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E kiadvány megjelenésének évében már aligha számít kivételesnek, hogy 
egy jelentős történeti forráspublikáció nem „papíron”, hanem elektronikus 
adathordozón lát napvilágot. Ezúttal is el lehet töprengeni azon, hogy a 
könnyebb kezelhetőség, a keresés időtartamát pillanatokra szűkítő, illetve 
az eltérő információhordozókat egyaránt publikálni képes elektronikus 
megjelenítés mikor szorítja ki a nyomtatott könyveket a történeti doku-
mentumkiadások világából (is), erre azonban nem térnénk ki ezúttal rész-
letesen. Már csak azért sem, mert napjainkban megszokottnak kell minősí-
tenünk ezt a kiadványtípust, hiszen egyre nagyobb számban jelennek meg 
nem pusztán gigantikus adattárak, kézikönyv- és monográfia-sorozatok, 
reprint lexikonok elektronikus újrakiadásai, hanem olyan publikációk is, 
amelyeket eleve CD-re vagy DVD-re szántak az alkotóik. A képek, reprin-
tek, filmfelvételek együttes elektronikus közzétételének módszertana még 
csak gyermekcipőben jár, de alighanem a közeljövőben ennek a „műfajnak” 
is kialakul olyan irodalma, mint pár évtizeddel ezelőtt a kizárólag nyomta-
tott kötetekben való forráskiadásnak. 

A Shvoy Lajos székesfehérvári püspök 1937-es amerikai útját doku-
mentáló kiadvány mindenképp e típus szerencsés kézzel, jól szerkesztett 
képviselői közé sorolható. A CD-, illetve DVD-ROM-on megjelenő publiká-
cióknál kiemelten fontos követelmény az áttekinthetőség, vagyis hogy a 
technikai lehetőségek tárházát megnyitó forma ne menjen a tartalom rová-
sára. Az alapvető cél ugyanis nem pusztán az olvasót múltidézésre késztető 
szórakoztatás, hanem a források filológiailag alapos, értelmező közzététele, 
a források keletkezését és kritikáját tartalmazó kísérőtanulmány stb. meg-
felelő színvonalú megjelenítése. 

A nyitóoldalon az olvasó figyelmét szerencsésen a témára irányító 
Film tekinthető meg, amely nemcsak a püspök pasztorációs útjának doku-
mentálása, hanem a korabeli amerikai hétköznapokat megörökítő, doku-
mentatív alkotás. A nézőt alapos információkkal látja el az 1930-as évek 
végének amerikai utcaképéről, az öltözetekről, a tipikus és kevésbé tipikus 
társadalmi rétegek képviselőiről. Történész szemmel nézve nemcsak érde-
kes, hanem kifejezetten a kort sokoldalúan megidéző alkotás is, köszönhe-
tően annak, hogy Shvoy püspök egyik amerikai útitársa, Szabó János plé-
bános lelkes amatőr filmes volt, a püspöki hagyatékban pedig viszonylag jó 
minőségben ránk maradt a műve. (A kiadványban természetesen digitáli-
san felújított, feliratozott változatát tekintheti meg az érdeklődő.) 

A kiadvány következő menüpontja az Amerikai levelek címet viseli. 
Kattintás után elsőként Shvoy Lajos ilyen címmel kiadott gyűjteményes 
kötetének facsimile kiadását tölthetjük le. A püspök ugyanis útjáról rend-
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szeresen informálta itthon maradt híveit, részletes beszámolókat küldött a 
tapasztalatairól, benyomásairól, az amerikai magyarság (különösen az 
ottani katolikusok) élettapasztalatairól. E ponton érdemes felidézni ennek 
a különösen izgalmas püspöki vizitnek a kiváltó okait, melyeket a könyve 
előszavában Shvoy is kifejt. A székesfehérvári püspök töltötte be az ország-
határokon túl élő magyar katolikusok lelki gondozását, az anyaországgal 
való kapcsolattartását 1861 óta koordináló hitbuzgalmi egyesület, a Szent 
László Társulat elnöki tisztségét. Nem véletlenül őt kérte fel a magyar püs-
pöki kar, hogy látogassa meg az amerikai magyar katolikusok közösségeit 
az 1938. év nagy eseményeire (Szent István év, a Budapesten tartandó 
XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus) való tekintettel. A március végé-
től augusztus elejéig tartó, bő négy hónapos Shvoy-utazás még a 20. század 
egyháztörténészei előtt is viszonylag kevéssé ismert – pedig valóban több 
szempontból is izgalmas – a szakmai, illetve az érdeklődő nagyközönség 
számára egyaránt. Már a vizit ténye is az, a részletesen dokumentált utazás 
tanulmányozása pedig lapról lapra erősíti az olvasót ebben a meggyőződé-
sében. Gondoljunk csak bele: 1937 tavaszán–nyarán az erőt sugárzó náci 
Németország dominálta Európát, bár még legfeljebb csak viharfelhők vol-
tak érzékelhetők az öreg kontinens lakói számára. Shvoy püspök és az ame-
rikai magyarok találkozása két külön „világ” randevújának számított, hi-
szen az új hazában otthonra lelő kivándorlók (nem függetlenül persze a 
kivándorlás idejétől és motivációjától) többnyire más életszemléletet, 
társadalomfelfogást képviseltek – ugyanakkor e találkozásokat a nemzeti 
közösséghez és a katolikus egyházhoz való együttes tartozás motiválta. 
Kimondva–kimondatlanul Magyarország képviselője utazott az Egyesült 
Államokba, vagyis egy kis, éppen jobbra tolódó közép-európai autoriter 
rezsimből a kor nyugati demokráciáját megtestesítő nagyhatalom városai-
ba (Amellyel néhány év múlva Magyarország ellenséges katonai szövetség-
ben találta magát.). Maga Shvoy is úgy tekintett útjára, mint az egyházi-
pasztorációs célok mellett valódi diplomáciai küldetésre, ahogy a kötet 
előszavában írja: „A megbízatás elfogadására és lelkes teljesítésére sarkallt 
a rendkívüli nemzeti szempont is. A megcsonkított és megalázott magyar 
nemzet képviseletében a 900 éves Szt. István-jubileum előestéjén követ-
ségben járni az Újvilágban, a világ leggazdagabb népénél szót emelni drága 
magyar hazánk és igazunk érdekében […] egészen kivételes és megtisztelő 
megbízatás volt, amelyre magyar szívünk egész hűségével és lelkes szerete-
tével vállalkoztunk.” Persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy a legfonto-
sabb motiváció mégis az amerikai katolikus magyarokkal való kapcsolatfel-
vétel, buzdításuk az eucharisztikus világkongresszuson (a magyar 
katolicizmus kiterjedt voltának demonstrálásában) való részvételre, továb-
bá az itthoniak anyagi támogatására. Bár ez utóbbi témát a kortárs egyhá-
ziak többnyire szemérmesen kezelik, a magyarországi katolikus egyházi 
vezetők gyakran próbáltak az „amerikás” hittestvéreiktől anyagi támogatást 
szerezni, ahogy ezt egyébként Bangha Béla 1920-as évekbeli újvilági útjai is 
bizonyítják. 

Az Amerikai levelek műfaját illetően maga Shvoy szabadkozik: „nem 
útleírás, nem is napló ez a levélsorozat” – írja, és úgy véli, még Amerika 
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ismertetését is hiába keresné benne olvasója (Bár utóbbi szerzői túlzás, 
nagyon gyakran ragadták meg a levélíró püspök figyelmét az amerikai élet 
kívülálló számára fontos és feltűnő jellegzetességei, akár apróságai.). Feles-
leges szabadkozásnak tűnnek Shvoy azon szavai is, amikor műve kisebb 
irodalmi értékéről beszél, stílusának fogyatékosságait pedig azzal magya-
rázza, hogy feljegyzéseit egy feszített ütemű, fáradtságos utazás rövid szü-
neteiben vetette papírra. A könyvet elolvasva mindez teljesen alaptalannak 
tűnik. A püspök rendkívül színes, közvetlen stílusban írta meg beszámolóit, 
a részletekre is figyelt, személyes hangvétele, a vele történtek aprólékos 
megörökítése pedig arra utal, hogy valóban nemcsak tájékoztatni, hanem 
mintegy „magával vinni”, vagyis az úti élményekben is részesíteni akarta a 
székesfehérvári egyházmegye híveit. A 33 db terjedelmes levél szinte min-
den mondatán érezni, hogy „haza” beszél, lelkesen és nagy terjedelemben 
számol be például az amerikai magyar katolikusok hitbuzgóságáról, az 
eleven és tartalmas egyházközségi hitéletről, a hazaszeretet lépten-nyomon 
tapasztalt megnyilvánulásairól. Amerikával kapcsolatosan gyakran igyek-
szik visszaigazolni itthoni sztereotípiákat, például a pénz (a „biznic”) meg-
határozó szerepéről, a gazdasági szabadság előnyeiről és korlátairól stb. 
Shvoy erőteljesen képviselte a Horthy-kor meghatározó „keresztény-
nemzeti” ideológiáját, például az amerikai politikai pártok, szakszervezetek 
stb. minősítésekor, a kommunistáktól való félelem megszólaltatásakor, 
vagy amikor arról ír, hogy az amerikai sajtó is a „nemzetközi zsidóság ke-
zében van” stb. A levelekhez immár itthon fűzött Epilógusában a  több 
százezres magyar kivándorlást az 1918 előtti „liberális magyar politika 
nemtörődömségével”, „vakságával” magyarázta, továbbá azzal, hogy töme-
geket fosztott ki vagyonából a „szabadjára engedett zsidó mohóság és lelki-
ismeretlenség”. De ilyen elfogultságok mellett Shvoy éles szemmel vette 
észre az amerikaiak szabadság-szeretetét, felszabadult, könnyed és alapve-
tően optimista életszemléletét, az amerikai oktatási rendszer – Magyaror-
szágét messze felülmúló – eredményességét, a válságból sikeresen kilábalt 
gazdaság teljesítményeit stb. A levélfüzér az utazás egyenletes és egységes 
dokumentálása, igazi kuriózum-gyűjtemény, sok szempontból tanulságos 
kordokumentum. 

Ugyanebben a menüpontban találjuk még az Amerikai levelek eredeti 
címlapképét (egy érdekes, bár kissé amatőr krétarajzot), valamint azt az 
óriási fényképanyagot, mely ugyan megjelent a kötet egykorú kiadásában, 
azonban igen gyenge minőségben. Szerencsére a Shvoy-hagyaték ezekből is 
megőrizte az eredetieket, amelyeket a gondos szerkesztésnek köszönhetően 
éles minőségben, alapos kísérő információk mellett élvezhetünk. A kép-
gyűjtemény is igazi „csemege” a kor iránt érdeklődőknek, hiszen nemcsak 
Shvoy útjának alapos dokumentációját kapjuk, hanem amerikai városké-
peket, még ott is vadonatújnak számító utcák, középületek, autópályák, 
stadionok, templomok és lakóépületek megörökítését, magyar közösségek 
csoportképeit, számos portrét és eseményfotót. Megtekinthetők „lapozga-
tással” és diavetítés-módban is, egy-egy kattintással a képaláírások legör-
díthetők, a fotók nagyíthatók. Még mai szemmel nézve is lenyűgözőek a 
metropoliszok felhőkarcolói, a kikötők, autóutak, képzelhetjük az 1930-as 
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évek magyar olvasóinak nézőpontjához képest mindez milyen élményt 
jelentett. 

A szerkesztők továbbá (indoklásuk szerint a „későbbi filológiai kutatá-
sok elősegítésére”) facsimilében közölték az Új Fehérvár c. egyházmegyei 
újság azon lapszámait, melyekben eredetileg a Shvoy-levelek (nem teljes 
körűen) napvilágot láttak. Kétségtelenül lehetnek érdekességei a levelek 
kétféle közléséből fakadó összehasonlításnak vagy az újság egyéb, a Shvoy-
írásokkal azonos oldalakon közölt cikkei olvasásának, mégsem érezzük ezt 
a megoldást teljesen szerencsésnek. A DVD-kiadáskor csábítóbb facsimile-
közlés amúgy is óhatatlanul az „ízlések és pofonok” világába tartozik, e 
sorok írója jobbnak látta volna legalább az egyik – kétségtelenül az „erede-
tiséget” sugalló, korfestő hatású – szkennelés helyett a szöveg átírását ol-
vasni. Ez utóbbi megoldás ugyanis lehetővé tette volna a dokumentum 
folyamatos értelmező jegyzetekkel való ellátását, a mai központozási szabá-
lyokhoz alkalmazkodó szövegközlés pedig a modern olvasó számára az 
értelmezést. Persze a facsimile alkalmazása – ebben a jól olvasható formá-
ban – abszolút helyénvaló eljárás, legfeljebb a majdani módszertani viták-
nak kell abban állást foglalni, melyiket preferáljuk. 

Visszatérve a fő menüsorhoz, a További források pont alatt vegyes 
profilú és tematikájú gyűjteményt talál az olvasó. Például egy újabb terje-
delmes fotógyűjteményt, szintén Shvoy hagyatékából, amely amerikai ka-
tolikus egyháziak portréit, épületek, közgyűjtemények megörökítéseit tar-
talmazza, remek szerkesztésével és kezelhetőségével kapcsolatosan csak 
ismételhetjük a fentebb mondottakat (Talán a két fotótárat egymás mellett 
is meg lehetett volna jeleníteni.). A következő kattintás ismét csak kurió-
zumok sorával lepi meg az olvasót. Shvoy amerikai útitársai (az említett 
Szabó János mellett Wenckheim Frigyes jáki apát) folyamatosan gyűjtötték 
az utazást dokumentáló magyar és angol, egyházi és világi lapok cikkeit, 
melyeket egy albumba ragasztva adták át „A Magyarországi Eucharisztikus 
Congresszus fáradhatatlan apostolának”. A Shvoynak szánt ajándék album 
a ma történésze számára a főpapi vizit recepcióját, hatásvizsgálatát lehető-
vé tevő – jóllehet a teljesség igényét talán nélkülöző – kincsesbánya. 

A kiadvány szerkesztői láthatóan törekedtek arra, hogy az olvasó mi-
nél teljesebb képet kapjon Shvoy útjáról. Emellett valóban korfestő hatású 
a magyar papok küldöttségét a tengerentúlra, illetve visszaszállító Rex és 
Conte di Savoya olasz luxus-óceánjárók részletes dokumentálása (Találunk 
itt a hajókról készült turisztikai prospektust, programfüzetet, mérnöki 
pontosságú „robbantott” szerkezeti ábrát, sőt még étlapot is!). Lenyűgöző 
bepillantást enged a korba a Shvoy által forgatott 1930. évi New York-i 
útikalauz facsimiléje is, mint az utazás részleteit megörökítő forrásközlés. 
De külön menüpont alatt találjuk a Shvoynak útja során ajándékozott mű-
tárgyak fényképeit, leírásait (van, amelyik időközben eltűnt), sőt még 
azoknak a kis angol füzeteknek, aprónyomtatványoknak a másolatait is, 
amelyeket a püspök kapott amerikai egyházi személyektől. 

Izgalmasabb gyűjtemény található Az út emlékezete menüpont alatt. 
Másolatban megtaláljuk itt a Shvoy hazaérkezését dokumentáló sajtócik-
kek gyűjteményét zömmel a helyi sajtóból (Új Fehérvár, Székesfehérvári 
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Friss Újság), de külföldi lapokból (Amerikai Magyar Népszava) is. A püs-
pök első nyilatkozatairól, fogadtatásáról készült dokumentumok fontos 
kiegészítései az utazásnak, illetve annak lezárásának. Külön kattintással 
érhető el a püspöki kar 1937. októberi értekezletéről készült egykorú jegy-
zőkönyv-részletnek, valamint Shvoy püspök Serédi Jusztinián esztergomi 
érsekhez intézett négyoldalas beszámolójának másolata. Utóbbi elemzése 
és méltatása különösen fontos, érdemes lett volna jobban kiemelni. A többi 
közölt Shvoy-dokumentummal ellentétben ez ugyanis nem a nyilvánosság-
nak készült, és a püspök nemcsak a sikerekről, hanem a – szinte kizárólag 
egyházi vonatkozású – gondokról, megoldandó feladatokról is értekezett, 
javaslatokat is tett. (Például a paphiány, a segítség nélkül kilátástalan hely-
zetbe kerülő kivándorlók lelki gondozása, a szabadosság stb. vonatkozásá-
ban.) A szerkesztők újraközölték (kivételesen nem facsimilében, hanem a 
2002-ben már megjelent Shvoy-emlékirat kiadásából) a püspök visszaem-
lékezésének az amerikai útra vonatkozó részét is. 

A főmenü Tanulmány menüpontja tartalmaz egy ugyanilyen című 
almenüt, valamint egy Függeléket is. Előbbi lényegében a Shvoy-missziót 
bemutató, értékelő kísérőszöveg, Nádasi Richárd 2011-ben megvédett 
egyetemi szakdolgozatának részlete. A Függelékben találjuk a Szent László 
Társulat 1937. évi évkönyvének néhány (értelemszerűen az amerikai ma-
gyar lelkészek névsorát tartalmazó) oldalát másolatban, valamint egy, az 
utóbbiakat részletesebben, lexikonszerűen bemutató, életrajz-gyűjteményt, 
mely Máté Anita Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza (1918-1939) 
c. 2011-es monográfiáján alapul. A menüpont tartalmaz még egy, hasonló 
forráskiadványban elengedhetetlen, ajánló bibliográfiát, továbbá – dicsér-
ve a szerkesztők alaposságát – egy szöveges felsorolást Shvoy amerikai 
útjának állomásairól, a kapcsolódó időpontokkal, valamint mindennek 
térképre vetített változatát. A kettő külön-külön is meggyőző volna a négy 
hónap alatt felkeresett több mint 80 amerikai helyszín meglátogatásának 
fáradalmairól, így együtt pedig tanulságos illusztrációja a székesfehérvári 
püspök 1937-es vállalkozása nagyságának. 

A kiadvány jó szívvel ajánlható a 20. századi egyháztörténet iránt ér-
deklődőknek, de azoknak is (itthon és az Újvilágban), akiket a magyarság 
Amerika-képe, a kivándorlók (régi és új hazához egyaránt, kettős identitás-
sal ragaszkodó) sajátos világa vagy a korabeli Egyesült Államok érdekel. 
Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a székesfehérvári egyházmegye kiad-
ványa másokat is a szűkebb s tágabb „szakmában” a történeti források 
elektronikus publikációjában rejlő lehetőségek keresésére és kiaknázására 
sarkall. 

(ism.: Fazekas Csaba) 
 


