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Zakar Péter  

Egy szélhámos aposztata viszontagságai az emigrációban  

~  

Történetünk főszereplője, Dudás János 1812. május 5-én született. Szabadságharc előtti te-
vékenységéről csak meglehetősen töredékesen tudunk beszímolni. 1836-ban szentelték pappá, ezt 
követően a nagyváradi egyházmegyében tevékenykedett. 1844-ben például egy kicsiny Bihar me-
gyében fekvő Falu, Bodonospatak plébánosa volt. A katonaságnál is megfbrdult, a 37. Máriássy-
sorgy logezr d tábori papjaként teljesített szolgálatot. Innen azonban egészségügyi okokból lesze-
relték, s így visszatért egyházmegyéjébe. Itt érték az 1848-49-es forradalom is szabadságharc sors-
fordító napjai.' 

A szabadságharc hadserege 1849 januárjában még számos lelkésznek kínált tábori lelkészi al-
kalmazást. Dudás tehát Debrecenbe utazott és megpályázott egy hadlelkészi állást. Mint írta „most 
már teljesen ép és egíSzséges„ , s mint  ilyen, minden testi cs lelki erejét a magyar sereg „szellemi kép-
zésére, vezérletére” kívánja friláldozni. Kinevezését Ferenczy Albert alezredes, a 14. Lehel-
huszárezred akkori osztálypártncsnoka is támogatta. Így aztán nem meglepő, hogy Míszáras Lázár 
hadügyminiszter 1849. február 3-án kelt rendeletében Dudást kinevezte a 14. huszárezred tábori 
lelkészének? 

Kanevezését követően a régi-új hadlelkész nem siette el a csatlakozást ezredéhez, februirba n 
még nem jelent meg szolgálati helyén, Aradon, ahol alakulatának nagyobb része állomásozott. Elöl- . 
járóra, Vidasics Ede tábori főlelkezz tibruár 23-i a sürgette elindulását „mivel a lelkésznek a táborban  
legszebb alkalom és tér nyílik magasztos egyházi hivatásának egyszersmind hazafi kötelességeinek teljesí-
tésére, lelkesítő szózatával buzdítván a harcfiakat, a csatában megsérülteket emberbarátilag ápolván,  
vigasztalván, szívükben a vallásosság szent érzetet fölébresztve, éket az édes hazáért nyert sebeik sajgó  

fájdalmainak béketíírésse/i elszenvedésére készekké tévén. "3 
 

Ezen fölszólítás után már• nem tétlenkedhetett tovább. Elutazott rendeltetési helyére, Aradra, 
ahol csatlakozott ezredéhez. Bajtársaival egyiitt részt vett Arad, majd Temesvár ostromában, a sza-
badságharc bukásáig az V. hadtest, ezen belül a Lehel-huszárok lcllaszeként teljesített szolgálatot. 
Mint ilyen, 1849. április 22-én Magyari Alajos és Komis József tábori lelkészekkel együtt mutatott 
be szentmisét az új-aradi mezőn. Ezen a tábori misén a szónok, Magyari Alajos az április 14-i trón-
fosztás jelentőségét kjtegette.  

Érzékletes képet tár elénk Dudás hadlelkészi műki5dísér•61 emlékirataiban Margitay Gábor 
százados, az aradi ostromsereg sáncépítési munkálatainak vezetője. Ezek szerint 1849. április 29-én, 
egy „májusi tényben úszó vasárnapi napon" istentiszteletet tartottak 0j-Arad piacán. Ennek sorín a 
teljes díszben felállított ostromseregnek „Dudás tábori pap tartott hazafias beszédet. „  A beszéd so-
rán azonban nem mindennapi eseményre figyelhetett fel a hallgatóság:  

„Tisztelendő Dudás páter egyike volt a legderekabb magyar honvéd-papoknak, érzelemben  és 
szónoklatban; c mellett határtalan jovialis és élezés társalgású egyén. A jelzett ünnepélyes aktusmíl  ló-
hátról tartotta szónoklatát a quarréc végében felállított díszőrség közelében. Lova nem volt ily  
solemnitás [ ünnepélyes — Z.  P.]  gestirulatióihoz szoktatva, s a tüzes prediratio hatása miatt egyre  
nyugtalankodott. Dudás nem confiindálta [ zavartatta — Z. P.] magát egy cseppet sem, de még erősebb  
indulatba jőve, mind jobbangestirulált a hatalmas beszéábez, míglen lova egész a dísz-sorban álló Bon-
védsereghez farok. A helyzet komikumba kezdett vágni, mely köznevetséggé lett aztán c ponton akkor,  
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midőn a ló egyik díszben álló honvéd lábára tapodott, ez káromkodva ki/fájdalmában, összehord-
va a B-dúrból ő tisztelendősége catbedráját! s két honvéd megfigván aztán a kantárt: úgy folytatta 
Dudás páter topább s végezte minden zavarodás nélkül beszédét. " 

A tüzes beszédeket tartó páter a szab adsíghar bukásit követően az emigrációt választotta. 
Az emigrációs lét fizikai és szellemi megpróbáltatása különessen súlyos nehézségeket okoztak a 
számkivetést előnyben részesítő katolikus papoknak. Mivel lázadóknak minősültek, egyházi elöljáróik 
utasítására nem szolgáltatták ki nekik okleveleiket. Így törvényes elhelyezkedésük, papi munkájuk 
folytatása lehetetlenné vált. Latinos műveltségeik, szellenti ismereteik Törökországban, az angolszász 
társadalmakban, vagy a Föld bármely más pontján csík nehezen voltak értékesíthetőek. Ebben a 
helyzetben választhattak a végzettségükhöz nem méltó, többnyire fizikai munkakörök és az áttérés 
között. Az áttérít többnyire elősegítette az adott társadalomba való he-illeszkedést és az adott emig-
m íns egzisztenciális gondjait is enyhítette. Részben ezek a tények magyarázzák a magyar politikai 
emigráció tagjainak viszonylag jelentős számú áttérését, legyen szó akár a mohamedán vallásról (itt 
természetesen a személyi biztonság kérdíse, az esetleges kiadatástól való félelem sem elhanyagolha-
tó), akár a protestáns felekezetek valamelyikéről. Dudás János esetében sem lehet pontosan megha-
tározni, mikortól kezdve biztosította megélhetését kizárólag szélhámoskoxiáshól. Feltehetően nem is 
pillanatnyi döntésről, hanem egy tblyamatról van szó. Annyi bizonyos, hogy kényszerű törökországi 
tartózkodási után Nagy-Britanniába érkezett és Londonban anglikán prédikátorrá vált. Ez minden-
esetre arra utal, hogy eleinte inkább a kenyérkeresó foglalkozás mellett döntött. Az Angliába érkező 
menekülők döntő többségét — akik anyagi túggetlenségiiket nem tudták bizonyítani — néhány hétig 
elegendő segéllyel ellátva arra kötelezték, hogy Amerikába távozzanak. 5  

Feltehetően e szíves ösztökélés hatásira érkezett Dudás is az Amerikai Egyesült Államokba. 
Tudjuk, hogy Kossuth  1851. december 6-:út valóságos diadalmenetben vonult he New Yorkba. Az 
ezt követő napok fogadássokkal és levelezésekkel teltek el. A ftiggetlenségi irányzathoz tartozó Aldor 
Litre 1870-ben megjelent munkájában 1851. december 8-ra utalva a következő megjegyzést tette: 
„A kormányzónál e nap rámos magyar cmigrans is jelentkezett, többi közt egy Dudás János nevű pap, 
kinek sajátos egyénisége és eredeti modora derült hangulatfia hozta a magyar typusnak még apró ferde-
ségei iránt is kiváló előszeretettel viseltető Kossuthot. „b  

Főszereplőnk amerikai működése nem volt túlzottan sikeres. Danes Lajos, a 27. honvéd-
zászlóalj egykori századom a emlékirataiban megemlíti, hogy „Dudás Amerikában egyházat is ka-
pott". Hol lehetett ez az egyház? Ha hihetünk a New York-i osztrák konzulátus irodaigazgatójának 
1852. július 23-án kelt jelent-sé.nek, akkor a lancasteri egyházról van szó. Ekkor még figyelemmel kí-
sérte az emigráció belső életét is. Amikor 1852. május 7-én a „Couirer and Inquirer" című lapban 
Szedlák egy Kossuth-ellenes cikket tett közzé („Kossuth and his countrymen”) az amerikai emigrá-
ció jelentős része síkra szállt az egykori kormányzó elnök mellett. A Kossuthot támogatók között 
találjuk Dudás Jánost is. Ennek ellenére a lancasteri gyülekezetet „garízda magaviselete miatt" el 
kellett hagynia. 

Az állás nélkül maradt lelkipásztor számára új lehetőséget kínált a krími háborít. Az emigrá-
ció jelentős része egy orosz—osztrák szövetség elleni katonai konfliktus kitörésében reménykedett, 
annak hírére, hogy Oroszország 1853. július 2-án megszállta csapataival Moldvát és Havasútóldet. 
Egyre több és több magyarországi emigráns utazott Törökországba, hogy a leendő konfliktusban a 
magyar szabadság elfojtói ellen tettleg is tcllepjen. Ausztria „hálátlan" magatartása ugyan keresztül-
húzta számításaikat, de az emigránsok növekvő létszáma bizonyos pasztoríciás igényeket is felvetett. 
Ezt használta ki Dudás, avaskor Konstantinápolyba utazott Ex egészen 1858 tavaszáig Törökország- 

Amerikából jőttem... 



96/VOL 5-6. 
	 BELVEDERE 	 95 

ban tanyázott. On  elvileg a magyar emigránsok retörmáws (!) Idkíszeként tevékenykedett. A szo-
morú valóságra vet fényt Klapka bizalmasának, Kauacsty Sándor grótitak Konstantinápolyian 1854. 
szeptember 24-én kelt levele, aki szerint Dudás „c napokba /n/ Brossára ment  571/ó  kúrára és szünetre 
rácz ürmöst készítendőn. Ezek után nem meglepő, hogy Wunlder Lajos 1858. május 5-én ugyancsak 
Konstantinápolyban kelt levelében örömét fejezi ki Dudás elutazást kapcsán. Mint Klapkának írja, 
Dudás megkapta az amerikai vízumot és elutazott. Ez annak ellenére szerencsés dolog, hogy a lel-
késznek sikerölt Klapkát is (Wunkler közreműködésével) egy 52 bankos bríval megkárosítania . 8  

Dudás azért tért vissza az Amerikai Egyesült Államokba, hogy Konstantinápolyban fólállí-
tandó egyházának pénzt gyűjtsön. Amikor megérkezett New Yorkba, természetesen szegény volt, 
mint a templom egere. Partot érve télfigyelt egy másik emigránsra, Dr. Kelemen Attilára, aki még a 
szabadságharcot megelőzően vándorolt ki a tengeren túlra. Az egykori magyarországi szabólegény, 
Kelemen, New Ad: városiban elszegődött egy gyógyszertárba labo unsnak. Egy kolerajárvány kö-
vetkeztében munkaadója éc családja elhalálozott, így Kelemenre szállt a patika. Ő rögvest téltalálta 
magát. Nagy plakátokat nyomatott, melyek szerint tótalálta a járvúty biztos ellenszerét, a 
„Tincturus papricus" névre hallgató csodaszert. E „gyógyszer„  (amely paprikás pálinka volt valójá-
ban) forgalmazása következtében úgy meggazdagodott, hogy mire az 1848-49-es emigráció képvi-
selői Amerikába érkeztek, már gyógyszertára is kórháza volt a New York-i Braadwayen. Az igazgató 
orvos természetesen ő maga volt. Szc;retettel látta házinál a magyar menekülteket, de mint újgaz-
dag, szégyellte múltját. Ezért azt a mesét agyalta ki, hogy ő ezredorvra volt Magyarországon, s ez-
redesével történt pártzaja miatt szökött meg hazulról. A műveltebb emigránsokat ennek ellenére nem 
sikerült félrevezetnie, hiszen „az orvostani latin s görög műszavakon patkós csizmával gázol", orvosi 
működésérc pedig „magán kívül senki sem emlékezik" - jegyezte fel naplójába Ács Gedeon . 9  

Dudás pillanatok alatt átlátta a helyzetet és mivel nem volt pénze szíllaísra, elhatározta, hogy 
kihasználja az álorvost. A nagy jelenet télidézéséhez először ismét Ács naplójából idézünk td egy 
részletet: (Dudás/ „minden szertartás nélkül belépett hozzá /ti. Kelemen Attilához) s rárikkantott: 
Servas/telemen! Edd meg a sz f a r/t melegen! s tenderével egyet csapott az orvos Attila vállára. Ez pedig 
bámulva czavarodottan hebegett: Kérem, kérem, mit akar ön? nem ismerem önt." - Kelement nyilván 
hántotta Dudás kopott öltözete, a víratlaui vendég tegeződése és nem akarta magát vendégei előtt 
kompromittálni. Hiába tiltakozott az ismeretség ellen, Daunes Lajos emlékiratai szerint, Dudás ismét 
megismételte: „Servus Kelemen, kedves pajtásom!" Kelemen ismét erélyesen tiltakozott. „Erre Dudás 
egész elér zékenyüb'e mondja: hát nem ismeret te már Dudás r egements j ezred - Z.  P. j pa tert? Ki ve-

led, midőn a Würtenberg-huszároknál Schwadronyoskapitány voltál Lembergben, cgygarnisonban fe-
küdt? Erre Kelemennek mindjárt megjött az emlékező tehetsége, összeölelkeztek, megpuszilták egymást s 
vendégeinek bemutatta Dudás regements paters, mint legjobb barátját s csak azon rsodálkozott, bogy 
rögtön fel nem ismerte"- fejezi be Danes a jelenet leírísít. 1 " 

Dudás ezt követően - kihasználva Kelemen hiúságát - több ezer dollárt zsarolt ki ugyancsak 
szélhámos áldozatitól. Ha ugyanis az álorvot nem akart neki pénzt adni, akkor megti;nyegette, hogy 
leleplezi, s erre a „doktor" ismét fizetett. Közben mellékesen a misszió céljaira is gyűjtött, így anyagi-
lag megerősödve utazott vissza Konstantinápolyba. Egészségtelen életmódja azonban megbosszulta 
magát. Ekkoriban már a mértéktelen alkoholfogyasztáson túlmenően kábítószerélvező is volt. Koés 
Ferenc 1860-ban,  röviddel halála előtt találkozott vele. Vtsszaentlékezí-sében így emlékezik meg e 
rendkívüli szélhámosról: 

„Dudás János ev. ref. tábori pap, Konstantinápolyból látogatott volt át Bukarestbe 1860 od-
rán. A »Hunniá «-ban ismerkedtem meg e termetes; élete delén lévő fezfiúsal. Feltűnt azonnal gondola- 
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tainak minden ösrzefügges nélküli kifejezése, szórakozottsága, mit eleintén az út fáradalmainak tulaj-
donítottam. Szembeszökő volt ezenkívül rendkívüli etvágyaa. Egyedül megevett annyit; mint mi bár-
man, kik vele vacsoráztunk. Az italhoz is ujyanesak nekilátott. Ezután valami nyel' nappal hallottam,  

bogy az utezán megőrült, e jbgták s az őrültek házába (áalamuk) vitték, de ott szeremséjére hamar el is  

halt. Úgy hallottam, hogy ő is a hasis túlzott élvezetének lett az áldozata.  r a t  
Dudás János a magyar  szabadságharc kedvelt, noha kissé egzaltált tábori lelkésze volt. Emig-

rációba vonulásit követően nem nidott beilleszkedni az amerikai társadalomba, így fokozatosan elő-
térbe kerültek személyiségének negatív vonásai. Eletpályája csak a nehézségek tekintetében tekinthe-
tő tipikusnak. Szélhámosként is megmaradt szellemes is nagysark embernek. Önpusztító életmódja  
logikusan vezetett tragikus halálához. Halálos ágyán egy világos pillanatában belátta tévedését, meg-
bánta bűneit és visszatért a katolikus hitre. 12  
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Siket Zoltán  

Rágógumi, McDonalds, Dallas és ... szcientológia  

„A világ leggyorsabban növekvő egyháza"  
~ 

A Szcientológia Egyház (a dianetika tanainak terjesztője) Amerikából érkezett és az  
egész világon elterjedt vallási irányzat, alapítója L. R. Hubbard. A világ leggyorsabban növek-
vő egyháza - ahogyan hirdetik magukat - a világ 74 országában 74 millió fő kisvetővel rendel-
kezett 1992-ben. Az egyház története botrányok krónikája: a világsajtó kitbsztott, becsapott  
hívekról, pszichiáterek elleni perekről, übermensch-ideológiáról ír. A szekta ugyanakkor narkó-
sok, alkoholisták, depressziótól szenvedők meggyógyításáról számol be, olyan hírességek nép-
szerűsítik, mint Chick Corea és John Travolta. Vajon hogyan tudott alig 50 év alatt egy szekta  
ekkora karriert  befutni?  

KI volt L. Ronald Hubbard?  

Hubbard az USA-ban született 1911-ben, egy haditengerész fiaként, így alkalma volt  

14 és 18 éves kora között bebarangolnia Kelet-Ázsiát, Kínát ,  Indiát, megismernie a keleti filo-
zófiákat. Visszatérve Washingtonba az ottani egyetemen tanul magfizikát és matematikát.  

Eközben sci-fi regények írásával tesz szert némi ismertségre. A második világháború alatt  ten-
gerésztiszt a Csendes-óceánon, 1942-ben megsebesül, 1945-re megbénul (csípő- és hátsérülés  

miatt), és megvakul (látóideg-sérülés miatt). Két év alatt meggyógyítja saját magát az általa  

felfedezett dianetika segítségével. 1950-ben adja ki Dianetika: a szellemi egészség modern tu-
dománya című könyvét, melynek hatására az USA-ban dianetika-csoportok alakulnak. Ekkorra  

Amerikából lőttem...  


