoztak. Ezek a magyarok a vallási összejövetelei
ket kezdetben az egyik nagyobb házban, majd egy fakápolnában tartották, amelyet a Magyarok
Nagyasszonya oltalmába ajánlottak. A századforduló utáni évekre ezer fölé emelkedett számuk már
"egy nagy templom építését tette szükségessé, amely 1906-ban el is készült. Ez lett a Kaposvár
templom", amely később az egész kanadai magyarság büszkeségévé vált. Ennek a templomnak az
értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy építőinem bérmunkások voltak, akik félre tudtak tenni
a fizetésükből, hanem kezdő telepesek, akik termékeik eladásából jutottak némi jövedelemhez.
Pénzük nem lévén, maguknak kellett építkezniük. A vidéken kő nem volt, így szekereken
szétszóródott szikladarabokat hordtak oda, ezekből épült nemcsak a templom, de a tekintélyes
méretű parókia is. Később, amikor már ebbe a templomba sem fért be mindenki, annak közelében
egy .Iourdes-r" kápolnát építettek ugyancsak kőből. Innen évtizedeken át messzire hangzott aprérin
élő magyarok éneke.

Amikor 1936-ban a kolónia alapításának 50. évfordulóját ünnepelték nagy pompával, a templom
rnellé emlékoszlopot emeltek, melynek márványlapján az első telepesek nevei olvashatók. Ők
nyugszanak a körülötte levő temetőben.Kanada e helyet védetté nyilvánította, történelmi emlékhely
lett, melyet a húszas évek alatt a magyar püspökök a Kanadától kapott különvonaton látogatták meg.
Akkoriban a többi magyar egyház képviselői is fölkeresték a magyarság nagyobb központjait. Később
az Óhazával való kapcsolat a háboníval megszakadt. Harminc év után éledt újra elsősorban az
anyanyelvi konferenciák révén.
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