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Magyar lelkipásztor
kodás Amerikában

Böhm Károlynak, a külhoni magyarok
misszionáriusának emlékére

A múlt évszázad nyolcvanas éveiben, miközben az ország éppen a
millennium megünneplésére készült, magyarok százezrei keltek
vándorútra Amerikába az Amerikai Egyesült Államokba, amelynek
szabadságeszményei és gazdasági ereje egyaránt vonzotta a beván
dorlókat. Alexis Tocqueville francia politikus és társadalomtudós a
Demokrácia Amerikában című lelkendező, de nem kritikátlan elem
zése 1843-ban magyarul is megjelent, és a magyar reformkor poli
tikusaira is hatott. Ekkortájt látogatott Amerikába Bölöni Farkas
Sándor is. Utazás Amerikába című munkája, amely 1834-ben jelent
meg Kolozsvárott, először ismertette meg a magyarokkal az ame
rikai politikai-társadalmi-gazdasági berendezkedést. Haraszthy
Ágoston, a későbbi híres kaliforniai borász szintén ott telepedett le.
Pulitzer József is Amerikában lett újságíró-politikus, és a róla elne
vezett díjat évente ítélik oda a legkiválóbb íróknak.

A világ üldözöttjei is Amerikában kerestek menedéket. Az 1886
ban a franciák által felállított Szabadság-szobor New York kikötő

jében az üldözötteket befogadó Amerikát jelképezi. Az első magyar
politikai menekültek a Világosnállevert 48-as szabadságharc kato
nái voltak - a "Kossuth-emigráció". Közűlükmintegy nyolcszázat
tart nyilván a történelem, akik önként vettek részt az amerikai pol
gárháborúban. Kossuth Lajos is felkereste a szabadság hazáját; hős
ként fogadták mindenütt, de konkrét politikai eredményeket nem
tudott elérni.

Politikai menekültjeinket a gazdasági kivándorlók követték a
múlt század nyolcvanas éveiben. Ezekből az emberségesebb életet
kereső magyarokból kerültek ki Böhm Károly lelkipásztor hívei.

Cleveland, a magyar emigráció egyik központja

Az "új demokrácia" parljaira nagy reményekkel érkező magyarok
a gyors fejlődésnek indult keleti országrészben igyekeztek el
helyezkedni. így vált a magyar emigránsok egyik központjává Cle
veland az Erie-tó partján, a Cuyahoga folyó torkolatánál. A száz
éves városnak 360 OOO lakosa volt, 90 OOO a katolikus hitet vallotta.
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Amikor a magyar kivándorlók ideérkeztek, már számottevő szlo
vák élt itt, akiket papjaik is elkísértek.

Az idegen világban a nemzeti, nyelvi összetartozás érdekében
kiépítették magyar intézményrendszerüket: voltak magyar boltja
ik, kocsmáik, anyanyelvi sajtójuk, egyleteik. A betegsegélyző

egylet létszükségletűnek bizonyult. De létrehoztak művelődési

szervezeteket is - nem hiányzott a dalárda, az önképző és szín
játszó társulat sem. A Magyar Ház társadalmi és kulturális köz
pontul szolgált. Így vált Cleveland keleti része a Buckeye Roadon
(röviden: a BAKAI) magyar negyeddé, és vált elválaszthatatlanul
a későbbiekben az amerikai magyarság számottevő központjává.

A vallásos magyarok számára a templom életük elengedhetet
len részét alkotta. A plébániaalapítás gondolata tőlük származik.

Ebben a tekintetben nem sok segítséget kaptak Clevelandben,
amely püspöki székhely volt. A Szabadság című clevelandi napi
lap így tudósít: "Az amerikai katolikus főpapok is nagy
bizalmatlansággal néztek az új jövevényekre. Az ő auláikban ak
kor már erősen befészkelték magukat a többi szláv fajrokonaik ál
tal hathatós pártfogásban részesített tót papok. Ók informálták az
amerikai püspököket a magyarok felől. Jó részben az ő egyoldalú
tájékoztatásuk eredménye az a rossz vélemény, amelyet az ameri
kai ír származású püspökök évtizedeken át a magyarság iránt
tápláltak." A püspökök nem értették, hogy az egy országból szár
mazó bevándorlók miért nem értik egymás nyelvét, és miért
akarnak saját papot. A clevelandi magyarok csalódásukban a ma
gyarországi püspökökhöz fordultak kérésükkel. De válaszra sem
méltatták őket. így az egyházmegyei hatóság tanácsára közös ma
gyar-szlovák egyházközséget szerveztek, és felépítették a Szent
László-templomot. Furdek István magyarul is beszélő szlovák pa
pot nevezte ki a püspökség a közös plébánia lelkipásztorává. A
megállapodás szerint egyszer szlovákul, másszor magyarul szólt
a prédikáció, a szentmisét meg úgyis latinul imádkozták abban
az időben. A gyakorlatban azonban a "közösség" nem alakult ki,
mert a magyaroknak csak kismisét engedélyeztek.

Amikor aztán a plébános, szlovák hívei nyomásának engedve,
egy vasárnap a magyar egyleti zászló szentelésére egybegyűlt

magyaroknak szlovák nyelven kezdte felolvasni az evangéliumot,
éktelen botrány tört ki, és teljes szakadás következett be.

Cleveland hithű magyarsága addig folytatta kérvényezését a
püspöki hatóságnál, míg állhatatosságukat végre siker koronázta.
Az egyházmegye adminisztrátora, Felix M. Boff prelátus megér
tette kérésüket, és levelet írt az akkori magyar hercegprímásnak,
Vaszary Kolosnak. Az 1891. december 18-án kelt latin nyelvű le
vél magyarul így hangzik:

Nagyméltóságú és Ffftisztelendó Uram! Könyörgöm Nagyméltóságod
hoz, hogy legkegyelmesebben küldeni méltóztassék nekem egy buzgó és
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méltó papot az elhagyott hunok (vagy helyesebben mondva magyarok)
számára, akik a clevelandi egyházmegyében tartózkodnak. Könyörüljön
ezeken az országából való lelkeken! Az irgalmas és legszeretetreméltóbb
Isten indítsa meg szívét erre a végképpen szükséges jótettre. Segítsége
nélkül mindannyian elvesznek. Az illető pap útiköltségét szívesen fede
zem.

(Ennek a levélnek a tartalma ismeretes az ezzel a témával fog
lalkozó közleményekból. Többszöri próbálkozás után megtaláltam
az eredeti levelet az esztergomi Prímási Levéltárban. így mó
dunkban áll helyesbíteni néhány tévedést: a levelet nem "Cleve
land püspöke" írta, sem pedig "Horstmann Ignác megyéspüs
pök", a dátuma nem 1890/ címzettje pedig nem Simor János her
cegprímás.)

Felix M. Boff prelátus adminisztrátor levelének történelmi je
lentősége abban áll, hogy fordulópontot jelentett a magyar kiván
dorlók lelkipásztori szolgálatának megszervezésében.

Böhm Károly, az amerikai misszionárius

A clevelandi egyházmegye adminisztrátorának kérésére Vaszary
Kolos hercegprímás Böhm Károlyt küldte Clevelandbe. Böhm Ká
roly 1853. június 13-án született Besztercebányán. Elemi iskoláit és
hat gimnáziumi osztályt szülővárosában végezte, ez utóbbit a pia
rista iskolában. Az esztergomi szemináriumba jelentkezett, majd
kitűnő érettségivel főpásztora a Pázmáneumba küldte teológiát
hallgatni. Itt volt osztálytársa Csernoch János/ aki 1913-1927-igMa
gyarország hercegprímása volt. Böhm Károlyt 1876. július 6-án
szentelte pappá Simor János bíboros érsek az esztergomi baziliká
ban. Márianosztrán és Madrón káplánkodott, majd Márianosztra
plébánosa lett.

Miért éppen Böhm Károlyra esett a bíboros hercegprímás vá
lasztása? A kiírt pályázatra többen is jelentkeztek. Kárpi Ferenc,
aki jól ismeri Böhm Károly életútját, megbízható források alapján
azt állítja, hogy azért nyerte meg ő főpásztora tetszését, mert leg
kevesebbet érdeklődött leendő működési területének anyagi hely
zetéről és saját ellátásának biztosításáról.

A bíboros érsek 1892. július 17-én írta alá az elbocsátó levelet.
Ebben így jellemezte Böhm Károlyt: "Tekintve erkölcseidet, a lel
kekért való buzgalmadat, amelytőllángolsz; nyelvismeretedet,
amelyekkel bírsz; az egészséges testszervezetedet, amelynek ör
vendsz; téged a lelkipásztori állásra, amelyet Amerikában keresel,
teljesen valónak és alkalmasnak ítélünk, mint jámbor, igazi papot
s mint a plébánosok példaképét, mindenkinek és összeseknek,
akikhez kerülsz, kiváltképpen ajánlunk... Az ott-tartózkodásod és
működésed váljék Isten dicsőségére, valamint anyaszentegyhá
zunk javára."
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Böhm Károly 39 éves korában indult el missziójába. 1892. de
cember l-jén érkezett meg Cleveland városába.

Az Esztergomból érkezett lelkipásztor rögvest megkezdte szol
gálatát. December ll-én mondta első szentmiséjét híveinek és
nemsokára megalakult a Magyarországi Szent Erzsébet első ma
gyar amerikai egyházközség. A plébános a Szabadság című cleve
landi napilap december 15-i számában felhívást tett közzé, mely
szerint a legközelebbi szentmise a Szent László-templomban lesz
- de utoljára. Majd bejelentette a magyar öntudatot és a katoli
kus hitet szolgáló templomépítés szükségességét: "Minekünk
templomot kell előteremtenünk a saját erőnkből, hogy az magyar
nak neveztessék, s mint a magyar egyházközség temploma szere
peljen, s annak a közössége a világ előtt a magyar nemzetet ha
misítatlanul képviselhesse."

Kitűzött céljának munkálásában minden magyart meglátoga
tott és hívott a plébánia családjába. Ugyanakkor megkezdte a
gyűjtést a templomra, mert jól tudta, hogy ezt a híveknek ma
guknak kell előteremteniük. 1893 januárjában már telket vásárolt
és ezt hamarosan gyarapította. Ha nem is voltak túl sokan, az
egyházközségi tagság nem volt jelentéktelen. Látogatásakor
ugyanis összeírást végzett: 220 családot, 340 magányos felnőttet

és 507 gyereket talált. Az 1287 lelket számláló hitközösség 1893.
június 4-én letette a templom alapkövét, szeptember 8-án megál
dották és Böhm atya itt celebrálta az első szentmisét. Az új temp
lomot 1896. február 15-én szentelte fel a megyéspüspök.

Templom nem állhatott iskola nélkül. 1893-ban megkezdte mű

ködését a földszintes faépületben az egytantermes iskola. 1895
ben emeletes faépületet vásároltak: a földszinten kéttantermes is
kola működött, a többit a paplak és a plébániai iroda foglalta el.
Orsolyita nővérek kezdtek tanítani, majd 1900-ban a több mint
háromszáz tanuló befogadására kétemeletes iskola épült - im
már téglából - tíz tanteremmel.

Böhm atya igazi lelkipásztorként családias plébániai életet
akart teremteni a templom és az iskola segítségével, hogy ápolja
híveiben a szülőföldtől távol a magyar öntudatot, fejlessze és erő

sítse a vallásos hitéletet.

A diaszpórában élő magyarok lelkipásztora

Mint a magyarok papja érezte, hogy küldetése minden Amerikába
szakadt magyarhoz szól. Megértette, hogy elengedhetetlen a kap
csolattartás kialakítása és fenntartása. Vagyis a kommunikáció,
ahogy ma nevezzük, szerves része szolgálatának. És messze meg
előzve korát, 1894. október 24-én kiadta Magyarországi Szent Erzsé
bet Amerikai Hírnöke címen heti plébániai közlönyét.

Sajtóapostolsága célját így foglalta össze: "Én az Anya-
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szentegyház szellemi kincstárát, amely az angol vagy egyéb itt
elterjedtebb nyelv nem bírása miatt számodra zárva van, meg
nyitni akarom neked, apád-anyád nyelvén, éspedig hétről hétre."
Tartalmáról pedig így tájékoztatott: liA vasárnapi szentlecke és
evangélium szövegének közlése és megmagyarázása, hit- és er
kölcstani, bibliai, egyháztörténelmi cikkek meg szentek életéből

való olvasmányok folytatólagos összefüggésben, meg itt-ott egyéb
közhasznú dolgok fogják képezni tartalmát, hogy az anyaszent
egyház szellemi kincséből az én nemzetem is részesüljön." A kezdet
kezdetén 1020 előfizető jelentkezett, 320 Clevelandből. 700 pedig az
ország más vidékeiről. Ez csak megerősítette tervében, hogy meglá
togatia valamennyi hívét. Utazott vonaton, ökrösszekéren, gyalog.

A Hírnök vidéki híveit is szolgálta, s leveleiben buzdította őket,

hogy vessék meg az alapját saját egyházközség alapításának. A
toledói magyaroknak az amerikai templomfenntartási rendszert
fejtegette: "Itt a hívek pénzadományaikkal járulnak hozzá
egyházközségük fenntartásához, ez itt más, mint aszülőhazában

volt." Erre visszatér a virginiai Pacahontas magyarjaihoz írt sora
iban: "Valljuk meg az igazat, népünk még nagyon messze áll a
más nemzetiségek és a protestáns felekezetek mögött a hitközség
fenntartását illetőleg. Csodálkozni ugyan rajta nem is igen lehet.
Mert népünk még el nem felejtette az óhazai viszonyokat, ahol,
miután a templomaikat és plébániáikat néhol tekintélyes fekvő

birtokkal együtt valamikor buzgó elődjeiktől örökölték, a lelki
üdvösségük gondozása e részről nekik legföljebb évi egy-két véka
gabonájukba s vasárnapokon egy-két krajcár vagy fillér persely
pénzükbe került..."

De az is megtörtént, hogy ha nem volt megelégedve hívei
megjelenésével, erről is beszámolt a Hírnökben. Útjai során gyón
tatott, misézett, kereszutat imádkozott, keresztelt, házasságot ren
dezett, hittant oktatott stb.

Böhm Károly lelkipásztori vonzereje erős volt. Nemcsak ő utazott
a híveihez, hanem ezek is felkeresték Clevelandben. Például 1896
nagyböjtjén és húsvélján 1138 híve kereste fel a Szent Erzsébet-plé
bániatemplomban az ország minden részéből. Évente rendezett nép
missziót, ezekre gyakran az óhazaból hívta a vezetőket. 1904-ben
kérésére Prohászka Ottokár jött el Clevelandbe és más magyarlakta
településekre. A Hírnök pedig 1901-ben egyesült az akkor megindí
tott Magyarok Vasárnapjával, amelyből később a menekült erdélyi fe
rences atyák kiadásában Katolikus Magyarok Vasárnapja lett.

Az amerikai katolikus magyarok apostola

Böhm Károly 1907-ben átmenetileg megvált Clevelandtől.és külön
böző magyar közösségekben dolgozott az egyházi élet megszer
vezésén, 1923-ban visszatért és folytatta a plébánia vezetését. 1925-
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ben pápai prelátussá nevezték ki, 1927-ben kiérdemesült plébános
lett. 1932-ben halt meg. A clevelandi Kálvária-temetőbennyugszik.

Lelkipásztori buzgóságának köszönhető, hogy összetartotta az
Újvilágba emigrált magyarságot. Missziós munkája nyomán az
Egyesült Államok keleti részében egymás után szerveződtekmeg
a magyar egyházközségek, és a hívő magyarok templomokkal né
pesítették be az egész országrészt. Az amerikai katolikus magya
rok vallási élete kezdettől fogva saját egyházközségeikben, temp
lomaikban és többségében államilag elismert iskoláikban folyt. E
templomokban sokszor imádkoztak a szülöhazáért, sok anyagi
segítséget nyújtottak az otthoni rászorulóknak és később a politi
kai üldözötteknek.

Böhm Károly nemzeti közösségként beiktatta a magyarságot
Amerika többi nemzetisége közé. Életművét Anthony Pilla; Cle
veland megyéspüspöke méltatta, amikor 1993 áprilisában a Böhm
Károly által alapított első magyar egyházközség százéves ünne
pén így beszélt: "A 63 különféle nemzetiség között, melyek
egyházmegyémben élnek, a magyarok különösen szép és értékes
színfoltot képviselnek kultúrájukkal, őszinte keresztény hitükkel
és áldozatkészségükkel, amit ez a templom is bizonyít."

XX. SZÁZADI KERESZTÉNY GONDOLKODÓK

A nagy sikerű sorozat legújabb kötetei:

LUIGI GIUSSANI: A modem ember vallási tudata
A keresztény tapasztalat útján

YVES CONGAR: Szeretem az egyházat

SIMONE WEIL esszéi Pilinszky János fordításában

ROMANO GUARDINI: Az újkor vége. A hatalom
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