
Amerika a századelőn, 
ahogy egy csongrádi plébános látta 

A XX. század első évtizedében - a kivándorlási hullám növekedtével - szaporodtak 
azok a kiadványok és szakcikkek, amelyeknek témája az Amerikai Egyesült Államok 
bemutatása. Ezeknek a műveknek a többsége azonban elsősorban a kint élő magyar-
ság sorsának alakulását kísérte figyelemmel, kisebb hányaduk pedig tudományos -
főképpen szociológiai - szempontú feltárását végezte el a kivándorlásnak. De a ke-
vésbé művelt hazai érdeklődő rétegek számára ezek a munkák elérhetetlenek voltak.1 

így az Amerikáról kialakult hazai kép legbővebb forrásai a különböző újságokban 
(a vidékiekben is) megjelentetett, hazaküldött levelek, s a ritkábban a kinti életről 
szóló csiszoltabb stílusú élménybeszámolók. Az utóbbiakat főként kivándorolt, de az 
óhazával kapcsolatot tartó értelmiségiek (papok, újságírók) fogalmazták, de nem 
ritkán olyanok is, akik visszatelepültek, s ekképpen kívánták tapasztalataikat szűkebb 
vagy tágabb közösségük számára átadni. 

Mindezekből bőséges választékot találunk a Kivándorlási Értesítő század eleji szá-
maiban, amelyek közül, ha felütjük az 1904. január 20-i keltezésűt, akkor Hegyi Antal 
csongrádi plébános felvilágosító-tájékoztató levelét olvashatjuk egy Igen tisztelt Honfi-
társhoz címezve, amelyet Fairport-Harborból, egy Cleveland melletti városkából 
küldött, ahol a helyi magyar kolónia plébánosa volt, s mellette több magyar újság 
munkatársa is. De hogyan is került Hegyi Antal a század első évtizedében az Ameriká-
ban kivándorolt mintegy másfélszáz pap közé?2 

Életútjának mélypontján, 1902 novemberében politikai és egyházi üldöztetései 
kényszerítették arra, hogy hazát cseréljen; szándékai szerint: örökre. Keserűen így 
fogalmazta ezt meg egy Csongrádra írt levelében: „én egyszer mindenkorra letettem 
arról a reménységről, hogy valaha még visszamenjek az országba... Azokra a borzasztó 
szenvedésekre, amiket Csongrádon keresztül éltem, rágondolni sem jó, nemhogy újra 
kezdjem."3 Hogy a borzasztó szenvedéseket megértsük, röviden be kell mutatnunk 
Hegyi életútját. 1887-ben lett csongrádi plébános, korábban teológiai és főgimnáziumi 
tanár, szentszéki jegyző és püspöki titkár volt. 

Kortársai agilis, tevékeny embernek tartották, de egyéniségének árnyai - erőszakos-
sága, hirtelen haragja - is megmutatkoztak tetteiben. A századvég politikai csatározása-
iba bekapcsolódva, mint újságszerkesztő és országgyűlési képviselőjelölt (48-as, 
függetlenségi alapon) kibékíthetetlenül összeveszett püspökével, aki minden eszköz-
zel Hegyi felfüggesztésére törekedett. Politikai ellenfelei azt is elérték, hogy magánlak-
sértésért három havi államfogházra ítéljék.4 Ez elől menekült Amerikába, ahol barátja 
és politikai küzdőtársa, Sima Ferenc várta. 1903 januárjában már fairporti plébános. 
Elhatározásával ellentétben 1906-ban hazajött, hogy támogatást szerezzen egy Ameri-
kában létesítendő árvaház létrehozásához. Támogatás helyett azonban börtönbüntetés 
várta, amit királyi kegyelemmel csökkentettek öt hónapra. Szabadulás után mint a 

1 A kiadványok és cikkek bibliográfiáját közli: Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az 
Egyesült Államokban (1880-1940) Bp. 1982. 587-597. old. 

2 Puskás Julianna: i.m. 475. old. 
3 Hegyi Antal levele Csongrádra Ludrovai Tóth Istvánhoz 1903- július 7. A Tari László Mú-

zeum Helytörténeti Gyűjteménye. Ltsz.88.2.14. 
4 Hegyi politikai szereplésére lásd Erdélyi Péter - Sebőkné Gombos Zsuzsanna: Ország-

gyűlési képviselő-választás 1901-ben Csongrádon cikkét. In: Móra Ferenc Múzeum Év-
könyve. 1988. 259-276. old. 
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legnépszerűbb csongrádi a keresztény gőzmalom igazgatója, és 1910-től a város bírója 
lett, ezt a tisztet 1918. novemberéig töltötte be.5 

Az amerikai négy év tapasztalatait többféle úton-módon próbálta honfitársaival 
megosztani. Többek között a hazaküldött leveleivel, amelyekben színes képekben 
jelenítette meg az amerikai életmód és -fonna jellegzetességeit. Ebbe a sorba tartoznak 
publicisztikai levelei is, amelyeknek a szándéka a kivándorlóknak nyújtandó konkrét 
tanácsadás és a felvilágosítás. S végül ugyanezt a célt szolgálta volna hazatérése után 
egy könyvecske, amelynek címe a Képek az amerikai életből Honfitársai okulására... 
Terve azonban csak a kézirat megfogalmazásáig jutott el; kiadása ismeretlen okok 
miatt meghiúsult. 

E dokumentumok alapján tudjuk rekonstniálni azt, hogyan is látta a századeleji 
Amerikát egy csongrádi plébános, aki egyébként jó tollú újságíró és szerkesztő is volt, 
tehát a világra nyitott és érzékeny szemmel tekintő írástudó. 

Vizsgálódásunkat kezdjük a kézirattal, amelynek eredetije ismeretlen helyen rejtezik 
ugyan, de Tari László, neves csongrádi helytörténész betűhíven lemásolta, ilyenformán 
maradt meg hagyatékában.6 Jellemzésére a következőket említhetjük meg: szerzője 
börtönhónapjai alatt írta, nem jelenhetett meg és torzóban őrződött meg a kézirat. 
Sajnos már akkor, amikor Tari László lemásolta, a csaknem 200 lapból különböző 
helyekről csaknem a fele hiányzott. Ennek ellenére mégis becses forrásként kezelhet-
jük, hiszen ilyen jellegű írást a korabeli Amerikáról nemigen találunk a megjelent 
kiadványok között. A kézirat értékét növeli az is, hogy a szerző sorsának tragikus 
fordulatait is megjeleníti, és még csongrádi vonatkozású helytörténeti adatokra is 
bukkanhatunk benne. 

Eléggé nehéz a kézirat műfaji meghatározása, ugyanis több műfaj jellegzetes elemeit 
hordozza magán: a didaktikus olvasókönyvét éppúgy, mint az útirajzét, de nem hiá-
nyoznak belőle a pamflet- és konfessziószerií elemek sem. Mindenesetre azon kevés 
alkotás sorába tartozik, amelyek tárgyilagosan és átfogó rendszerezés szándékával 
mutatják be az új világot a könnyen hasznosítható, közérthető tájékoztatást váróknak. 

Bevezetőjében a kivándorlások okairól adott rövid elemzést: 
„Ma már nem is százával vagy ezrével, hanem tízezrével és százezrével vándorol ki 

az országból évenként a magyarság, egész községek néptelenednek el és ami a legfáj-
dalmasabb, mind a munkabíró fiatalság hagyja el ősi hazáját, hogy a tengeren túl, a 
messze nyugaton, leginkább az Amerikai Egyesült Államok széles birodalmában 
keressen magának új hazát. Ami már valóságos istencsapásként nehezedik a szegény 
magyar hazára, de ami fölött még nem lehet csodálkozni, mert ez szükségszert! kifo-
lyása annak a rossz kormányzatnak, mely évtizedek óta tart Magyarországon, s mely-
ből kifolyólag hazánk ősi lakossága, a mostoha idők mellett, nem képes elviselni az 
iszonyatos katonai és adóterheket, hanem inkább elhagyja hazáját és koldusbottal 
kezében kivándorol, a messze tengereken túl, idegen földre, ismeretlen népek közé, 
mert azt hallja, hogy ott jobb dolga van a magyarnak. Az a legsajnálatosabb, hogy ez a 
hír igaz!"7 

Hegyi szeretné az amerikai viszonyokat, amelyekről a hazai lapok többnyire téves 
fölfogással „tudósítának, az Amerikát megjártak pedig kivétel nélkül túlzásokkal raj-
zolnak meg, hogy itthon lévő honfitársaik őket megbámulják, a tudományos színezet 

5 Dudás Lajos: Hegyi Antal. Csongrád, 1991. június 21., július 5., július 19. 
A kézirat másolatát dr. Tari László iratai között találjuk a Csongrád Megyei Levéltár 
Csongrádi Részlegében, XIV. 13.5.d.4.gy. számon. (A továbbiakban: Kézirat) 

7 Simonfy László: A kubikusok papjáról, Hegyi Antal Csongrádi papról. Hódmezővásár-
hely, 1988. (Kézirat - a Móra Ferenc Múzeum adattárában - 17-18. old.) 
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mellőzésével... a maguk köznapi köntösében" megjeleníteni. S ehhez a céljához 
tartalomban és stílusban is tartja magát a szerző. 

A kontinens általános bemutatását tartalmazza munkájának első fejezete, amelyben 
száraz és tényszerű leírás helyett szemléletes példákkal ízesített szöveget olvashatunk. 
A szövegek ízesítését az atlanti-óceáni viharok és a kivándorlók tengeri betegségének 
naturalisztikus ábrázolása, a magyar és az amerikai viszonyok szemléletes összevetése 
és gyorsan hasznosítható és felfogható tanácsok szövegbe építése szolgálta. Például a 
kanadai gazdálkodás riasztó kilátástalanságát így ábrázolta: „Ingyen ád százhatvan 
hold földet (t.i. a kanadai kormány - a szerző) ... Hát ha Magyarországban volna ez a 
föld, sokat is érne, de semmi értéke nincs Kanadában, mert eladni nem lehet... Be-
munkálása pedig sok költséggel és fáradsággal jár, melyhez nincs pénze a települőnek, 
tehát kénytelen kölcsön venni a telepítő részvénytársaságtól, vetőmagot meg az állam-
tól... Ha aztán meg is adja Isten fáradtsága jutalmát, a termést, először is jön az állam és 
elviszi belőle kamatostul a kölcsön adott vetőmagot. Aztán jön a telepítő részvénytár-
saság, elviszi a tőketörlesztést és a kamatokat. Aztán jön a kereskedő, ki hitelbe adta a 
gazdának a gépeket, s ha még ezeken túl marad valami eladnivalója, azt nem veszi 
meg más, mint az állam, s be kell szállítani neki az általa megjelölt gabona elevátorok-
ba. Hogy pedig az állam milyen jó vevő, tudhatják mindazon honfitársaim, kik dohány-
terméseiket az államnak kénytelenek eladni.8 

Hasonlóképpen Mexikó bemutatásakor is igyekezett eltéríteni letelepedési szándé-
kától a magyarokat: „Most igyekszik oda magyar települőket édesgetni. Magyar em-
bernek azonban ez a hely sem való, mert éghajlata igen forró, közbiztonsága pedig 
semmi. Csak néhány év előtt történt, hogy egy Estebán Zákány nevű magyar ültetvé-
nyest fényes nappal gyilkoltak meg, családja előtt, a tanyáján. A lóháton levő gyilkos 
levelet nyújtott át neki, s míg ő a levélolvasással volt elfoglalva, keresztüllőtte forgó-
pisztolyával."9 

Veszélyesnek ítélte meg a magyar telepesek számára Brazíliát is, de nem mulasztot-
ta el annak a megemlítését, hogy Csongrádról a kilencvenes években Újvári Kis István 
és neje, Kátai Erzsébet, valamint Kátai Sándor vándoroltak ki a brazil fővárosba; arról 
már nem tájékoztat, hogy milyen sikerrel.10 Valószínűleg az izgalom- és érdeklődés-
keltés fokozására halmozta bele a kéziratba a kontinens nagy természeti csapásainak 
leírását: pl. a Pelé tűzhányó 1902-es kitörését Martinique szigetén, a Valparaisót ro-
mokba döntő földrengést és a santiagói jezsuita templomtüzet, amelynek mintegy 
kétezer nő esett áldozatául. 

E riasztó és borzalmas híradásokat az Amerikai Egyesült Államok értékeinek felso-
rakoztatása követi. „Bámulatos és szinte meseszerű az a haladás, amit ezen államok... 
az utolsó harminc évben felmutattak" - minősítette Hegyi lelkesült szavakkal az ameri-
kai fejlődést; más helyen meg bűvös világnak, mesés birodalomnak, páratlan világbi-
rodalomnak nevezte; de korrekt módon az ország „hátrányairól és fogyatkozásairól" is 
szólt. 

Az Egyesült Államok történetét vázoló részben fejtette ki nézeteit a négerekről. Vé-
leménye szerint legnagyobb részük igen becsületes és tisztességtudó, ezért csodálko-
zik a déli államok megkülönböztető rendeletein, s indokolatlannak tartja azokat, 
hiszen „szolgáknak, meg szakácsoknak és egyéb cselédeknek, ezen négerektől ide-
genkedő angolok csaknem kivétel nélkül négereket alkalmaznak."11 

8 Kézirat 8. old 
9 Uo. 9. old. 
10 Uo. 12. old. 
11 Uo. 15. old. 
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Részletesen bemutatta Hegyi az amerikai alkotmányt is, több helyen a magyar vi-
szonyokkal szembesítve, természetesen 48-as függetlenségi közhelyek alapján, többek 
között így: „Annak az intézkedésnek, hogy az elnök egymás után két ciklusnál tovább 
ne maradhasson meg állásában, az a kitűzött célja, hogy meg ne gyökerezhessék a 
személyes uralom... mint például Magyarország is sajnos tapasztalhatta, hogy Tisza 
Kálmán hosszas miniszterelnöksége idején... mily mély gyökeret vert a korrupció, a 
személyes uralom és az ezzel járó visszaélések."12 Vagy másutt a törvényjavaslatok 
képviselők általi benyújtását vázolva a törvényhozás függetlenségét dicsérte, s keserű 
sóhaj kíséretében a magyar alkotmányban is szeretné, ha mindez meghonosodna. 

Radikális királyságellenessége sugárzik az amerikai zászlót értelmező részletből, 
amikoris a magyar koronás címerrel, a két politikai rendszer különbségeinek kidom-
borítása szándékával veti össze azt. Az alábbi pamfletszerű részlet bizonyítja ezt: „Az 
amerikai zászló tehát nyíltan hirdeti, hogy népének nincs koronás ura, a magyar zászló 
pedig, hogy országunk uralkodói koronát viselnek. Ott a hatalom képviselője a nép, itt 
a korona. Ott a hatalom kezelői vannak a népért, itt a nép van a hatalomért. Ott a nép 
a maga független ura, itt a nép az amerikaihoz képest rabszolga."13 

Hosszan időzött az amerikai rendőr és rendőrség bemutatásánál is. Csodálattal ve-
gyes irigységgel írja róluk, hogy „öldöklő szerszámot nem hordoznak, nehogy a kö-
zönség életbiztonságát veszélyeztessék. De azért jaj volna annak, aki a rendőröket 
bánni okból megtámadná, mert ily esetekben a közönség kel a rendőr védelmére, és 
meglincseli azt, aki a rendőrt bántalmazni merészeli."14 

Az amerikai bürokrácia egyszerű és demokratikus formáiról is nagy elismeréssel ír. 
Bőségesen részletezte az amerikai egyházi szervezetek életét, mindennapjait. A hitfe-
lekezetek közötti békét és az államvallás hiányát dicsérte. Boldog hiányként említette, 
hogy „a püspökök... nem azt a magas, hozzáférhetetlen méltóságot töltik be, mint 
hazánkban, hanem minden fényt és pompát mellőzve első munkásai az egyházme-
gyének."15 Ebben a körben még felvillantotta azt is, hogy temetőik, templomaik 
mellőzik a hivalkodást, a fényűzést. 

Mint amerikai különlegességről, szólt arról, hogy az egyházak nem szerezhetnek 
vagyont, ezért vagy hitközségi vagy egyéni vagyonként kell bejegyeztetni a templo-
mot, az iskolát, a paplakot. Az ezzel kapcsolatos visszaéléseknek volt magyar vonat-
kozása is, mivel egy magyar lelkész a nevére írt katolikus templomot távozásakor csak 
25.000 dollárért adta át a hitközségnek. Ebből okulva ezután az egyházmegye püspö-
kére íratnak minden egyházi vagyont. 

Színes és szemléletes leírásokkal jelenítette meg az egyházi s világi ünnepeket az 
éjféli mise hiányától kezdve a szabadság napi gyutacs robbantásokig és rakéta gyújto-
gatásokig. Külön figyelmet fordított Hegyi a hitfelekezeti iskolákra, amelyek közül a 
szanth-bendi katolikus egyetemről írt hosszabban személyes tapasztalatai alapján. E 
fejezetben is magasztalva a praktikus oktatási formákat és a fényűzésmentes egyszerű-
séget, például a növendékek saját ízlés szerint berendezett különszobáit. A tantárgyan-
ként fizetett 50 dollárt pedig méltányosnak tartotta. Természetesen itt sem tudta meg-
állni, hogy ne csípjen oda a magyar püspöki karnak ilyen lönnában: „Annak dacára, 
hogy Magyarországon van a világ leggazdagabb püspöki kara, de Pázmány Péter 
dekatolizált budapesti egyeteme óta sok vajúdás, tervezgetés és jajveszékelés dacára 
nem bír Magyarországon megszületni egy másik katolikus egyetem."16 

12 Uo. 16. old. 
13 Uo. 36. old. 
14 Uo. 19. old. 
15 Uo. 24. old. 
16 Uo. 25. old. 

29 



Alaposak az írás gazdaságot elemző részei is. A tényszerű leírások mellett konkrét 
példákkal is élt, amikor az amerikai mentalitást érzékeltette: „a gyárak létesítésében 
nem arra fektetik a fősúlyt, hogy fényesen és nagy költséggel legyenek kiállítva, 
hanem az amerikai élelmesség szerint minél kevesebbe kerüljenek és minél többet 
jövedelmezzenek. Sok gyár van deszkából építve hátrányos papírtetővel, s ha kilyu-
kadt a tető, tesznek a lyukra egy darab bádog- vagy papírlemezt, és halad tovább az 
üzem."17 

Leveleiben - hasonlóan a kézirathoz - bőszavúan tájékoztatott az amerikai minden-
napok jellegzetességeiről: a lakásépítésről, a fűtésről, a kenyérsütésről és a fagyasztott 
húsokról.18 Sajátossága Hegyi tudósításainak még az is, hogy az amerikai munkabére-
ket és árakat rögtön átváltja koronába, eszerint egy dollár öt korona értéknek felel 
meg. Erre példája, hogy dokkmunkával 3-4 dollár napibért is meg lehet keresni, mikor 
otthon másfél korona a korabeli napszám. 

A kézirat bevándorlókról és az amerikai magyarokról szóló részei elvesztek. Viszont 
a jótanácsokat tartalmazó szövegrészlet arról árulkodik, hogy Hegyi ezt a bűvös világot 
a korábbi lelkes elragadtatása ellenére idegen földnek tekinti, de azok számára, akik 
mégis útrakelnek, pontos útmutatást ad még arról is: hány dollár az útiköltség egyik 
városból a másikig, hol lehet jegyet váltani, valamint azt is hangsúlyozza: 
„munkaviszonyok iránt legkönnyebben útbaigazítást szerezni" a lelkészektől és a 
magyar korcsmákban lehet. 

Mindezt kiegészíti egy 1904-es levélrészlet, amelyben informál arról, hogy a kiván-
dorlók sikeréhez a szerencse és az angol nyelv ismerete járulhat hozzá, meg az, ha a 
keresett szakmák - a bányász, a géplakatos és a kovács - művelője; az értelmiségiek 
közül pedig a papok és az orvosok kelendők, „más intelligens" ember azonban nem 
bír álláshoz jutni angol nyelvismeret nélkül, hacsak gyári munkássá nem lesz.19 

Vallomásjellegű a kézirat befejezése, a Toldalék. Ebben hazatérése utáni kálváriáját 
összegezte. Keserűen jegyezte meg: az amerikai magyar árvaház ügye „a püspöki kart 
nem érdekli és hiába kilincseltem" a minisztériumokban is. Pedig a Lousianában fekvő, 
a német bencés rendtől vásárolt 1500 holdas birtok erre kiválóan alkalmas lett volna. 
Vádolja Böhm Károly és Gross Ferenc amerikai magyar lelkészeket, hogy börtönbünte-
tése alatt ezt az erdős birtokot parcellázva értékesíteni akarták, a menhelyet pedig 
könyöradományokból kívánták fenntartani.20 

így a szinte mindenéből kiforgatott és meghurcolt ember fájdalmas kiáltása mély 
együttérzést váltott volna ki az olvasójából, ha egyáltalán a támogatást visszautasító 
hivatalok bürokratáin kívül valaki más is olvasta volna. E művecske torzó voltában és 
papírsírba temetve is igazoló dokumentuma annak, hogy miképpen csodálkozik rá egy 
nagyműveltségű és magyar politikai életből kiábrándult katolikus pap a demokrácia 
mintaállamára, meg arra a fergeteges gazdasági fejlődésre, ami a kivándorló 
százezreket csábította az új világba. 

Erdélyi Péter 

17 Uo. 28. old. 
18 Idézett levele Ludrovai Tóth Istvánhoz. 
19 Kivándorlási Értesítő, 1904. január 20. 
20 Kézirat 38-40. old. 
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