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FELESÉGEMNEK





Magyar-Kanada!...Ez isvan!Nem isolyan
régóta.Harminc-negyven éve.mindennek ellenére
mamárszámottevő tényezőjeakülföldreszakadt
magyarságnak.
Hányanvannak?Eztsenkisem.tudjamegálla-

pítani. A magyar állam megbíottainak hivatalos
statisztikája szerinta háború előtt15—20.000-en
lehettek,aszámuk azonban aháború alattnöve-
kedett, mert sokan átmentek az Egyesült-Álla-
mokból.Később újabb becslés történi.Az egyik
szerint30—40.000,amásikszerint80—100.000aszá-
muk.Azigazságaközépenlehet,70-80.000min-
denesetre vau.a magyar kivándorlás mostanában
úgyszólván kizáróan Kanada felé irányul, tehát
számuk állandóan emelkedik. Pár év óta nyílt
meg Kanada kapuja a magyarkivándorlók előtt.
Azóta,minden évben majdnem ötven százalékkal
szököttfela kivándorlók lélekszáma.Tavaly öt-
ezeremberhagyottittbennünketésmentkiaz
Északhónába—
Magyar-Kanadárólnem tud senkisemmit.
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Magyar-Amerikát úgyszólván mindenki ismeri,
hiszen könyvek tömege jelentmeg az amerikai
magyarokról és ha valaki egy-két hetet töltött
látogatóban a tengerentúlon, kötelességének tar-
tottaAmerikáról,vagylegalábbamerikaiimpresz-
szióirólbeszámolni.Magyar-Kanadárólezazelső
beszámoló.Talán túlzásisbeszámolónak nevezni.
Nem történtegyéb,mintaz,hogy egy magyar
újságíró vette a sátorfájátés elindultmegláto-
gatniamagyar-kanadaiakat.
Kanada nagy ország,nagyobb mint Európa.

Nem könnyűeztanagyterületetbeutazni.Hosszú
ideig minden éjjelavasútikocsiban aludtam és
nappalróttam amagyartelepeket.Becsületesúj-
ságíró lelkiismeretességgel mindenhová ellátogat-
tam,ahová lehetett.Békevár,Kaposvár,Otthon,
Wakaw, Esterházy, Blankett, Saskatoon, Leth-
bridge,Stockholm,Raymond és a többimagyar
telepeket mind taposta a lábain. A kirándul
szántidő nagyon rövid volt.Kedvünkretanulmá-
nyoznibizony nem nagyon lehetett.Arra évek
kellenének.Ezabeszámolónem isarrogálmagá-
nak különös fontosságot.Inkább fénykép,fény-
képfelvételek, pillanatképek az ottani magyarság
életéről. Úttörő munka, amelyet biztosan követ
majd mások részérőimásfajta, kritikaifeldolgo-
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zás.Egyelőretalánennyiiselég.Arrólanagy
birodalomról,az ottélő magyarok sorsárólnem
tudunk semmit,talán ezek az odavetettrajzok
mégisfognak valamikisfogalmatadniarróla
különös,furcsavilágról.
Még valamit!Ezamunkanem tendenciával

íródott.Nem agitációakivándorlásellenésnem
iratmellette.Csupán riport.Mondjuk talán így:
egy utazásról szóló beszámoló Magyar-Kanadá-
ban.A szociológusoknak,nemzetgazdászoknakfel-
adata a kivándorláslétjogosultságáról,annak ha-
tásairólésirányárólhatározni.Én nem mondok
kritikát.Erreazazidő,amitotttöltöttem,igazán
túlságosanrövidlenne.
Nehogy azomban bármilyen irányban isfélre-

értéslegyen,itt,azelöljáróbanmégisleszögezem.
A kivándorlónakasorsaseholsincsrózsákkalki-
rakva,illetverendszerintcsakatüskemaradmeg
belőleszámára.Kanadaplánenem azazország,
aholkönnyenlehetneboldogulni.Sőtellenkezőleg.'
Akik elértek valamit,azok irtózatosésemberfe-
lettiharcotvívtak meg atermészettel.Mindegyik
életekülön-külön kishősköltemény,amely megér-
demelné, hogy az iskolában tanítsák, mint a
munka apoteózisát.Azokról,akik elbuktak,senki
sembeszél,merteltűntek,elvesztek.
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Azújhivándorlóhelyzeteszinténtelevanne-
hézségekkel. Más egyáltalában nem boldogulhat,
csak földműves.Iparimunkástnem tud eltartani
amostéletrekelőipar.Intelligensember,akiszel-
lemimunkábólakarmegélni,ne isgondoljon a
kivándorlásra. Egyszerűen kilátástalan a hely-
zete.Átnyergelniisnagyonnehéz.Azerősmun-
kátmégafizikaimunkásisnehezenbírja,latei-
nerember,B-listástisztviselő összerogyna a sú-
lyosterheikalatt,másokkaldolgoztatnipedigegy-
általábannemlehet,mertdrágaamunkaerő.
Egy utazástírok le Magyar-Kanadában.Nem

tudokbeszélniazokrólazide-odakóborlómagya-
rokról,akiknek nincsmunkájuk ésígy nem tele-
pedtekle.Kanadaazidőszakimunlkahazája,az
évkisebbrészébenvanerősmunka,azutánmeg-
halazéletésnincsmitcsinálni.Ezekacsavargó
magyarok még elhelyeződésrevárnak.Beszélnifo-
gokazokról,akikmárletelepedtek,akikmárvaló-
ban kanadaimagyarok.Beszélek a magyar tele-
pekről,aholhatalmasterületennem hallazember
mást,csakmagyarszót.Beszélekabátormagya-
rokról,akikbenannyiazerő,hogymégazÉszak-
hazában iskitudták csikarnimaguknak a meg-
élhetést,aboldogulást.
Magyar-Kanadai három részre lehetne osz-
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tani.Az első csoportba a nagyvárosok magyarjai
tartoznak.Tulajdoniképpen kéttipikushelyrőlbe-
szélhetünk.Winnipegről és Montrealról.Montreal
a kapu,ahová érkeznek az emberek ésahonnan
visszaindulnak. Winnipeg Nyugat-Kanada fővá-
rosa, a legtipikusabb kanadai nagyváros. Innen
mennek szétaszélrózsaminden irányábaa,ma-
gyarokEzeknekazéleteazonbanmégnem külö-
nös.A városiemberélete,bárhollegyenazavi-
lágon,nagyjábanegyezik.Megkellazonbanerről
isemlékezni,mertenélkülnem volnaaképteljes.
Az igazi érdekesség: Nyugat-Kanada. Amikor
Kanadáról általánosságban beszélünk, tulajdon-
képpenmindigerrőlvanszó.Három hatalmasor-
szágról. Manitobáról, Saskatshewanról és Al~
bertaról.Ez a három együtta praeritartomány,
amelymaazegészviláglegnagyobbgaibonatermő
egysége. Azért mennek ide a magyarok, mert
nagyjában hasonlít a mi Nagy-Magyar-Alföl-
dünkre,csakegykicsit— nagyobb.Azigazima-
gyar telepesek Saskatshewanban vannak. Alberta
márinkábbállattenyésztőállam,ittvannakaha-
talmas ranchok, ahol falkaszámra tanyáznak a
lovak sa marhák.Ide csak újabban telepednek
magyarok,de azértmár szép számmalvannak.
Manitobamégnemjelentősmagyarszempontból.
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Csak Winnipeg környékén vannak magyar tele-
pek,úgyhogyezzelazországgalvégzekismagyar
szempontból abban a cikkben, amely Manitoba
kormányzójával való beszélgetésről számol be.
Akiaz igazikanadaimagyaréletétakarja meg-
ismerni,a nyugat-kanadaiéletrőlszóló résztol-
vassaelfigyelemmel.
A harmadik rész: Kelet-Kanada. Talán úgy

mondhatnám, hogy pót-Egyesült-Államok. Kis-
Únió primitívebb kiadásban. Fejlődő iparország,
azoknak menedéke,akik nem tudtak bejutniaz
államokbaésszükségbőlittrekedtek.AmiAmeri-
kában grandiózus,azittmég csak sejtetia jö-
vendő nagyságot,de természetesen a miviszo-
nyainkhozképestmégisimponáló.
Eztpróbálom nyújtani,talán sikerül.Jóltu-

dom,hogy nehéz feladatra vállalkoztam,de aki
magatörmagánakutat,annakezerakadállyalis
számolnikell.Hamégis,csakhalványképetsike-
rüladniakanadaimagyarokéletéről,úgyboldog-
nakfogommagamatérezni.



Hovászóródtakszétamagyarok?
Haaztkutatjuk,hogy holvannak amagya-

rok, úgyszólván Kanadának valamennyi városát
fel kellene említeni. Mégis összeirtunk egy
csomó helyet,aholakkor,amikorkünn jártunk,
találtunk magyarokat.

Saskatshewanitartományban

Asquith(kb.4—5család).Annaheim (kb.4—5
család),Alla(kb.3—4család),BJfkevárésBan-
der(kb.300-350család),Bremen(kb.15—16csa-
lád),Bruno (kb.20család),Clabank(kb.6—7csa-
lád),Cana(kb.75—80család),Consul(inkábben-
nek környékén dolgoznak kb. 10—15 család),
tCupa (kb.35—40 család),Cudworth (4—5 csa-
lád),Dellisle(kb.3—4család),Elrose(kb.6—7
család).Estevian (néhány vasútimunkás),Ester-
házy(kb.40család),Jucuata(kb.4—5családés
25—30 magános munkás).Kennedy (kb.15—20
család),Kipling(kb.30család),Leask(kb.35—40
család),Lestock (kb.60—100 család),Leron (kb.
6—7család),Markins(kb.8—10család),Middle
Lake(kb.15—20család),Markinch(kb.S—10csa-
lád),Melville(kb.15családakörnyéken),Otthon
(kb.30—40család),PunnichyésPlunkett(kb.100
család),Prud'homme (kb.35—40 család),Régine
(kb.100család,igensokamagánosmunkás,szá-
muk állandóan változik),St.Brieux (kb.15 csa
lád), Stockholm (kb.100—150 család),South-



14

Touchwood(kb.8család),Saskatoon(kb.2--30(1
magyar),Saxonhill(kb.25 család),Viscount(kb,
10—15 család),Windhursf (kb.20—25 család),
Wafcaw (kb.300család),Whitewood(kb.50—60
család),Walpole (kb.8—10 család),WiHebrook
(kb.6—7 család),Weyburn (kb.1—2 család),
Wo'thouse(!kb.2család),Yorkton(kb.5—6család).
Norbury(20—25család),HalmokGladennin(10—
12család),Kellicher(15család),Kaposvár(110—
120család.
Azonkívül még élnek ezeken a helyeken:

Ailduna, Alfa, Billimmt, Garmel, Colgate,
Do'llesford, Dana Eastand, Forward, Fennwood,
Gurnsay, Gudwin, Grason, Hawerden, Horizont,
Indian Head,Killey,Khedive,Langbank,Marry-
field, Meatpairk, Melford, Moose Yaw, Moose
Volley, Munster, Meidorf, Odessa, Priceville,
Prince Albert, Plainview, Pittman, Kockedale,
Rockhafen, Ruthilda, St. Bosevelle, Sidley, St.
Benedikt, St. Hubert, St. Walbourg, Sanctuary,
Shand, Swift Quvent, Sutherland, Tramping
Lake, Tuberose, Wangourd, Wabank, Wiewfield,
Waldron,Young,Zeuer,Zelmta,Jarbon Haselcliff
Tantalum.

Alberta

Bruderheim, Calgary, Champion, Coleman,
DiamondCity,Edmonton(15—20család),magános
munkás igen sok), Graunn,Hardieville, Hussar,
Lethbridge(kb.80—100család),LakeSt.Vincent
(különösen Párizs környékérőljöttek ide a már
régebben kivándorolt magyarok), Medicine Hat,
Morinville, Mannville, Mille River, Raymond,
Taber(kb.8—10család,sokamagánosmunkás),
Vermillion,Bostok,Wrenthan.
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Manitoba

Winnipeg(kb.100—200család,tóién3000—3500
munkás), Butler (kormányzó telepe), Dacota,
Duguld ElkhoTii,FortAlexandre(fcb.100—150
munkás),Great-Fails,Findlay,Marque!,Nellind,
Pinefalls,Sprangue(ujingyen földek,akörnyé-
ken legalább 60—80 kísérletező),Tydall,Wrden,
Woodridge(alegrégibbittenitelep,15—20régi
család).

Ontario

Athicorun,FortFrances,Ford,FortWilliam,
Flanders, Hamilton, McDougell Mills, Oshava,
Stroatton,Niagara-Falls,Weiland,PortColborne,
Brantford, Caledonia, Guelph, Galt, Kitchener,
Bridgeburg,Thorond,St.Tomas,WindsorésSarnia.

BritishColumbia

Suowsihoe, Lmmbertan, McBridge, Prince
George,PowelRiwer,SwiftCrick,Sinel-aisMills,
Vancouver.

NovaScotia

NewAberdan,Sidney(magyarközpont.25—30
magyarcsalád).

Quebec

Montrealkörnyékén (kb.1000 magyar,télen
500—600,deállandóankb.30családélitt),vala-
mintTronsidenéselszórtantöbbfelé.



Magyarsorsokatengeren
Az»Antónia«fedélzetén,(—).

Ez az igazikivándorlóhajó.összesen 1015-en
vagyunk rajta,de ebbőlcsak 112 kabin-utas,a
többi903 harmadik osztályon utazik.A fényesen
berendezetttermekben alig lézeng valaki,a fe-
délköz és a kivándorlók számára fentartott he-
lyek pedig zsúfolásig tömve.A kivándorlók kö-
zöttmivisszük elaz elsőséget.Nem kevesebb,
mintszáznegyven magyarvág nekiazismeretlen
nagyvilágnak. Van itt angoltól kezdve a leg-
utolsóBalkánnációigmindenfajta.
A mivilágunk azonban csak ittalantvan.

Ha márfelmerészkedünk,bizony csak az angol
szó járjaésazelsőosztályú utasok közöttrajtam
kívül csak egy magyart lehet találni.Vodicska
Imre apátplébános, hatvan esztendő terhével a
vállán indult el az újhazába, Kanadába, mert
Calgary érsek hívta meg, hogy Alberta tarto-
mányban kilenc nyelven prédikálja az Úr igéit.
Ilyenemberekiscsaknálunkakadnak.
A „kanadaikivándorlók az igazikivándorlók.

Ezek az igazi kivándorlók, nem azok, akikre
Amerikában már meleg fészek vár, amelyet a
hozzátartozók szeretete bélelt puhára. Ezek ép-
pen úgy a bizonytalanságba rohannak, mint
annakidején az amerikai magyarság úttörői.Ka-
nadárólmégaligtudnakvalamit.
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Folyton köztük járok,alegtöbbjétmárisme-
rem.Majdnem valamennyien,egyszerű földmíves
ember, akit a föld visz ki a másik világba.
Mindegyikkérdésükcsakekörülforog.
Akadnak közöttük iparosok, munkások is,

akik az ottani gyárakban, műhelyekben próbál-
nak majd elhelyezkedni. Csak mint földmunká-
sok kaptak bebocsátást,mertaz iparimunkások
előttKanadakapuitisbecsukták.
Egy-kétintelligensebbutasisakad.Az,egyik

B-listás állami tisztviselő, megtanult már vala-
mitangolul,szívesen segítatöbbin,deezön-
magávalmeghasonlottember.Aztérzi,hogy az
egész világ ellensége és mindenkiben rosszaka-
ratotszimatol.
Az ellenforradalmi mozgalmakban kivette a

részét,sok ígéretetkapott,demég többetcsaló-
dott.Mostmársemmirőlsem akartudni,ami
mögöttevan,csakegycéllebegelőtte:dolgozni
ésfelejteni.
Az egyéni tragédiák hősei elmaradhatatla-

nok.Talán a legszimpatikusabb köztük egy fog-
technikus,akihosszasan magyarázza,hogy akkor
épenkatonavolt,amikorvizsgázniakellettvolna.
Mostezta fogászkérdéstszabályozták,nem dol-
gozhatnatöbbéotthon,holottegy kisvidékivá-
rosban mindenki szeretetét kivívta és munkáját
igazán megbecsülték. Egy barátja hívta az írj-
világba.Otthon hagyta feleségét,három gyerme-
két és elindult szerencsét próbálni. Mindent a
családért.
Van sok amerikaimagyar is közöttük.An-

nakidejénvisszavándoroltak,mostújrakezdik.
Két párizsi magyar is velük utazik. Eddig

nagyonszépenkerestek,demostmárnem nyújt
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megélhetésta világ Fővárosa.Mennek tovább a
szerencseηtán.
A legderűsebb alak az öreg Somogyibácsi.

Őtmármás fábólfaragták.Nekinem.kellene
útra kelni, van otthon tizenhat hold pompás
földje Magyarországon, büszkén hirdeti, hogy
Amerikában szerezte. Már volt odaát kétszer.
»Mégnégyholdkelleneabirtokhoz,hogykerek-
szám legyen!« — hirdetimosolyogvaéseztitt-
hon nem tudta elérni.»Kivágok egy kisdollárt
azamerikaiakból«,— kacaghozzá,»mégiscsaka
dolláralegjobbpénzavilágon!«
Somogyibácsiavezér.Kitűnőenbeszélango-

lul,testes,jovális alakjátmindenfelé látni,ahol
valamibajvan,vagy ha valakitvigasztalni,bá-
torítani kell. Elmondja egész élettörténetét, mi
mindenvoltkünnabbanamásvilágbanéspél-
dájánfelbuzdulnakacsüggedők.
A száznegyven magyar összetart, legalább

egyelőre.Abban senki sem kételkedik,hogy a
tengeriutazástnem az ő számukra találták fel.
Annálisinkábbsokvoltabaj,mertCherbourg-
ból kiindulva, a csatornában rettenetes vihar
kapottelbennünketésbizony nem sokathasz-
náltazotthonrólhozottnagyszerűpálinka.
Két lépésnyire nem lehetett látni,kísértetie-

sen búgotta hajó kürtje,hogy a nagy ködben
hírtadjonmagárólaszemköztjövőgőzösöknek.
Az egyik sarokban egy fiatallegényre akad-

tam.Ünneplőbekecsétegypercresevetettevolna
le. Fejét tenyerébe temette és folyton csak a
csizmája orrátvizsgálta.Dúdoltis valaminótát,
csakennyitértettembelőle:
»Betegazénlelkem...«
Pedig—nemislelkevoltbeteg...
A vihartnem sokan bírták,csak agyerekek
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szaladgáltakfelésalánagy nevetéssel afedél-
zeten.Amagyarkivándorlók között nő alig
akadt,mindösszenégyen utaznakkiamárré
gébbenkikerülthozzátartozóikhoz.
Mindenrossznakvégeszakadegyszerésvaló-

ban harmadnapra felragyogotta tenger.A ma-
gyarjaink odaállottak a hajó korlátjához,szembe
a nappal.Olyan volta kép,mintha odaát,az
álmaik birodalmában a mennybolton meghasadt
volna valaminagy pénzeszacskó és abbólsok-
sokmilliónyidollárhullanaalábukelé.
Azemberek eddig borúsarcaegyszerremo-

solygóssá változott és megkezdődött az óceán-
járóhajókderűs,mulatságosélíte.
Ebben isa kivándorlók jártak elő jó példá-

val.Természetesen az angolok,mertnemcsak a
mienk,hanem minden más nemzetiségűek félén-
kek, tartózkodóak. Lóversenyjátékkal, fogadások-
kalkezdtékazangolok.
A magyarlegények csöndesek maradtak.So-

káig figyeltem,senkisem vettrésztajátékban.
Egy csöndes magyarsokáig nézte,aztán köpött
egyetésatengerfeléfordult.
— Könnyűnekik,— mondottanekem — ők

otthonvannak!
Egy kismagyargyőzelemrőlisbekellszá-

molni.A fedélzetegyrészételkerítettékésboksz-
pályát rögtönöztek. A négyszög közepére be-
dobták a kesztyűket s felszólítottak mindenkit
egy kis barátságos mérkőzésre. Egy szép szál
magyarnekiisduráltamagát,felhúztaaszokat-
lan kesztyűtésvártaazellenfelet,Jóidéig senki
sem állottkötélnek,végrefogtakegyangolt,aki
sportszerűenűziabokszolást.
Megkezdődöttamérkőzés.A magyarvárt,az

angolodaütöttegykicsit,megpiszkálta a ma-
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gyarorrát.A magyarisfelelgetett,denem tör-
téntsemmikomolydolog.Ígymentezvagyöt
percig.
Egyszerre csak az angola hasára ütötta

legénynek,akipedigotthonseijedmegegykis
verekedéstől,amita fején keresztülhúzódó kapa-
vágás bizonyított. Erre felhördült és nagyot
ugrott.
— Hujnye,azapád!— hallottakvalamikülö-

nösetazangolokésaztánamagyarnekiazan-
golnak.Ütötte,püfölte,akétökledolgozott,mint
valami kereplő. Ilyen verekedést errefelé nem
igen láttak.Azangolvédtemagát,amíg ama-
gyartegyszerre vagy öten lefogták.Amikormár
ártalmatlanná volttéve,még akkoris káromko-
dott és neki akart menni a mosolygó ellen-
felének.
Az angollehúzta a kesztyűjét,odalépettés

nevetve megrázta a magyarkesztyűskezét.Erre
amiemberünk iselmosolyodottésegyszerrea
magyarokésazangoloklelkestapsbantörtekki.
Amíg szép az idő,soha egy pillanatra sem

pihen ela fedélzetnyüzsgése.Kártyáznak,koc-
kát vetnek, minden szerencsejátékot megkísérle-
nek. Hívják, invitálják a magyarokat is, de
bizony egyiknek sem támad kedve.Ök egyelőre
az életükkei,a családjuk sorsávalkockáznak és
izgatottan lesik,merre is fordula csalfa sze-
rencse.

Csárdásazóceánközepén
Azegyikestemeghívótkaptunk.A hajókapi-

tánya jelentette, hogy nagy hangverseny lesz
este a lunch-room-ban és tekintettel arra,
hogyazelőadásjótékonycélú,mindenkitkülönis
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felkértamegjelenésre.Magán ameghívón jelez-
ték,hogy bárbeléptidíjnincsen,utána gyűjtés
lesz az angolésamerikaitengerész intézmények
számára.A fővédnökségetSirCharles Kingsmill
admirálisvállalta,mintahajón utazó legnagyobb
előkelőség. Akkor már ezernyolcszáz mérföld-
nyire jártunk benn az Atlanti-óceán közepén,ily
alkamatelszalasztaniigazánnemszabad.
A rendezésgondjaafiatalokraszakadt,akik-

nek azonban ezalkalommalnem voltnehézfel-
adatuk,mertkétoperaénekesisvelünk voltút-
ban Kanadafelé.Deazértkiakartak tennima-
gukért és mindent elő akartak teremteni, amit
csak lehetanagy vízközepén.Még hozzám is
beállítottak, mivel hallották, hogy magyar
vagyok és megkérdezték,nem tudnám-e énekkel,
vagy speciális magyar egzotikus tánccal emelni
az est fényét. Sajnos, nem tudtam rendelkezé-
sükreállani,demimagyarok azértmégisszere-
peltünk,—hacsakközvetveis.
A fiatalok folyton ott forgolódtak Vodicska

főtisztelendő kabinja körül, végre nekidurálták
magukat és nagy alázatosan beállítottak. Arra
kértékafőtisztelendőurat,hogyadjakölcsön—
a kemény kalapját,mertilyen nincs az egész
hajón,de talán még Kanadában sem.Majd az
egyik komikus ebben fog megjelenniés ebben
fogják az adományokat gyűjteni... Természetesen
mindenakívánságukszerinttörtént...
A lunch-room-otvalóban szépen feldíszítették.

A kandallónálvoltadíszasztal,amelymellettaz
admirálisfoglalthelyetHatcherkapitány,a hajó
parancsnoka társaságában. Jobbról az amerikai,
balrólazangolzászlólengett,akandallónyílását
pedig a Cunard hatalmas sárga oroszlánja
takartaehIttvoltapódium aszereplőkszámára,
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idehozták azongorátésakülönfélezeneszerszá-
mokat.A kapitány felszólítása használt,merta
hajómindenutasaottszorongottateremben.
Amikorbeléptünk a terembe,a hajó rendes

zenekara már játszotta a nyitányt, amelyet
«Háború a levegőben» címre kereszteltek.Perce-
kigzúgottataps,majdazelsőhivatásosénekes
következett,kétszépdalténekeltelnagytetszés
mellett.A társaság egy kis vidámságra vágyott,
amelyet hamarosan meg kaptak. Mr. Chilvers
kedves,valódiírdalokkalmulattatta a hajó kö-
zönségét.
A következő számrólnem tudtuk megállapí-

tani, hogy vájjon nekünk szól-e, magyaroknak?
Az tény,hogy sokan néztek felénk,amikor a
hajó zenekarának vezetője szólóthegedült.Állító-
lag»Czardas«-tadottelő,aműsoronezaszám
ilyen helyesírással szerepelt.Mi csak hallgattuk
áhítattalésvártukacsárdást,decsaknem akar-
tak az ismert melódiák megcsendülni. Valami
volta levegőben,de ez iscsak olyan,minta
gulyás,amelyeta menükártyán hirdettek,de bi-
zony aszínétseláttaazigazimagyarkonyhá-
nak.Akieztafőztetette,akieztanótáthal-
lotta,azbizonynem igenszerettemegamagyar
ételt, a magyar muzsikát, pedig a sok finom
ínyencfalatközöttdejólesettvolnavalamiigazi
hazai, a divatos amerikai slmmi közül egyet
szinténodaadtunkvolnaegyropogóscsárdásért.
A többiszám azután egymásután zajlottle

minden különösebb érdekesség nélkül, legfeljebb
mégaztlehetnemegemlíteni,hogyamásikhiva-
tásosénekesnémetülénekelte elSchumann Két
gránátos-át.Mostsetudnám eldönteni,hogyvolt-e
benneszándékosság,deaztény,hogymindenszá-
motmegismételtek,deebbenazegyesetbennem
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tapsoltakaddig, amíg mégegyszermeg kellett
volnaazénekesnekjelennieaközönségelőtt...
Azisfeltűnt,hogy csak egy nőiszám volt,

viszontaz igazidiadalta komikusok vívták ki.
Azegyikvalóbanremekültáncolt,amásikpedig
karakteralakításaival hatott. Egyszerű, jelenték-
telenmókákatmondtakelésatapsorkánméga
sziréna bugásátiselnyelte,holottnagyon dúdol-
gatott,mertéppen a legsűrűbb ködötvágta a
hajónk.
Ekkor már jártak a leányok és szedték az

obulusokat.Bizony inkább csak a permik hullot-
tak,csakkevesenadtakshillingetésegy-kétide-
gen— vagyispontosabbannem angol— dobott
oda egy dollárt.Az angolok tehátvigyáznak a
pénzükre.Ez másnap a kifüggesztetteredményből
iskiderült.Annakellenére,hogyazelnöklőadmi-
rálisnagyobbpapírpénzttettbeelsőnekagyűjtő-
tányérba,az összes eredmény mindössze tizenkét
font sterling, vagyis körülbelül csak négymillió
magyarkorona volt.Nálunk a szegény Magyar-
országhanjóvaltöbbgyűlösszeilyenalkalmakkor.
Azangolhimnuszhangjaiszálltak kiazéj-

szakába, amikor széttárták az ajtókat és vége
volta mulatságnak.Egyszerre valamiéleshideg
jártaátalevegői,aférfiak szaladtak éshozták
az asszonyoknak a,bundákat,Aznap egész éjjel
olyan hideg volt,mintnálunk a legkegyetlenebb
decemberben.
Reggelre aztán kiderültminden.Éppen,ami-

kor legvidámabb volt a társaság, egy jéghegy
úszottelközelünkbenésezhűtöttelealevegőt
és az éjszaka még kettő futott el mellettünk.
Ezekbőlahegyekbőlaliglátszikkivalamiavíz-
ből,deatengeralattelégterjedelmesek.
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AmikorVodicska tisztelendő úrmeghallotta az
éjszakaeseményeit,önkénytelenülfelkiáltott:
— Hátakkorminek vártam én azutazással

májusóta.Féltem ajéghegyektőlésmégistalál-
koztamvelük.
A bennünketkörülölelő ködötkezdtemárát-

fúrnia nap.Az asszonyok prémesbundája újra
lekerültakabinba,ismétnyárkezdettlenni...

Magyarmiseahullámokon
Vasárnapra a;hajó személyzete sok mindent

ígért.Nyolcnapótamárnem láttunkmást,mint
egetésvizet,azzalkecsegtettek,hogy amintki-
nyitjukaszemünket,márelőttünkleszaszáraz-
föld, természetesen még csak New Foundland
szigete,demégiscsakegykisváltozatosság.
Reményeinkben nagyon csalódtunk, mert a

kegyetlen köd újra birtokába kerített bennün-
ket, beborított átváglhatatlan köntösébe és ka-
jánulelvonta előlünk a kilátást.Annálnagyobb
voltazellentét,inertazégtisztavoltésderűs.
Égetően tűzöttanap,igaziszép nyáriidő volt.
csupánaláthatártzártákelahajóutasaielől.
Az angolok egy kicsit bosszankodtak, de

azután megnyugodtak és istentiszteletre vonultak
vissza.A zsoltárok áhítatosmelódiáiszálltak az
égfelé.
Katlholikus istentiszteletis volt.A gyerekek

játszószobájában állították fel az oltárt és két
kanadai francia pap misézett.Bizony alig vol-
tunk akülönben sem tágasteremben tízen,vagy
tizenöten. Beállított a harmadik osztályról az
öreg Somogyi bácsi és kalocsai fogtechnikus.
Nem akarták beengedniőket,mertamisétcsak
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a kabinutasok számára rendezték,Somogyibácsi
méltatlankodvamondottaangolul:
— Én eddig úgy tudtam,hogy a jó Isten

aszerintosztályozta híveit,hogy azok ebben az
életben jót vagy rosszat cselekedtek,nem tud-
tam,hogy első vagy második hajóosztály szerint
bocsátottavolnamagáhozazembereket...
Ez olyan érv volt,hogy ezelőttmeg kellett

hajolni. A két magyar buzgón imádkozott az
óceánhullámainazegekurához...
Ezzel azonban még nem volt megoldva a

többiszáznegyven magyar ügye.Vodicska apát-
plébánosúrengedélytkértarra,hogyhétfőnreg-
gela magyarok számára ő tarthasson misétés
szentbeszédet.Erre márnagyobb hely kellettés
a harmadik osztály női társalgótermét bocsáj-
tottákrendelkezésünkre.
Ember-ember hátán szorongottés nemcsak a

magyarok jöttek el,hanem atótok,sőtanagy-
magyarországi németek is. Az egyik kivándorló
ministrált. Az arcokon olvasni lehetett. Mind-
egyik hazagondolt, az otthonhagyott szeretteire.
Maga előtta bizonytalanság,a nagy sötétvíz
mögöttpedig minden,amia számára érték és
kincs.Egyik-másik könnyetmorzsoltszétkérges
ujjaiközött.
A szentbeszéd a rendkívüli időkhöz alkal-

mazkodott.A tisztelendő atyaagörög mitológiá-
ból vette példáját. Hivatkozott Aeneas esetére,
akinek városát felgyújtották, de ő megmentette
ésmagávalvitteédesatyjátésaháziisteneit.Ebbe
kapcsolta be a kivándorló magyarok sorsát.
A magyarok is menekülnek a világháború által
felgyújtott Magyarországból, de magukkal vi-
szik annak az országnak szeretetét, amelyben
bölcsőjükringott ésszívükben viszik az isten-
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félelmet. Utalt azokra a nehézségekre, amelyek
rájuk várnak az új hazában, de hangoztatta,
hogyahozanagynéphezmennek,amelymindig
barátságos voltirántunk és amely talán a leg-
többmegértésttanúsítottavelünkszemben.Azan-
golokra ésaz amerikaiakra gondolt,akiknek kö-
szönhetjük gazdasági talpraállásunkat a világ-
háború után.Becsületesésderék munkávalmin-
dent elérhetnek azok, akik otthon a mostoha
viszonyok között nem tudtak maguknak meg-
felelőegzisztenciátbiztosítani.
Mindenki lehajtott fejjel hallgatott, majd

ájtatosan imádkoztak ela MiatyánkotésÜdvöz-
légyet.
A födélzetén már minden ember a partra-

szállásgondolatávalfoglalkozott,ugyan még egy-
kétnapodáig,deaszárazföldmárfolytonküldi
felénk az üdvözletét. »Először vasárnap délután
jelentkezett az új világ. Már benn jártunk a
Szent Lőrinc-öbölben,de észrevétlenül siklottunk
elanagyködmiattAnticostiszigetemellettis.
Egy-kétsirály azonban már ellátogatotthoz-

zánk,mintegy jelezve,hogy nincsenek messze a
partok. Azután hajók tűntek fel a láthatáron.
Eleintecsakegy-kettő,késehbmárhárom-négy.
Szép,valóban nagyon szép a természetfölséges
nyugalma,a tengervéghetetlensége,de tíz napi
utazás után melegség fogja elaz emberszívét
arra a gondolatra,hogy tőle egy-kétkilométerre
amásikhajónisemberekvannakéséppenolyan
vágyakozó szeretettelnéznek felénk,mintahogy
mikísérjükfigyelemmelútjukat.
Végreaködisengedett,decsakbaloldaltha-

sadtfölésmögötteanap kékesszürkehegyekre
vetette fényét. Mintha a rideg fátyolt vonták
volna el egy pillanatravalamifelségesCorot-
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kép előtt.Eddig azthittem,hogy csak a nagy
francia mesternek vannak ilyen csodálatosan
finom,áttetsző színei,mostvettem észreelőször,
hogy ahangulatotilyen ihletettpillanatoktóllop-
hattael.
Azután a köd lassan-lassan tovább oszlado-

zott.Miisközelebbmentünkapartokhozésmár
szabad szemmel ki lehetett venni a szárazföld
csipkéit, a folyton megszakadó hegyeket, ame-
lyek előrekúsznak az óceán vizébe.Kis halász-
kunyhók tűntek elő,majd apró falvak,filigrán,
furcsa,négyszögletestornyú templomokkal.A köd
aztán játszottvelünk.Szeszélyesen néha eltakarta,
majd ismétfellibbentette sűrű felhőit.A hegyek
ormára ráültek a fehér fellegek, úgy pipáltak,
ahogynálunkotthon,Erdélybenszoktak.
Az utasok lelkes felkiáltásai mindenkit a

másik oldalra csaltak.Valóban csodálatos termé-
szetitünemény rajzolódottfelaz égre.A köd
mintha egyszerre eltűntvolna,az ég márborús
volt,erősen szürkült,hiszen márestefeléjártaz
idő.A naplenyugodnikészült.A látóhatárszélén
keskeny csíkban szétszakadta,sötétség,villámló
színekbenúszottazégalja,aholatengerszintjé-
vel összeért.Valami sohasem látott sárga szín
festetteátazegészképet.A felhőkúgycsopor-
tosultak, hogy hamarosan egész táj alakult ki.
A napsütésben egymásmellérakottkévéketlehe-
tettlátni,aminta lenyugvó nap tüzében tündö-
költek.Hosszan húzódotta síkság,távolban he-
gyekkéklettek,sőtmégmesszebbmárahavasok
orma is világított,Olyan voll;a hatás,mintha
tengeridélibábjátszottvolnavelünk,csakazza-
varta meg a hangulatot, hogy tudvalevően a
délibáb fordítva adja vissza a messze világok
emlékét.
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A tengersohasem voltolyan·szép,mintezen
azeste.A napmégalátóhatárszélénbolyongott,
demáravízszínealákerült.Eléjefelhők ke-
rültek,amelyek különböző módon szűrték meg a
sugarakat.Azégenfekete,szürkésésbarnásfel-
hők úsztak,amelyek folyton egymásba omlottak
éscsodálatosszínharmóniákatprodukáltak.A bú-
csúzó napsugarak a mélybőlmég előtörniigye-
keztek,decsak azengedékenyebb felhők szitáján
tudtak átfurakodni. Egészen szürkés, lilás fény-
csíkok táncoltak a szemünk előtt,majd teljesen
kigyúltaz ég alja,mintha messze partokon ha-
talmastűz pusztítottvolna.Ilyen finom színeket
még azolajfestő sem tudnavászonravetni,leg-
feljebb pasztellszínekkel lehetne hasonló hatást
elérni.
Azután ránk borultaz éjszaka.A hold vé-

kony sarlója csak lustán vetett egy kis fény-
sugártasötéthullámokra,amelyek csak ottvil-
lantakfel,aholahullámvégemegtört.
Azéjszakamindenteltakaróköpenyealattért

elhozzánkakispartihajó,amelymárhoztaa
kanadaifrancia ésangollapokat.Partiellenőrző
közegek is jöttek,idegen emberek jelentek meg
ahajótermeiben,amelytöbbmintegyhétigki-
zárólagcsakamiénkvolt.
Ittvagyunk,Kanadakapujában!
Mindenki azt találgatja, mikor érjük el

Quebecet!A sűrűködmiattfolytontutulahajó
szirénája, de most már nem hallatszik olyan
kísértetiesen és kellemetlenül. Néha a ködből
feleletetkapunk.Ittjárunk mára rendes hajók
között,legfeljebbmégnemlátjukőket.
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Elszóródnakamagyarok...
Quebec,(—)

Ma reggelitthagytak bennünketa magya-
rok.Azugyanisarendszer,hogy akivándorlók
kiszállnak Quebecben,külön erre a célra készí-
tett »colonist« vasúti kocsikba kerülnek és így
mennekegyenesenWinnipegbe,távolNyugatra.
A miutunk,egészenmás.Hajónmegyünkfel

aSzentLőrinc-folyamon,amely avilág legszéle-
sebb folyamaiésMontrealban vagy esetleg csak
márNyugatontalálkozunkamieinkkel.
Még tegnap éjjelérkeztünk meg a kikötőbe.

Éppen éjfélvolt,csak a magasan fekvő város
villanyoslámpáifénylettek és a kikötő egyhangú
képetárultelénk.Hosszúmóló,méghosszabbrak-
tárakkal,fölöttük pedig egy rettenetes nagy ele-
vátora gabona számára,hiszen azon a földön
vagyunk,aholegy területen az egész világon a
legtöbb gabonáttermelik.Egy csomó sínpármég
mindössze,amitavárosbólelárultakopárkép.
A hajónk szorosan odasimulamóló deszkái-

hoz.Leeresztikafeljárótis,szóvalmegvanaha-
jónk összeköttetése a szárazfölddel, de másnap
reggelig nem szabad senkinek sem kiszállani,
mertcsak hajnalban lép ahajóraakanadaibe-
vándorlásibizottság.A harmadik osztályon még
néhányanébrenvoltak,deaztánsietteklefeküdni,
mertmásnap reggelhatkorszólmárazébresztő
csengő.
Az egész tegnapinap ismerkedésselteltel.

A magyarok barátkoztak azzal az országgal,
amelyesetlegújhazájuklesz.Azismerkedésnem
éppenjólsikerült.Egészendéliganagyködmiatt
nemmutatkozottaszárazföld. Dél felé a hajó
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sem tudott előbbre jutni, csak folyton tutult,
mintha panaszkodniakarna.Egy kicsitelisté-
vedtünk. Megkezdődtek a mérések és álltunk
vagymásfélóráigésazutániscsaklassanhalad-
tunk előre.Mindössze csak annyitláttunk,hogy
avízmárnem kék,piszkosanzöldes,minttavasz-
kor,áradáskoraDunavize.BennvoltunkaSzent
Lőrinc-folyamfakóhabjaiközött.
Délutánhirtelenelrepültaköd.Előszörbalról

szálltfel.Alacsony hegyek mutatkoztak,amelyek
aztán elterültek és apró kis községeknek adtak
helyet.
Jobbról festőibb, de lakatlanabb a vidék.

A dombokésazelégmagashegyekgyakranvált-
jákfelegymástésmindkivanpárnázvadúsnö-
vényzettel. Itt-ott hegyszakadékok, majd vala-
melyikapróbbfolyótörmagánakutat.
Márlátszottakanagyhegyekárnyaiis,ami-

koraködújraránkült.Égetőenforrottalevegő,
mindenkilevetette a kabátját,vagy a felső gú-
nyáját,deakörénkfonódófehérgyűrűmegbéní-
totta látásunkat. Néha-néha egy-egy apróbb ha-
jócskatörteátaködbörtönénekfalátésmellet-
tünksurantel.Ezvoltminden,amitláthattunk.
Néhányóramúlvameguntaaködeztabu-

jócska-játékot,végleg búcsútvetttőlünk és bi-
zony senkisem sajnáltatávollétét.Egyideig még
erőlködött,a láthatár szélén próbálta elvennia
kilátást,de azután abbanhagyta hiábavaló fárad-
ságot.
Amikor szabad volt a láthatár,láttuk csak

igazán, hogy milyen óriási folyamban úszunk!
Háromszor-négyszer olyan széles mindkét olda-
lon,mintamidrágaDunáink,néholelszűkül,de
mégottisvankétszervagyháromszorolyanter-
jedelmes,mintaLegnagyobbmagyarfolyó.A tá-
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volságokolyanok,hogyaszem nem istudjaát-
fogni,mindig úgy látszik,mintha a partfélkör-
ben fognáátahajót.Itt-ottapró szigetek,ame-
lyekközültöbbhosszúranyúltésakeskenyföld-
sávhosszankísérihajónkat.Mostmárkiisala-
kul valami általánosabb kép. Jobbról inkább
síkabb vidék,az emberikultúra számos nyomá-
val, balról pedig gyönyörű hegyek, hatalmas
erdőségekkel.Ha a hegyek csak egy pillanatra
megszakadnak, máris felvillannak az apró fehér
házak,kisfarmok,majorok.Végnélküliöblökso-
rozata húzódik,amelynek mélyén estefelé a pis-
lákoló világosság árulja csak el.hogy ottmár
embertverttanyát.
Ügy látszik,hogy errefelékülönösen anaple-

mentékszépek.A NagyVízen,ahogyazőslakók
ezta folyamothívták,olyan volta nap távo-
zása, mintha, valami futurista rendező kísérlete-
zett volna.A feketeség már hatalmába kerített
mindent,a távolihegyek kékeskörvonalaiazon-
ban élesen elütöttek aháttérszürkeségétől.Olyan
kemény volta választék,mintha a természetis
kulisszávaldolgozottvolna.Azután vékony ezüst-
esík következett, a folyamnak a hegy lábánál
hallgatócsöndeshabjai,majdakeskenyszigetnek
mindenbokrátmégszabadszemmeliskilehetett'
venni.Hátulazárnyak,ittpedigazélőtermészet.
Maga a nap egyenletes vörös korong volt,

amelyet nem árnyékolt semmiféle felhő.Mintha
a kulisszáthátulkivágták volna ésvöröspapírt
ragasztották volna oda.Lassan-lassan lejjebb hú-
zódottéshirteleneltűnt,olyanpontosan,minthaa
rendező utasításaitkövette volna.Erre egyszerre
felgyúlaz egész vidék,lángban állottaz egész
láthatár.
Ezsem tartottsokáig.A közbenránkereszkedő
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hideg mintha kioltotta volna a lángokat,valami
ridegszürkeségfogottbemindent.Azestenyu-
godtéscsendeslett.
A nagy vizén igazán megható a nyugalom.

Csöndesen úsztunk a sötétben,csak a bennünket
folyton kísérő bóiyák piros szemei világítottak.
Nagyonsokhelyüttcsekélyavíz,tehátpontosan
körülkellírnia hajók országútiát.A partról
egy-egy világítótorony folyton ébren levő,mozgó
szemekísér,minthatengeren járnánk.A hold is
állandóan pislákol, bizony jómagam is elalud-
tam,csak akikötéslármájárariadtam fel,mikor
márottnyújtózottanagyhajó,anagyútjaután
azelsőpihenőnél.
Mindigazthittem,hogyakivándorlókbúcsú-

zása a hajótól bizonyos ünnepélyesebb formák
közötttörténik,hiszen tulajdonképpen ekkorlép-
nek kielőszörújhazájuk földjére,azthittem,
hogy szívük összeszorulásának legalább valami
dallaladnak kifejezést.Nem így történt.Némán,
lehajtottfővelsietnekazújvilágtalajára.
A kijáróbevanfedveazesetlegesesőellen.

Azegészolyan,mintvalamihosszúliszteszsák.
Belépnek azegyik nyíláson,kilépnek amásikon.
Addig néztem,míg az utolsó magyariseltávo-
zott.Mindegyikkezébenvisziapoggyászát,amely
rendszerintkönnyű,deavállukazértgörnyedta
rájuknehezedőgondtól.Azegészidőalattazvolt
azérzésem,hogyebbeanagyzsákbaodaátEuró-
pában beöntötték az embereket,ittazután most
kiszórjákőket.
Menjen mindenki oda,guruljon oda,ahová

szerencséje,vagybalsorsaveti...
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Lángolókeresztazéjszakában
ASt.Lawrence-folyón,(—).

Nagy plakátok, szépen kiállított reklámfüze-
tek csábítják az amerikai turistákat erre a ki-
rándulásra,természetesen ők ezt az utat éppen
fordítva teszik meg.Elindulnak a Nagy Tavak
partjáról, ahogy Cooper indiántörténetei révén
emlékezünk erre a vidékre, érintik a Niagarát,
ellátogatnak a nagyonis amerikai Torontóba,
kimulatják magukat Kanada tulajdonképpeni
metropolisában, Montrealban, eljutnak Quebecbe,
amelyetaz itteniek büszkén hirdetnek a második
Gibraltárnak, sőt néha még északabbra is el-
mennek,mertazegészvidék televan történelmi
hagyományokkal.Ittjátszódottle a fehérember
küzdelmeazindiánokkal,deittmérkőztekazame-
rikai szabadságharcban az amerikaiak, az ango-
lok ésafranciaseregek egymássalésennek az
erőpróbának eredménye a mai Kanada, amely
nemcsak névleg angolgyarmat,hanem érzelmei-
ben isangol,a francia hagyományok csak mint
aközelimúltemlékeiélnek...
Nyolc óra lehetett,amikor az utolsó kiván-

dorló is elhagyta hajónkat és félkilenc órakor
már indultunk is fölfelé a világ legszélesebb
folyamán,amelynek nincs is megállapítható ere-
dete,hanem azötTavak vizétvezetileaten-
gerbe.Nagyon kellettsietnünk,mertaz Antónia
a tengeriköd miattmáreddig kétteljesnapot
késett.
Eddig Quebecbőlnem sokatláttunk,csupán

néhány torony emelkedett a szemünk előtt, a
távolban egy-kétucca ködlött,amelyek a hegyre
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kúsztak fel,majd néhány tipikus kikötőiépület-
tel ismerkedtünk meg. A város szépsége tehát
nem kábíthatottel,deegészen másvoltazim-
pressziónk, amikor kifordultunk a kikötőből és
nekivágtunkahatalmasfolyóhullámainak.
A magaslaton hatalmas kastély, amely az

egész vidéket uralja. Körülötte bástyafalak, ro-
mantikus érdekességű sétányokkal.Kis szűk ue-
cák,amelyek fantasztikusan csavarognak Ide-oda.
Itt-ottlombosodó fák árulják el,hogy sétányok-
ban,parkokbansemszűkölködnekaquébeciek.
Minthaamúltnéznelefellegvárábólazalant

küzdő ésrobotoló emberekre.Valamiittfelejtett
világ látszik megelevenedni,amely a mairideg
üzletiéletetmegvetve,a maga létjogosultságáért
harcol.Ígylátjaazeurópaiemberszemeési-gy
időrehajlandó talán még aztiselfelejteni,hogy
Amerikában vagyunk.Az amerikaitazonban nem
könnyű a valóságból kiszakítani és visszarán-
gatni a múltba. Valamikor valóban Frontenac
francia kormányzó építtette a cíhateau-t,de hol
vannakmárazokakövek?Úgyeltűntek,mintaz
az idő elrepült,amikor még ilyesmire szükség
volt.Ma a kastély bizony — szálloda,amelyet
teljesen az eredetiminta után,a régistílusban
1893-ban építettek.1926-ban az a hírjárta be
egészAmerikát,hogyazegészChateauFrontenac
leégett és Kanada egyik szépsége pusztult el.
A hírtúlzottvolt,talán azüzletiélelmesség is
fokozta a katasztrófa nagyságát,mertcsak egy
részelhamvadásárólvoltszó.Azótamárteljesen
újra építették, még modernebb, mint eredetileg
volt,azújrésztkeresik azamerikaiak,mertott
a kényelem még nagyobb,minta szálló egyéb
frontjain.
Denemcsak a szálló az egyedüli szépsége
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Quebeeneft, hatalmas templom ugrik előre az
egyik előrenyomuló dombon,görögösstílusú épü-
let köti le az ember figyelmét, amint pedig
tovább siklunk,a citadella komor fensége kap
meg. Erősen hasonlít a mi Gellérthegyünkre,
csak szebben van kiképezve.A bástyák a kas-
télytólvezetnek fölfelé és a hajó szernélyezete
nagy önteltséggelmagyarázza,hogy ezazegész
vidék,a Szent Lőrinc-folyam ezen szakaszának
legmagasabb pontja, háromszáznegyven lábnyira
van a partról és katonailag uralkodik messze
környékeken. Az amerikai függetlenségi háború-
ban az amerikaicsapatok megpróbálták bevenni,
deezakísérletkudarcotvallott.
Ennyi,körülbelülafestőiesség,amimégvan,

azmárpróza.A hegy lábánálházak.Ittlátunk
előszörközelrőltipikus kanadai,illetve régistí-
lusú amerikai faházakat. Az amerikai ember
természetesen megszokta, de az európai ember
szemében úgy festenek,mintha játékházak lenné-
nek.A távolbólolyan filigránoknak tűnnek fel,
mintha valami óriási gyerek a maga mulatsá-
gára összeragasztotta volna, ahogy mi papírból
vágtuk kiaz iskolában a szünetalatta falakat
ésgumiarabikummalösszeragasztottukőket.
Denemcsakezazoldalilyenérdekes,hanem

amásikonissokalkalmalenneafestőnekszép
tájakatvászonra vetni.Kellemes domboldaltele-
szórtépületecskékkel.Nem egymáshoz támasztott
házak,hanem valamennyiegyedülálló éslegtöbb-
nekafekvéseisgyönyörű.Azegyikegykiserdő
szélénbújikmeg,amásikkisvölgybekerült,a
harmadik adomb gerincétülimeg nagybüszkén,
anegyediknekszéphegyszakadékadfelejthetetlen
háttértésígytovább,végnélkül.
Lépten-nyomon templom.Velünk utazott egy
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kanadai pap, aki mikor látta csodálkozásomat,
büszkénmutatottasokdíszestemplomépületre:
— Ez az egész vidék katolikus és nagyon

vallásos!Ezmindkatolikustemplom ésmégmin-
digújaképülnek!Ezmégfranciaemlék!
A házak lassan elmaradoznak,deatájmin-

denértkárpótol.Ezen arészen elég szűk volta
folyó,demostújratágulésitt-ottaprótavakká
nyújtózik el.A partkiugrásainálkedves,fehér,
őrházak, igen gyakran világítótorony, majd ma-
gasra kúszó árbocok,amelyen fennen lobog az
angol zászló. Különösen akkor, amikor messze
szétvetipartjaitafolyó,azembermindig kétel-
kedik,vájjonnem atengerenjár-eéshamarosan
eléria szárazföldet'? Valóban még mindig ten-
gerihajóvanatalpunkalatt,deapiszkos,zöld
vízhamarosanfelébresztálmodozásainkból.
Mindenkia hajó fedélzetére siet,előkerülnek

a fényképezőgépek,közeledünk Kanada büszkesé-
géhez,a világ legnagyobb hídjához,legalább ők
ezt hirdetik.Már látszik is messziről.Valóban
gigászifeladatotoldottak meg és egészen ame-
rikaieszközökkel.EzahídcsakAmerikábanké-
szülhetett el,legalább ahogy az európai ember
látja. Két elég magas domboldalt köt össze,
amelyebbenazesetbennagyonfontos,mertahíd
nem lehetalacsony,hiszen alatta hatalmas ten-
gerihajókfutnakel.Azegészmerővas;reánk,
európaiakraaztahatástteszi,hogy még csak a
vázavanmeg,demárhamarosanbefejezik.
Amintközelebb értünk,látjuk,hogyha vala-

mit még hozzátennének, csak fölösleges teher
lenne.Kétmegnyúltnégyszög dőlafolyam kö-
zepe felé,amelyetaztán a tulajdonképpenihíd
kapcsolegybe.Amimegkapjaazembert,azaz,
hogy könnyűnek, kecsesnek látszik, e mellett
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azonban olyan hatalmaserőtképvisel,amimin-
den emberiképzeletetfelülmúl.Vasutak szalad-
nak átrajta,a járókelő emberek alulrólolyan
kicsineklátszanak,mintahangyák.
A vidékszépségenem múlikel,demárigen

kevésházatüdvözölhetünk,ezek isszegényesfa-
bódék,eőtafestékresem pazaroltak pénzt.Ala-
csony dombok következnek,helyenkéntpedig kis
hegyek váltják felegymást.Mindenüttfenyő és
fenyő.Egyesvidékeken mármegkezdődötta fa-
kitermelés,itt-ottleszakadta part,a sárga ho-
mok olyan,minthapanaszkodó seb lenneaszűz
földtestén.
Nem messzeanagy hídtólegy viaduktkap-

csolösszekéthegyet,hogy avasútátszaladhas-
son oda.Imponáló kőhidakatlátniaz Alpokban;
akiegyszer arrafelé utazott,sohasem felejtiel.
Ez a viadukttalán hatalmasabb,minta legtöbb
európai,deezisvasoszlopokbólkészültésanyí-
lásain az embertekintete könnyen keresztülfut-
hat,nem akad meg akőkockákon,mintEurópá-
ban.A vasszürkéskékrevanfestve,nem ütela
sziklák nagy tömegétől,bizony látványnak nem
olyan lenyűgöző, mint amit megérdemelne a
technikánakezaremeke.
Azután márkialakulaz általánoskép,amely

sokáig nem változik.A parton apró gyűrődések,
amelyek gyakran elvesznek aszemünk elől,mert
avízegészen aláthatárszéléig kúszik el.Hát-
térben magas hegyek kékes árnyai fenyegetnek.
Helyenkéntapartfélköralakbanfogjaátakör-
nyéket,olyan,mintvalamiimponáló öböl.Itt-ott
szigetek, majd később hosszú zátonyok. Néhol
egészenaBalatonkörnyékejutazeszünkbe.
Hosszú-hosszú órákon át megyünk minden

megszakításnélkül.Ránkszakadta kánikula.
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Kétnappalezelőttmég jéghegyek mellettmen-
tünkeléstélikabátbanisdideregtekazemberek,
mostpedigalegszellősebbgúnyátsem lehetelvi-
selni.Anagymelegetsenkisembírjaki,amáskor
mindigélénkfedélzetmostteljesenüres.Azuta-
sokakabinjukbamenekülnekésalvássalpróbál-
ják a kánikulai idő kellemetlenségeit megrövi-
díteni.
Amikorújrafellehetmenniafedélzetre,niár.

elhagytuk a Három folyó vidékétés benne va-
gyunkaSzentPétertavában.Megintegészen más
tájék.A vízegyáltalánnem hullámzik.A tóköze-
pén haladtunk lassan előre.Jobbról-balról bóják
jelzikaztaszúkutat,amelyenhaladhatunk.
Körülöttünk rengeteg sziget.Mindegyik apró.

rendszerint hosszasan húzódik és csak egyik-
másikon van növényzet.Hacsak egy kicsitna-
gyobb,márvanrajtaegykisfarm ésdolgoznak
azemberek.Mégazátonyokraisjutélet,kihajt-
ják azállatokatésmindösszeegy kutyavigyáz
rájuk.Attólnem kellfélni,hogy elkóborolnak,
mertalegjobbkerítésmégiscsakavíz.
Láttam már ilyen képet.Otthon,áradáskor.

A kisfarmokminthaegyüvétartoznának,csupán
azárvízválasztottavolnaelőketegymástól.
Kötelességszerűen azután is érdeklődtem,

hogy vannak-eerrefelémagyarok?Aztaválaszt
kaptam,hogycsakelvétveakad.azegészhatal-
masvidéken alig lehettízmagyarcsalád,pedig
a környék nagyon emlékezteta MagyarAlföld
egyesvidékeire.
Máresteledett,amikorelértük Levis városát,

aholaWichelienfolyóömlikaSt.Lawrence-be.
Szélestorkolatában van a városszíve.Hatalmas
épületek mutatkoznak a félhomályban,aminem
iscsoda,hiszen a kanadaikormányzók nyáron
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rendesenittszékeltek.A partranéhányszépidil-
likusvillatekintleafolytonosanereszkedőhegy-
oldalról.

Ittvanaztáncsakrengetegkissziget.A ha-
jónkmellettüksurranel,majdelértükaztanagy
szigetet,amelyen felépült Kanada egyetlen mil-
liós városa, Montreal. Kanada akkora, mint
Európa,sőtvalamivelmég hatalmasabb,viszont
lakosainakszámanem több,mintcsonkaMagyar-
országé.Nálunk szokták magyarázni,hogy Buda-
pestvízfejűvároslett,mertezakistörzsnem
tudjaelbírnieztanagymetropolist.Ilyenkörüj-
mények között el lehet képzelni, hogy milyen
nagy jelentősége van Montrealnak,ha ennek az
óriási terület lakosságának egynyoleada, egy-
tizedeittél.
Messzevilágítazesteszürkeségében ezerés

ezer lámpa. Kiderült, hogy a nagy kivilágítás
nem más,mintamontrealiakangolparkja.Ennyi
villanykörtétmégnem láttam egyhelyenésekkor
jutotteszembe,amitegy statisztikában olvastam,
hogy azegészvilágon Kanadában esik egy em-
berrealegtöbbvillanyfogyasztás.
Az Antónia három hatalmas füttyentéssel

jelzi,hogy megérkeztünk Kanadalegnagyobb ten-
gerikikötőjébe annak ellenére,hogy ezer mér-
földnyire vagyunk a tengertől.Nincs a világon
még példará,hogy ilyen hatalmastengerikikö-
tőttudtak volnaépítenimagában benn aszáraz-
földön.A1 kispilótahajó mármellettünk baktat,
lassan vánszorgunk előre a sok móló között,
minthaaztahelyetkeresnénk,aholkiköthetünk.
Ebben a kutatásban derülcsak kia kikötőnek
félelmetesennagyakiterjedése.
Hirtelen valamiszokatlan látvány nyűgöz le

mindenkit.Azégen,a város fölött kigyullad a
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hatalmaskereszt.A városfölöttúszikésragyog,
tündökölazéjszakában.Ilyen szokatlan ésimpo-
náló tüntetésre is csak Amerikában gondolhattak.
Hamarosan megkapjuk a magyarázatot. A ke-
resztaSzentJános-hegyenégésafarmerekáldo-
zatkészségéből emelték, abból tartják fel nagy
áldozattal,mert rengeteg villany ég el minden
éjszaka.Deúgylátszikmegérinekik,hogyajám-
borvidék így figyelmeztetiabűnösvárostarra,
hogy Krisztusnak kellett leszállnia egyszer a
földre azért, hogy bennünket vétkeinktől meg-
szabadítson.Montreálvalóban ennek a fiatalor-
szágnak könnyűvérű,mulatóskedvű leánya,tehát
afigyelmeztetésnemegészenhiábavaló.
Előttünkkavarogavároslármás,színesélete,

fejünkfölöttazörökmementó:amindiglángoló
kereszt...

AmerikaPárizsában
Montreal,(—).

Montreal nemcsak Kanada, hanem egg|z
Amerika Párizsa.Mindenfelé úgy hirdetik,nogy
aturisták Mekkájaéseztazamerikaiak annyira
komolyan veszik,hogy a nyár folyamán állan-
dóan naponta öt-hatezer vendég tartózkodik a
városban. Kényelmükre hatalmas szállodák épül-
tek,azezerszobáshoteleknem ritkákésteljesen
amerikairendszerszerintrendezkedtekbe.
Mégígyismeglehetősennehézszobátkapni,

pedig eznem isolcsó mulatság,legalább ami
számunkra. Nem kevesebb, mint nyolc dollárt
fizettem egy szobáért,szóvalötszázhatvanezerko-
ronátegyetlenegy napra,igaz,hogy a kényelem
olyan nagy, hogy mi alig tudjuk elképzelni.
A párizsiapró szobák után avilágos,tágashe-
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lyiség valósággalteremnek tetszik,a padló sző-
nyeggelvan bevonva,a bútorok gyönyörűek és
főleg kényelmesek,minden szobában külön író-
asztal,tele levélpapírralés borítékkal.A fürdő-
szoba talán a legszebb, pazar fényűzéssel van
berendezve.Egyszóvaligaziamerikaiszálló,ahol
mindenamerikaijólérzimagát.
Nem szabadaztsem elfelejteni,hogyspórolni

islehet.Mindenkiingyenkapgyufátésszappant,
mintAmerikábanmindenütt.
Két dolog miatt jönnek ide az amerikaiak.

Az egyik,hogy ittnincs alkoholtilalom,illetve
csak lényegtelen korlátozás;amásik,hogy Mont-
realnem tagadta meg teljesen francia eredetét.
Nemcsak finom, valódi francia parfőmöt lehet
kapni, hanem a nők is párizsiak. Amerikában
nincs prostitúció,hivatalosan ittsem,de ha az
ember estefelé végigmegy a fényesen megvilágí-
tott uccákon, bizony minden oldalról feltűnően
öltözött hölgyek mosolyognak rá, illetve ponto-
sabban — adollárjára.Azamerikaiegészévben
spórol,gyűjtia dollárt,ha kisszabadságotvesz
magának,akkornem nézimeg,hogy mire adja
kiakeservesenmegkeresettpénzét.
Érdekes megfigyelni, hogy a montrealiak

mennyire berendezkedtek erre. Rengeteg a kis
étterem,söröző,bárszerű intézmény.A helyiség
mélyénlármázikaJazzband,aszobákbanfantasz-
tikushomály,kisnőkmosolyognakkiazuccára.
Ezenkívül rengeteg az ártatlanabb mulatság

is.Sokacukorkaboltésseszeri,seszámaa sou-
venirüzletekének.Van ittvalamiindián roman-
tika. Indián papucsot, szőrmével bélelve, vesz
minden látogató,azután kisindián késeket,mint
nippeket, apró bőrholmit indián fejjel ékítve,
mint emléktárgyakat,vásárolnak.Az üzlet jőve-
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delmező lehet,mertazértéktelen holmiértrenge-
tegpénztkérnek.
Ha az amerikai turisták valami ok miatt

elfordulnának Montrealtól,akkoraz üzletek nagy
részétfeltétlenülbekellenecsukni.Deháterről
szó sincsen,sőtellenkezőleg,minden évben töb-
ben éstöbben jönnek.Azutazó emberkönnyen
költ.Ezértmegyjólazáruházaknakis.Mostis
több épüla városban és az üzletházak folyton
szaporodnak.
Nem leheteltagadniaztsem,hogy Montreal

a már említett tulajdonságain kívül is, meg-
érdemlia látogatók figyelmét.Hatalmas szigeten
épültésakörnyékegyönyörű.Egyrésztapartja
tele van szebbnél szebb részletekkel, másrészt
hegyek is környékezik,amelyekrőlgyönyörű ki-
látásnyílikazegészvidékre.
Ezenkívül valami történelmi zamata is van,

amiebben afiatalvilágban szintén számítvala-
mit,hiszen mindig ezen aponton nyomultelőre
Európa érdekessége is.Valamikorittmég indián
falu is volt,amelybe 1535-ben elkerült Cartier
Jakab francia utazó ésfelfedező.A városmaga
háromszázéves és az első települőknek heroikus
küzdelmet kellett folytatni az indiánokkal. Sok
érdekestörténet,számoslegenda forog közszájon,
amely mind foglalkoztatja az emberek fantáziá-
ját.Az amerikaiszabadságharc mozgalmaibólse
maradhatott ki Montreal. Az amerikai csapatok
idáignyomultakfeléselfoglaltákavárost.Ebből
az időbőlmajdnem minden szigetnek,fontosabb
pontnak megvan a maga történelmi jelentősége,
amelyhezérthetőenragaszkodnakazamerikaiak.
Az üzleti élelmesség ezt úgy kamatoztatja,

hogy párizsimintára,rengeteg autóbusz szállítja
a látogatókata nevezetesebb helyekre.Mindenütt
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vendéglőkésivóhelyekvannak,ahollelehethű-
teniaszárazságtólkiszáradttorkokat.
Montrealazonban nemcsak azörömök városa,

hanem gondosésdolgosirányítójaKanadaegész
közgazdaságiéletének.Elsősorban a kereskedelem
gócpontja.Ide kerül Kanada minden értéke és
innenjutkianagyvilágba,viszontazimportis
rajtakeresztüljutazországbelsejébe.Igaz,hogy
még három jelentősebb kikötője isvan ennek a
mostan fejlődő országnak,nyáron Quebec,télen
pedigHalifaxésSt.John,mertamintahidegek
beállanak,aSt.Lawrencefolyam befagyésMont-
realelvanvágvaatengertől.Mindhárom kikötő-
nek a jelentősége azonban másodrendű,tulajdon-
képpen csak átadóállomások Montreal számára.
Mindenáruvasútonidejönésinnenoszlikszéta
hatalmaskiterjedésűországban.
Montreal teljes élete azonban csak nyáron

mutatkozik meg.Májusvégén enged felannyira
a hideg,hogy a hatalmasfolyamon megindulhat
a hajózásésa tengerihajók meglátogathatják a
várost.A szezonaztánoktóbervégéigtart,majd
begubózik téliálmába a város,minta barlangi
medve.Azidénarosszidőjárásmiattkésőbbenge-
dettfela jégpáncél.Irtóztató hőmennyiség kell
ahoz,hogy az utolsó jégdarabok is eltűnjenek,
pedigajégzajlásbanveszélyesaközlekedés.
Montrealfélig francia,félig angolváros.Az

tagadhatatlan, hogy francia jellegét mindinkább
elvesztiéslegalábbazüzletiéletbenteljesenan-
gollá vedlik át.A nagykereskedelem nagyobbára
azangolok kezében van.Angoláruthoznak be,
angoloknakadnakelmindent.
A franciák különállása megmaradt.A társa-

ságok nem nagyon keverednek,vegyes házasság
isigen ritka.A franciatörekvéseknek legerősebb
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támaszaia katolikuspapok,csak egyedülMont-
realban hatjezsuita kolostorműködik.A papok
Franciaországba járnak tanulni, a mi hajónkkal
iskéttisztelendő atyatértvissza,akik kétévet
tanulmányoztakPárizsban.
Ittisúgyvan,mintazigaziPárizsban.Más

azidegenekésmásabenszülöttekélete.
Van egy külön amerikai Montreal, amelyet

igyekeznek minéljobban kiépíteniésegy másik
világ,az állandóan ottlakók számára.Az egyik
világotmárannyira kifejlesztették,hogy Amerika
hivatalosanisbelekapcsolódikebbeamozgalomba.
A klubbok együttes kirándulásokban vesznek
részt,egyesületekitttartjákkonvenciójukat.
A másik világ iskénytelen lassankéntalkal-

mazkodni a megváltozott viszonyokhoz. Eddig
Montrealtipikusan kanadaivárosvolt,az embe-
rek egycsaládos rendszerű lakásokban laktak,
mint jobbára Amerikában. Ha ketten költöznek
össze,akkorisamásikszámáraazuccárólvolta
feljárás, nehogy egymás kényelmét zavarják.
A városnak éppen annyilakosavan,mintBuda-
pestnek,desokkalnagyobbterületenfekszik,mert
akiskertesrendszerűházakhozsokkaltöbbföldre
vanszükség.Autóvallegalábbkétóráigkellsza-
ladni,hakiterjedésérőlcsakegykisképetisaka-
runkkapni.Mindegyikházmellettottvanakis
kertis,amely valóban rengeteg helyetfoglalel.
Ezrendbenvoltígyamúltban,detöbbémárnem
maradhat így. Egyszerűen azért, mert kifogytak
azemberek ahelyből,másrésztpedig ilyen ház-
tartásnagyonsokbakerül.
Ittfonódikbeacselédmizériais,amelymár

aháborúótasokgondotokozakanadaiasszo-
nyoknak.A cselédtartás mindinkább drága,las-
san-lassan odafognak fejlődniaviszonyok,ahol
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Amerikábanvannak,hogyalegnagyobbluxuslesz
cselédettartani.
A lakosság legnagyobb része feladja eddigi

háztartásátésközöscsaládiházakbaköltözik.
Egyautósétaelégarra,hogyafejlődésnekkü-

lönböző fokaitmegfigyelhessük.A fiókafelhőkar-
colók mögött,anagy épületek tőszomszédságában
még ottvannak a régiapró házak.Mind fából
épült,deígy közelrőlnagyon csinosésérdekes.
Eltekintve a különböző díszektől,az a normális
típus,hogyelőlvanegykisterasz,aholestefelé
acsaládpihen.Vagycsakegyszerűenkiülnekaz
uccára,vagy pedig azöklömnyikiskertben fel-
állítanakegykishintát,pihenőhálótkötnekkiés
ezzelmulatnak.
Itt-ottmár.emelkedik magasabb ház,demég

ezek isfábólformálódtak.Vannak még a külső
területekenisújdíszesfaházak.Azembereksoha-
sem adtákfelszívesenrégiéletmódjukat.Benna
városbanmárnem laknakarégimódon,dekiköl-
töztek a külvárosba,amintnálunk Hűvösvölgyet
favorizáljákagazdagok...
Vannakolyanbérházakis,amelyekmégigye-

keznek a régi illúziókat meghagyni. Egymás
mellé építettek rengeteg sok ilyen házatés az
emeletekre fantasztikusan kanyargó lépcsők ve-
zetnekfel.A kívülrőlláthatólépcsőházfelsőrésze
szólesterasz,aholacsaládmulatésszórakozik.
Különösenamesszebbesőpartokonvankelle-

mesélet,olyan,mintegyfürdőhelyen.A emberek
lubickolnak a vízben,csónakáznak és a motor-
csónakokbúgnak.Csakúgyfürdőköpenybenmen-
nekfelalakásbaavízmellőlazemberek,azis
gyakorilátvány,hogy anők trikóban autón jön-
nek le a parthozésakocsiaddigvár,amíga
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fürdés tart.Amerikábaneznem újság, mert itt
nemnagyképűsködnekazemberek.
Magában avárosszívében azéletkezd telje

senamerikainagyvárosiaslenni. A legnagyobb
szórakozásazautóésamozi,nomegatánc.Este
a partokon valóságosautókorzó van,az autóten-
gerhullámzikacsöndesvizekárnyékában.
A mozianagytömegekszórakozása,színhá-

zak nem uralkodnak úgy mintnálunk.Montreal
ugyan elég gazdag,hogy előkelő színtársulatokat
hívjon meg színházaiba,de ebben a tekintetben
azittenilakosságnem olyanáldozatkész,mintaz
Egyesült-Államokban.
A pénzt egyáltalában nehezebben adják ki

errefelé.Azitteniek eztúgy magyarázzák,hogy
afranciamindigtakarékosvoltésilyentekintet-
benhatottazangollakosságrais,emellettittaz
emberek sokkalnehezebben szerezték avagyonu-
kat,mintodaátazEgyesült-Államokban,
Aművészeivé nagyon keveset áldoznak,ko-

moly tárlatok nincsenek,reprodukciókat vásárol-,
nakmindössze,akinekpedigezpassziója,azvagy
Párizsban,dekülönösenLondonbanbízikcsak.
A.társadalmiéletmindinkábbanagyszállók

termeibevonul,demégelégélénkamagánházak-
banis,aholazonbanigenerőscsaládijellegevan.

Akikneksikerülésakikelbuknak
Bennünket,magyarokatelsősorban az érdekel,

hogyazokavéreink,akikarosszgazdaságihely-
zetmiattkénytelenek minketelhagyni,tudnak-e
errefelé boldogulni, teremtenek-e maguknak új
egzisztenciátésszereznek-evalamit?
Erreakérdésrenehézfeleletetkapni,különö-
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sen.itt,azelső állomáson,ahovátulajdonképpen
a bevándorlók el sem jutnak, őket egyenesen
Winnipegbeszállítják ésonnan mennek akülön-
bözővidékekre.Idecsakakkorjönnek,haaprairie-
tartományokban nem tudtak boldogulni,ha letör-
tek és az ipariüzemekben kísérleteznek valami
nyomorúságos megélhetési forrással. Meg azok
látogatnakide,akikmárfeladtakmindenreményt,
akik szeretnék elfelejteni ezt a kísérletet,mint
valamikellemetlen álmot.Ittküzdenek,ittnyo-
morognak,hogy legalább annyitkeressenek,ami-
bőlhazajuthatnak.
Minden magyar feltétlenülmegfordula ma-

gyarkonzulátuson.Ezahely,aholmeglehethal-
lani az ideszakadt magyarok panaszait, sóhajait
éstalánazelérteredményekrőlistudomástlehet
szerezni.Ezértmentem elamagyarkonzulátusra,
amely Montreal főuccájában. a St. Catarina-
streetenvan.
Ebben a házban vannak az idegen országok

hatóságai,a konzulátusok,A praktikus amerikai
szellem ezt nagyszerűen megoldotta. Gondoljunk
csak arra, mennyit kell szaladgálni annak, aki
csakegykisutazástakartenniodahaza.Azegyik
követségavárosegyikfelénvan,amásikpedig
éppen azellenkező irányban.Ittmindentcsopor-
tosítottak és Drummond Buildingotminden gye-
rekismeriavárosban.
A magyarkonzulátusahatodikemeletenmű-

ködik.A hatalmasfelvonókegypercigsem álla-
nak.Azegészkonzulátuskétkisszoba.Azegyik
az elintéző helyiség,a másik a konzulfogadó-
szobája. Haydin Albert főkonzul még egészen
fiatalember,de mégisérdekeséstapasztalatok-
bangazdagmúltállmögötte.Márrégenvandip-
lomáciaiszolgálatbanésazelmúlt,felfordultidők
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elég alkalmat szolgáltattak a tapasztalat szerzé-
sére.Nagyon fontosaz is,hogy még a háború
előttsokáig voltPittsburgban ésígy megismerte
az amerikai világot. Fontosabb pozíciói Svájc,
Németország éstalán elsősorban Moszkva.A há-
ború kitörése a minden oroszok cárjának ősrégi
fővárosában érte. Rengeteget utazott, sok népet
ismertmeg,nem bürokrataszemüvegenátnézia
világot,merthaígy lenne,errefelébizony nehe-
zen boldogulhatna. Haydin Albert mindenesetre
arravaló ember,akiebben afriss,igazában csak
mostkialakuló országban sikerrelvédelmezhetia
miérdekeinket.
Amikormeglátogattam,egyedülvolta poszt-

ján.Irodaigazgatója és jobbkeze,Vaczek Lajos,
szabadságáttöltötte,a főkonzulegyedülintézett
mindent.
Dolgavanelég.Többemberülmáraszobá-

jában.Magyarok,akik hazafelé készülnek.Tulaj-
donképpenazértjöttem ide,hogyvelükbeszéljek,
tehátfelishasználomakínálkozóalkalmat.
Az egyik magyarnagyon elkeseredett,ríki

ittsemmisem sikerült.Azőeseteegészenspeciá-
lisvalami.Az apósa márrégikanadaimagyar,
kihívtaésmindent,fűt-fátígért,amitaztán nem
tartottmeg.Eleintecsak maguk közöttveszeked-
tek,aztán törvényre mentek ésmintmeséli,az
öreg márismerős errefelé,tudja és kiismerte a
viszonyokat,tehátazújbevándorlóhúztaarövi-
debbet. Hosszas alkudozások után mégis adott
neki,mintnapszámbért61 dollárt,amellyelaztán
nekivágottazújéletnek.
Ebbenapercbenkezdődikelazazélete,amely

márérdeklődésretarthatszámot,ezazéletazát-
lagbevándorlóélete.
Dolgozott Reginában, Cupar és környékén,
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amíg voltmunka hozzászerzetta pénzéhez még
vagy negyven dollártDe azután jöttek a szo-
morú,munkátlan napok.Meghallotta,hogy On-
tarióban vasutat csinálnak és oda kell ember.
Nekivágottés míg újra munkához jutott,bizony
elutazott85 dollárt.Denem bánta,mertmegint
dolgozhatottéspénztkereshetett.Egyóráranegy-
vencentetkapott,deazellátásértlekellettszur-
kolnianapontaegy dolláréshúszcentet.Mégis
maradtvalamiminden nap.Ebbőlaztán annyit
gyűjtött,hogy összeszedte a hazautazásköltségeit
ésmostmegsemállZalaapátig.
Az idősebb földművelő nagyon jóeszű,értel-

mesember,akivelellehetbeszélgetniakanadai
magyarok helyzetéről.Kétévig voltezen a föl-
dön,deegyszótsem tanultmegangolul,pedig
anélkülittboldogulninem lehet.Amikor.ennek
okátkérdeztem,elbeszélte,hogyafarmonmindig
csak magyarok közöttvolt,agazdalengyel,aki
szinténnem beszélt,csaknagyonkevesetangolul.
A vasútépítésnélszintén magyarcsoportba osztot-
tálbe,csupán acsoportvezető tudottvalamike-
vesetangolul.Emberek közé sohasem került,hi-
szen mindig csak Istentől elhagyott vidékeken
dolgozott, a legközelebbi vasúti állomástól jó
messzire.Ezasorsaalegtöbbkivándorlónak.Ha
megtanulhatna angolul, úgy a helyzete azonnal
egészenmásképpenalakulna.
Mindenkisorsa attólfügg,hogy milyen far-

merhezkerül?Hajóember,úgymindenrendben
yan,sorsanem forogveszélyben.Ebbenavilág-
banmégazaszokásjárja,hogyagazdaéscsa-
ládja ugyanazon a koszton él,mintaz emberei.
Ennekcsakörülnikellene,deafizetéstekinteté-
ben is nagyon családias szellem uralkodik.Az
előrekialkudotthavibértigensokszornem fizeti



50

meg,hanem azaratásutánrahalasztja.«HaIsten
ad,úgyleszpénznekem is,nékedis»,hangoztatja,
deegyik-másikakkorisszűkösenad,haazIsten
nekimáradott.Ennekjórészbenazazoka,hogy
a farmerek nagyon nagy terheketvállaltak ma-
gukra, hogy földjeiket intenzíven megművelhes-
sék. Gépeket vásároltak, befektetéseket eszközöl-
tek.Mostezeketa kamatokatéstőketörlesztése-
ketisfizetnikell,amelyetbizonynehezentudnak
elviselni,így aztán mindentabevándorlók bőrén
akarnak'megszerezni.
Akisajátföldettudszerezni,az,hanehezen

is, de boldogul. Ingyenföldek, az úgynevezett
homesteadok, amelyet a vasúttársaságok, illetve
azállam,annakidejénadtakabevándorlónakés
amelyek azután bizonyos feltételek teljesítése
után a vállalkozók tulajdonába mentek át,már
nincsenek,illetveamimégvan,azolyanmessze
vanavasúttól,hogyottagazdálkodásnem fize-
tődikki,vagypedighaegy-kétjómégakad,—
amintafámameséli— úgyaztelsősorbanazan-
goloknak adják.Egy kisebb birtok berendezésé-
hez,illetve megszerzéséhez legalább kellkétezer-
kétezerötszázdollár,amibizony legalább százhet-
venöt vagy száznyolcvanmillió, amelyből otthon
islehetvalamitszerezni.így azután nem marad
más a kivándorló számára hátra,minta föld-
munka.
Elmondotta az elkeseredettmagyar,hogy egy

vicinális szárnyvonalmentén találkozottegy na-
gyobb magyar csoporttal.Megörültek egymásnak,
dekiderült,hogyazokismunkátkeresnek.Most
érkeztekmegésiderendeltékkiőketazzal,hogy
majdmunkátkapnak.Márottvoltakkéthete,de
senkimégcsakfeléjüksem nézett.A miembe-
rünknem tudangolulbeszélni,hátsemmitsem
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tudott érdekükben tenni, hanem felkeresett egy
tizenhétesztendős kanadai kivándorolt magyart,
akiaztánrárontottajegyzőre.
Kiderült,hogy egy Imigration Bord dirigálta

őketide,deahatóságokatelfelejtették értesíteni.
Egyáltalában sok helyen nem veszik nagyon ko-
molyaneztazintézményt,pedigennekafeladata
abevándorlókatelhelyezni.
Azután minden rendbe jött. Kaptak olcsó

kosztot és kvártélyt és hamarosan kimentek a
földekre dolgozni.De ha nincssenkijük,bizony
még mostisszenvednének valahol,amíg valaki
megnemszánnáőket.
Az;nagyon csúnya,hogy egynéhány elzüllött

magyarezeketa szegény embereketnagyon ki-
használja.Azzalazürüggyel,hogybeszélangolul
ésígymajdmunkátszerezaszámukra,elszedia
pénzüketésaztán cserben hagyja őket.Ezek a
gazemberek különösen a kezdő kivándorlókra pá-
lyáznak.Amikormegérkeznek Kanadába,felszáll-
nak hozzájuk a vonatra,megijesztik őket,hogy
milyen rosszak aviszonyok Nyugaton,aztígérik
nekik, hogy átszállítják őket az Egyesült-Álla-
mokba és addig vezetik őket orruknál fogva,
amígcsakpénztérezneknálukésaztáncserben-
hagyják a «pártfogoltjaikat», egyszerűen meg-
lógnak.
Nagyon sokszorvannak errefeléilyen kóborló

emberek, mert Kanadában olyan az időjárás.
hogy sok aszezonmunka.Amíg aztart,minden
pénzt megfizetnek a munkáskézért, de azután,
holtszezonban, sehogyan sem tudnak elhelyez-
kedni.
Ez az egyik információ,olyan embernek az

elbeszélése,akinek semmisem sikerült.A másik
magyarazzalkezdte,hogy hazamegy Magyaror-
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szágba,mertbeteg a lába ésotthon a családja
majd kikúrálja ésaztán visszajön.Mostmáris-
meria dörgést,tudja mitkellcsinálni.Farmon
kevesetdolgozott,hanem inkább avasútnál.Töl-
téseketcsináltak,egy órára35—45 centetkapott,
akosztkérdéstágyoldottameg,hogytöbbtársá-
val összeállott és közösen tartottak lakást és
minden nap egy másik főzöttfelváltva.Másfél
évigvoltkünn,párhónappalezelőttküldötthaza
négyszázdollárt,mostnem viszsemmitsem ma-
gával, mert a hajójeggyel nagyon megnyúzták.
Egy «ügyvéd» kezébe került, aki megfosztotta
vagy ötven dollárjától.Nekiisaz volta baja,
hogymégmindignem ismerianyelvetésígyki
vanszolgáltatvamindenkinek.
A harmadik magyar már intelligens ember,

sőtvalamikorsokéshangosszerepetjátszottoda-
haza.Földjeisvolt,többezerhold,deelúszotta
gyönyörű magyarbirtok.Márnem fiatalember.
Hatvan esztendős,de olyan izmos és energikus,
mintha húszesztendős lenne. Azt mondja, hogy
ideátlettigazánemberré,itttanultmegdolgozni.
A szerencsétlenség üldözi,denem hagyjale-

gyűrnimagát.Odahaza,Vasmegyében mostörö-
költnégyszáz holdat.Hazakészült,hogy átvegye,
eladjaésapénzenittvegyenbirtokot.Azutolsó
napleégettmindene,sőtmégapénzeisbenne-
pusztult.38dollárvoltazsebébenésegyrossz
gúnyarajta,amelybenaföldekendolgozott.Ami-
kormég jólmentneki,Csikágóban egy barátjá-
nak ajándékozottnégy öltözetruhátésegy gyö-
nyörűutazóbőröndöt.Amintezmegtudtaasze-
rencsétlenséget,visszaküldte a koffertés a leg-
szebbmegmaradtfeketeruhát.Ezvoltmostrajta,
otthonrólmármegérkezettaz útiköltség ésmegy
haza.
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Bennünket bizony talán halálosan földhöz
vágnaazilyesmi,deerrefeléazembereketmás
fábólfaragták.Amíg a pénzére várakozott,neki-
látott dollárt keresni. Nagyszerűen beszél ango-
lul,tehátnem voltnehézsége.Elmentegy ciga-
rettagyárba, ahol azonban megmondotta, hogy
nemsokára elutazik és erre nem alkalmazták
munkásnak, de összebarátkozott velük. Másnap
elment szintén, mivel olcsóbb cigarettát akart
szerezni.Éppen ottvoltak azadóhatóságok,akik
a könyveketa legnagyobb rendetlenségben talál-
ták,mertatulajdonosésazállítólagoskönyvelő
nem értettek hozzá. Azonnal vállalkozott arra,
hogy mindentrendbehoz,mivelezta «szakmát»
is már kitanulta. Három napig dolgozott és
nyolcvan dollártkapott,a tulajdonos még ezen-
felülhálásisvoltnekiéshavisszajön,segítségére
leszazelhelyezkedésben,haszükségeleszrá.
Ezabárom magyarvolt,akivelamagyarkon-

zulátuson előszörösszeakadtam.Mindegyik beszé-
déből másként alakul ki Kanada. Melyiknek
van igaza? Azthiszem mindegyiknek.Ne felejt-
sük el,hogy ezolyan nagy ország,mintegész
Európa, ilyen nagy földterületen egymással sok
ellentéteshelyzetalakulhatki.

EgydarabMagyarországÉszakhonában
Az a magyar úr,akinek hányatott életéről

márírtam ésakihatvan éve ellenére tele van
munkakedvvel, beszélte el, hogy amikor bajba
került, egyideig gondolkozott azon vájjon fel-
menjen-e a magyar konzulátusságra? Már régen
forgolódik a nagyvilágban ésmég akkor,amikor
a magyar érdekeket is a monarchia szer-
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veinek kellett védeni, alkalma volt a hivata-
los szervek kelletlenségeiről meggyőződni. Azt
hitte,mostis így van.Elhatározta,hogy csak
rövid látogatásra ugrik fel hazalátogatása előtt,
elintézia különböző okmányok ügyétés azzal
vége.
Aj magyar konzulátuson azonban most már

másszellemettalált.Érdeklődnikezdtek a sorsa
irántés olyan segítségeketajánlottak fel.ame-
lyeketnem isahivatal,hanem azegyik ember
teszmegamásikbajbajutottembernek,különö-
sen akkor,haazkülföldön barátok nélkülténfe-
reg.Egy darab igaziMagyarország a konzulátus
amesszeidegenbenésidefelÉszakhónábama-
gávalhoztaamagyarkonzulamagyarszívme-
legségét,sőta magyarvendégszeretetetis.Ked-
ves otthonában még a szobaleány is magyarul
kínálés felesége,akikiváló műveltségű lengyel
asszony,folyton amagyarviszonyok után érdek-
lődik.Sokat,sőtmindentelvesztettünk Trianon-
nál,tehátjólesikmegemlíteniaztis,amitnyer-
tünk.
Haydin Albert főkonzul csak két éve van

Kanadában,de máris jólismeria viszonyokat.
Nemcsak a magyar események iránt érdeklődik,
hanem igenélénktársadalmiéletetélésminden-
kivelösszekerül,akivalakiebben az országban.
Minden gyarmaton nagy szerep kínálkozik akül-
földiképviseleteknek.Ezittisígyvanésafő-
konzulkiishasználjaakínálkozóalkalmakat.
Minket főleg a magyarok helyzete érdekel

ebben a messzivilágban éserrevonatkozólag in-
téztünkhozzákérdést.
— Nagyon nehéz a kanadaimagyarok hely-

zetérőltiszta képetadni,— mondotta — mert
nagyon nagy ez az országésami embereink
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szerteszóródtak. A legkedvesebb és legfontosabb
feladatunk megszervezniőket,de ez nem megy
olyan könnyen,évek kitartó munkájáravan szük-
ség.Sok-sok becsületes és derék embernek kell
összefogni,hogy ezta nehéz problémátvalaho-
gyan megoldhassuk. Az igazi kemény munka
nyugaton van,ahová a legújabb kivándorlásirá-
nyul,reméljük,hogy rövidesen szép eredménye-
ketfogunkelérni.
— IttMontrealban körülbelülezermagyarél.

A téliszezonban ezek száma leapad ötszáz-hat-
száz emberre.Kanadában ugyanis teljesen külön-
leges viszonyok uralkodnak,nem lehet összeha-
sonlítani egyetlenegy más ország körülményeivel
sem.Ittminden szezonmunka.Ezígy van nem-
csak a mezőgazdaságban,hanem az iparban és
teljes általánosságban is. Mindennek az oka a
természetiviszonyok.Télen valósággalmeghalaz
élet,hogyaztánújulterővelmeginduljon.
— A miembereinknek legnagyobb része nem

tanult munkás, igazi szakmunkás nagyon kevés
jönide,hiszenezekszámáranem isnyitottameg
kapuit Kanada.Ezek másutt nem tudnak elhe-
lyezkedni,minta közmunkáknál,amelyeketmin-
dig tavaszra írnak ki. Itt földmunkásokra van
szükség,a gázgyárakatfejlesztik,a villanyosmű-
veketépítik kijobban,vezetékeketfektetnek le
ésígytovább.Azépítésiiparbanmárnehezebben
tudunk elhelyezkedni, mert ezeket a helyeket
fentartják maguknak a kanadai franciák és az
olaszok. Amikor a munkának vége, elszélednek
mertittaránylag drágább amegélhetésmintvi-
déken.Ez főleg az élelmezésikérdésekre vonat-
kozik,amelynélvalóbanezaszituáció.A vidéken
viszontegykisfelára,vanaziparicikkeknek,de
amagyarbevándorlóteznem nagyonérinti,mert
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nem nagy fogyasztó.Múltkorisláthatta,mind a
kéthazainduló magyareldicsekedett,hogy ugyan-
abbanacsizmábanmegyhaza,amelybenidejött.

— Beszélnünkkellazállandóanletelepedett
magyarokról is,akik már régi lakói Montreal-
nak.Ezbizonynagyonkevésvan.Számukatnem
tudom harmincnál többre becsülni. A magyar
mozgalmakban jiem vesznek részt, mindentől
visszahúzódnak.Olyan magyar,akikivételeskar-
riert csinált volna, és amilyenre az amerikai
Egyesült-Államokban elég példa van, itt nem
akad.Ilyen körülmények közöttnem lehetarról
szó,hogy amagyarok apolitikaiéletben valami
különösebb szerepetjátszanak éstársadalmitéren
semsiethetnekelőre.

— A magyarságmegszervezéseelsősorban
vallásialapon lehetséges,hiszen így indultak el
annak idején az Egyesült-Államokban is.Ezen a
téren már történtek próbálgatások,amelyeket én
minden erővelelőmozdítok.Ittjártnálunk egy
jezsuitapáter,Hemm tisztelendőúr,akiszázem-
bertösszeistudotthozniegyértekezletre.Abban
állapodtunk meg, hogy három idevalósi vezető-
embertovábbfolytatja az összeírástésa szervez-
kedést.

A reformátusoknál már könnyebb a hely-
zet.IttKanadában alakultegy szervezet,United
ChurchsofKanada,amelyapresbiteriánus,meto-
dista és kongreganista reformátusokat, ha nem
is százszázalékban,de mindenesetre elég tekinté-
lyes hányadban egyesíti s ezek a magyarság
szempontjából is hajlandók bizonyos áldozatokra.
Alkalmazták mint lelkészt Fehér Mihályt, aki
igen derék és szervezkedéshez értő fiatalember,
akiazután hozzáislátottalaposain amunkához.
Nekiisvankörülbelülszázembere.Szóvalmin-
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den irányban van valamimozgolódás,dekomoly
eredményekrőlbeszélnimégigenkoraivolna.

— Alegnagyobbbajunkaz,hogyamagyarok
nem tanuljákmegazangolnyelvet.Soknem is
igyekszik,dealegtöbbneknincsalkalmará.Odaát
azállamokban egészen másvoltahelyzet.Alki
akarta, az esti tanfolyamokban elsajátíthatta a
feltétlenülszükségesnyelvet.Ittafarmondolgoz-
nak,ilyen iskolák felállításáramég csak gondolni
sem lehet.A városokban,nagyobb közösségekben
alig fordulnak meg magyarok.Ez a legnagyobb
problémánk ésmég nem akadtokosember,aki
megtudtavolnavalahogyanoldani.

— Próbálkozásoktermészetesenvannakezen
atérenis.Érintkezésbeléptem azittműködőY.
M.C.A.egyesülettel,amelytöbbhelyentartfenn
ilyen iskolákatéskértem,hogy ránk isgondol-
janakAzelsőilyentanfolyam mármegisnyilt,
debizonycsakafiatalokjárnakel,azöregekért-
hetetlenül szégyelik a tanfolyamot látogatni.
A tanfolyamnak mindössze huszonöt hallgatója
van,deFehértisztelendőúr,akiezekbenadol-
gokban erősen tevékenykedik,úgy reméli,hogy
sikerülnifog harmincötre felvinnia tanulók szá-
mát.

— MostWinnipegbenszeretnénkugyanezt
megcsinálni, talán még ott nagyobb eredményt
islehetne elérni.Mindez nagyon szép,de ilyen
módon nem tudunk eljutnia farmokig.Nagyon
nagy szerep várezen atéren isazittműködő
papságraésamindinkább szépen dolgozó szociá-
lisnővérekre,akik ittigazán misszióstevékeny-
ségetfejtenek kiés a magyarság hálájátmáris
kivívták,

—Azt,hogyhánymagyarélKanadában,na-
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gyonnehézmegállapítani,mertastatisztikaiada-
tokezenatérennagyonmegbízhatatlanok.Ebben
az évben kijöttötezermagyar,a legtöbbjétén
nem islátom,legfeljebbakkor,havalamibajvan
azútlevéllel,deeztisalegtöbben postán inté-
zikel.

— A visszavándorlásnem öltöttkomolyabb
mértéket.Azok,akik végleg letörtek és ha ná-
lam jelentkeztek, mérsékelt visszautazás! jegyet
kaptak.Ilyenebbenazévbenharmincötlehetett.
— Mindenesetre jellemző, hogy ezeknek a
feleolyan frissbevándorló,akik ebben azévben
jöttek ki.Ezek azthitték,hogy ez tejjel-mézzel
folyó ország,aholmindenkimegélhetése könnyű
és kényelmes.Csalódtak,menekülnek vissza.Ez
olyan,mintaháború.A teljesen kiforratlan gaz-
daságiviszonyokmiatt,azelhelyezkedésnem va-
lamikönnyű.Ebben a harcban vannak olyanok,
akik győznek,ezeketén nem látom,legfeljebb
akkor, ha hozzátartozóik kihozataláról van szó.
Hozzám inkább a sebesültek jönnek.Ezek közül
soknak a sebesülése könnyű,kis segítséggel,jó-
indulatú támogatással meg van oldva pro-
blémájuk; a halálosan sérülteket vissza kell
vinni, hogy újra otthon igyekezzenek talpra-
állani.

— Ennek az országnak problémáját könnyű
megjelölni, amely egyúttal a, bevándorló élet-
halálkérdéseis.A télnagyonsokáigtart,amező-
gazdaságimunka,csak áprilisközepén kezdődhe-
tikmeg.Ekkoravetésrekellazember.Amikor
ennek vége. olyan szünet következik, amikor
mindenkinek a készbőlkellélni.Augusztus kö-
zepén újrakeresettvalamiamunkáskéz,sőtek-
korannyira kell,(hogy minden pénztmegadnak
érte.deaztánmegintjönastagnáció.
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— Nekem az a privátmeggyőződésem,hogy
sokkalkevesebb emberrelmeg·lehetneoldania
munkakérdéseit,haittbenn azországban ilyen
tekintetben jobb volna az organizáció.Még leg-
nagyobb munka idején is csavarognak ide-oda
emberek, mert olyan helyre irányították őket,
aholmársok amunkaerő.A gazdaságiéletben
azonbanolyannagyazoptimizmus,hogyitterre
senkisem gondol.Egyelőrehozzákabevándorló-
kat,minthaezazország mindenkiszámárabiz-
tosmegélhetésttudnaadni.Azország gazdasági
szerveinem dolgoztákmégfelaztanagyszámú
munkaerőt, ami ide betódult, Mindenki előtt
Amerika, fényes példája lebeg, ahol az élet
tényleg meghozta a kibontakozást,de itt nem
számolnakazég-hajlativiszonyokkülönbségével.
— Ebben a nagy problémában kicsi hely

jutottnekünk is.Nem sokatosztunk,nem sokat
szorzunk, de a magyarok szempontjából mégis
csak a sajátsorsunk a legfontosabb,tehátnem
mindegy, hogy a bevándorlás szabályozása mi-
lyen irányban dőlelKanada — már többször
változtatott— telepítésipolitikáján.Egyelőre az
amegoldáskerekedettfelül,hogyezanagyad-
minisztrációnem férbeleazállam működésikö-
rébe,abevándorláscsak auajós-ésvasútitár-
saságoknaküzlet,tehátvegyékátezenatérena
terheket. Ma a bevándorlási ügyekben a két
vasúttársaság, a Canadian National Railways
(azállami,vasutak) ésaCanadianPacificRail-
ways,magaazállam.Ezeknekazazüzlet,hogy
jöjjenek a bevándorlók,akik jönnek is a föld
minden részéből, legkevesebben az angolok,
holottottis másfélmillió munkanélkülivan.Ez
megy egy ideig ésvagy feltudja ezta nagy
emberanyagotdolgozni a közgazdaság,vagy pe-
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dig később s majd más bevándorlási politikára
térnekát.
Ennyitmondottamagyarfőkonzul,akivaló-

ban bámulatosgyorsan kiismerte magátaz itteni
viszonyokban.
Ezekközöttakinem alakultviszonyokközött

vergődik amesszeészakravetődöttmagyar,neki
magának kellmegtalálnia az elhelyeződést,mert
különbenelpusztul...

Azaranyásókésazezerszigetcsodás
birodalmában

Winnipeg,(—).
Minden esteindulavonatMontrealbólNyu-

gatra. Senki sem tartja szükségesnek megmon-
dani,hogyhováutazik,csakodaveti,hogyNyu-
gatra, mintha az mindegy volna... Az itteniek
szemében így is van.Nyugaton terem a búza,
Nyugaton van az arany,az ezüstésmindenféle
kincsek,amelyekbőldollár lesz és amitazután
Keleten illik elkölteni, ahol minden élvezetet
megtalálhatsz...
Keletvalóban tündökölis és aminteste a

vonatkisiklik a fénylő városból,csak még egy
ideig vibrálnak a villanykörték,azután sűrű sö-
tétségborulránk,minthaezszimbólumlenne.
A nagy sötétségbe fúrja bele magátaz ex-

pressz,amelyazegyikóceántkötiösszeamásik-
kal,csaknem egyenesvonalban.MintJhaazegye-
dülikultúraa vonatlenne.Csak azazeurópai
tudjaigazábanfelfogniaztarégiigazságot,hogy
utaznicsak Amerikában tudnak,akiilyen hosszú
útravállalkozik.A miexpresszeinkenisvanké-
nyelem,deazembertmégiscsakegyhelyhezkö-
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tik,bezárjákafülkébeésúgyérzimagát,mintha
börtönbe csukták volna.Itta szabad mozgásra
fektetik a fősúlyt.Annyit mozog,szaladgál az
ember,mintha nem isa robogó vonaton lenne,
hanem szilárd földön sétálna. Az ágyak sem
olyan keskenyek,mintodahaza.Ahogy a nagy
óceánjárók tulajdonképpen imponáló úszó szállo-
dák,úgyanagyvasutakmozgóhoteleklettek.
Mindennekatetejeazonban,amelyetmostaz

állami vasutak csinált. A Canadian National
Railwaysvonatánutaztam éskésőéjszakáigszólt
a rádió.Hallgattuk a pompásmuzsikátéscsak
azértnem táncoltunk,mertnők nem igen utaz-
takvelünk.
Reggel,amikorkinyitottuk a szemünket,már

Ontarióban voltunk.Ez az a vidék,amely min-
den bevándorlót visszariaszt attól, hogy Nyu-
giatra menjen ésha ezen a helyen beszélik le,
hogy tovább utazzon,szívesen elhagyja a vas-
utat. Turistának az elsői pillanatra nem olyan
kellemetlen a látvány,Alacsony dombok,amelyet
itt-ottsziklásvidék szakítmeg.Mindenüttfenyő,
amíg vég nélkülrohannak,sokszorórák hosszán
átminden megszakítás nélkül.Aztán kies tavak
következnek. Mindegyik közepén két-három szi-
get,valamennyitele fával.Sokszor az az im-
presszió,hogyafákavízbőlemelkedtekki.
Egy ideig élvezettelszemléliaz ember,de

aztán belefárad.Egy egész napig mástsem lát
azember,csakeztavidéket.Jóbólismegárta
sok,;hátmégasoksziklábólésfenyőrengetegből.
Később azután azt is észreveszi mindenki,

hogymennyiittabetegfa.Nagyonsokotthe-
ver az útszélen,olyan,mintha ötletszerűen ki-
döntöttevolnaőketvalaki.Aztmondják,hogya
fáksem bírjákkiittsokáig,sőthaazemberna-
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gyón nekidől,a legnagyobb fenyőtis felborít-
hatjaezenavidéken.Nem islehetlátninagyobb
ésöregebbfákat.
A magyar ember szeme inkább a síkságot

szereti,nem tud örülniennek a kietlenségnek.
Denem islehet.Csakkésőbbtudjamegazem-
ber,hogy ebben az országban minden nagyban
megy.A kietlenvidékután,amelykülönbentele
van minden drága kinccsel, arannyal, ezüsttel,
szénnel,olajjal,következik a nagy alföld,amely
ugyanígy nyújtózik a hosszú végtelenségig.
amíg a Csendes-óceánnál a Roekies-k nein
szakítjákmeg.Ottazutánahavasokvilágaváltja
fel,megintmástájék,deismétimponálómérték-
ben.
Egy teljesnapig ugyanaz a hangulat.Egyik

faluamásikmelletttűnikelmellettünk,házakat
még kivehetünk afenyők árnyékában,deember-
relaligtalálkozunk.Kitudja,holvannak,mesz-
szebennazországbelsejében?
Egyik-másik kis állomás neve ismerősnek

tűnik.Így Coballtnevétmársokszorhallottuk.
Hallatlanul gazdag ezüstbányák voltak errefelé,
amelyek ide csábították a világ minden részéből
aszerencsevadászokat.Mégmaisélénktelep,de
azezüstmalmok olyan egyszerűek,minthaközön-
ségesvízimalmoklennének.
Nem isolyanrégenazahírszaladtszertea

világban, hogy Hudson közelében váratlanul
gazdag aranyerekre bukkantak.Akkormég ez a
helyigazánkisfaluvolt,amelyetsenkisem vett
komolyan.Igen sokszorerrefelé egy-egy állomás
nem több,mintkét-három kisviskóésazzalvége.
Megcsinálják az állomást azzal a gondolattal,
hogyhavanállomás,majdjönnekazemberekés
akörnyékfejlődésnekindul,hiszenolyanország-
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banvagyunk,amelymostszületik.ígyvoltHud-
sonnalis,amelynek a környéke nagyon festői.
Gyönyörű tó mindjártaz állomásnál,kiesszige-
tekkel,dúsvegetációval.
A természetiszépségekre azonban nem sokat

adnak errefelé az emberek.Ezértmég évtizede-
kig olyan elhagyatottmaradhatottvolna a Hud-
son,mintamilyenkezdetbenvolt.Azaranyazon-
ban egyik napróla másikra mindentmegváltoz-
tatott.A földbőlkinőttekaházak,egyiküzleta
másik után nyitottameg akapuit.Azállomáson
márottvanatorontóibankfiókjais.Olyanélénk
éselevenazélet,amilyenresenkisemszámított.
A bányáknincsenekazállomásközelében,ha-

nem attólkörülbelülhetven mérföldnyire.A ta-
von keresztülmotorcsónakok szállítanak,sőtott
pihenatóvizénazaeroplánis,amelynekaza
feladata, hogy a negyvenöt mérfödnyire fekvő
Red Lakéhoz(Vöröstó)szállítsaazaranyásókat.
Azaranyásókerrefelénem elmaradtemberek,ma
márnem gyalog törtetnek a kincses föld felé,
hanem felhasználják a modern technikának min-
deneszközétarra,hogycéljukatelérjék.
Pedigalegtöbbjenem ismailegény,hanem

már ott volt Klondikénél is, amikor az első
aranyra ráakadtak. Az arany nem kegyelmez
imádóinak. Ezek az emberek elvesznek minden
másmunkaszámára.Amitkerestekésamimeg-
maradtaz aranyásásból,abbólélnek tovább és
mindigahírekrevárnak.Aztlesik,mikorérkezik
valahonnan azajó újság,hogy aföld újrael-
árulta titkátés a természetmegmutatta valahol,
hogybelsejében,holrejtegetiamindenbálványok
bálványát,azaranyat.
Aminthíre terjedta hudsonileletnek,meg-

jelentek ismert felszereléseikkel. Hátizsákkal,
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sátordarabokkalés többen együttnekivágtak a
bizonytalannak. Azóta már véglegesen Kanadá-
hoz kapcsolódtak.Ez a számukra az ismeretlen
világ, amely tele van (kalanddal, reménnyel
és a boldogulás lehetőségével.Aztmagyarázzák,
hogy csak meg kellkaparniaföldet,márisfel-
bukkan akincs.Van isbennevalami.Azbizo-
nyos,hogy aföldnek talán még egy részesem
annyira ismeretlen és kibogozatlan, mint ez.
Újabban ismétaranyra akadtak,még pedig Win-
nipeg közelében,a Rice Lake környékén,ahol
azóta már ismét rengetegen túrják, gyötrik a
földet,
Ha csak romantikára van szükség,akad az

ittbővenelég.Azemberekképzeletétnagyoniz-
gatják az indiánok.Ma már nincsenek harcias
törzsek,arégivilágteljeseneltűnt.Mégtökélete-
sebben megsemmisülne minden, ha a kanadai
kormány az Egyesült-Államok mintájára nem
védenéazőelakókat.Kiszakítszámukranagy te-
rületeket, úgynevezett «Reservation»-oka.t, ahol
másoknemlakhatnak.
Itt élnek és ábrándoznak a múltról,amely

mársohasem térvissza.Halászatból,erdőirtásból
tartják elmagukata kisfakunyhókban,sőtsát-
rakban laknak.Kimennek a hegyekbe,vadásznak
és csapdávalfogják a vadat,amelynek prémjét
azután értékesítik.HunterésFreda vidékén még
avasútmellettislátniőket,minthakiállításnak
maradtakvolnameg.
A városbanisakadelég.Rendesencsöndesen

ülnek,errefelétermészetesensenkisebámuljameg
őket,mertmindennapiezalátvány.Velünkisuta-
zottahajón kétindián törzsfő,akik Londonban
jártakésvértestvéreikvitásügyeitintéztékelaz
angolkirállyal,legalább aztmondták.Bizonyos
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határkiigazításrólvoltszóésazelintézéssel,illetve
ígéretekkelnagyonmegvoltakelégedve.Vasárnap
felöltötték tollasfejdíszeiket,a hajón utazó ma-
gyaroknagymulatságára.
A sokszépvidékközöttmégisakadolyanva-

lami,amitlegszebbnek kiáltottak ki.Ez Minaki,
a tavak gyöngye,a kanadaiak kedvenc fürdő-
telepe. Modern üdülőhely, világfürdőnek beillik.
A kanadaiaksohasem ajelenre,hanem mindiga
jövőregondolnak.Nem úgyrendeztékbe,ahogyan
Kanada mai helyzete megengedné, hanem úgy,
ahogyan majd ajövő Kanadájaszeretné.Pompás
szállodák,amelyek még alegkényesebb Ízléstis
kielégítik.Nagyszerű nyaralók,amelyeknélpaza-
rabbataliglehetelképzelni.
Ittkezdődnekazerdeitavak,amelyeklehúzód-

nakegészenazállamokig.A tavakatfolyamokkal,
csatornákkalkötötték összeésígy csodásvilágot
teremtettek.Álomviláglétesült,azezerszigetcso-
dásbirodalma,aholanagyon gazdagok kelleme-
sen elszórakozhatnak ésgyönyörködhetnek a ter-
mészetszeszélyesjátékaiban.Természetesenamo-
dernsportmindenágaképviselvevan.
Kanada a meglepetések országa.Miután két

napigszórakoztatott,majduntatottasziklásfeny-
vesekkel,egyszerre,mintegy parancsszóra,Winni-
pegelőttvégétszakítjaennekavégnélkülivilág-
nak.Ontariokülönösvilágamostmárcsakemlék,
rászaladtunk Manitoba végtelen síkságára, amely
három tartományon át mutat ugyanolyan egy-
hangúképet,mintamilyenazeddigivolt.A kü-
lönbség mindössze annyi,hogy a hegyek helyét
beláthatatlan síkság foglalja el,a fenyők helyett
irtózatoskiterjedésűbúzatáblák.
Bennvagyunkabbanavilágban,aholahíres

acélosbúzaterem.Itt-ottmégszűzföldekavasút



66

menténis, dea legtöbb helyenmárhódítottaz
emberiakarat.
Félóráigrohanavonatazújvilágban,amikor

befutNyugattulajdonképpenifővárosába,Winni-
pegbe,amelyképviseli,adminisztrálja,szerveziezt
akülönösújvilágot.

WinnipegaNyugatkapuja
Winnipeg a Nyugat kapuja. Az idevalósiak

mondják,hogyazahatalmasföldterület,amelyen
végigszáguldottunk és ahol nincs más, mint
szikla meg a fenyők végeláthatatlan sorozata,
legfeljebb csak itt-ottapró tavacskák,jobban el-
választja a KeletetNyugattól,minitaz Atlanti-
óceánarégiésazújvilágot.A másikoldalon,
Keleten még nem alakult ki tipikusan Kanada.
Azatalálkozásipontjaarégiésazújvilágem-
bereinek egy ugrás az Egyesült-Államoktól,nem
is annyira attól, mint inkább Newyorktól,
amelynek kimondottan kozmopolita jellege elis-
mertésennekhatásamesszevidékekrenem ma-
radhat el.Ideát,ez már az igazi Kanada,a
prairie-tartományok,aholminden a búzábólésa
búzáértvan.
Winnipegnek még ma is alig akad egy-

negyedmillió lakosa, mégis többet emlegetik az
egész világon, mint a nagy világvárosokat. A
gabonatőzsdéjeéppen olyan fontos,mintChicagó-
nak.Európában éppen olyan figyelemmelkisérik
árait, mint a többi világrészekben. Ettől függ,
hogydrágalesz-eakenyér,hiszenmamárKa-
nadának prairie-tartományai felküzdötték magu-
kat a világ legnagyobb gabonatermő egységévé.
Ezérttudnakdiktálnimindenkinek.
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A városonmeglátszik,hogymégfiatalésan-
nak a nagy alföldnek a szélén emelkedik,ame-
lyetszem nem láthatbe.Hatalmas,szélesuccák,
aholvan helye a levegőnek.Praktikus amerikai
rendszerűházak,modernkényelem ésmársemmi
sincs,amiEurópára emlékeztetne.Ittnyugodtan
húzhatnának az égbe felhőkarcolókat, de nincs
szükségrá,mertvaneléghely,avárosterjesz-
kedhetik kedveszerint.Ezértúgy látszik,mintha
a legtöbb nagy épületet hirtelen abbahagyták
volna.Minden akadály nélkültehetnének rámég
egypáremeletet,úgyisrendbenlenne.
A városvalahogy úgy nyújtózik,mintBuda-

pest.A RedRiver(aVörösfolyam)egyikolda-
lán St.Bonifác városa,olyan minta miöreg
Budánkésabelgákfészkeamagaelmaradottsá-
gában éppen úgy csodálkozik Winnipeg gyors
fejlődésén,mintahogy azöreg budaiak nem ér-
tették meg afrissPestnagy nekilendülését.Ta-
láncsakazakülönbség,hogyittegymásikfo-
lyam isvan,azAssineaboia,amelyittszakadbe
a nagy folyóba.Amikoraz első embermegje-
lentezen atájon,mocsárvoltmindenfelé,azóta
rendbeszedtek mindent,még a folyamokatis.A
mocsárnak márse híre,se hamva,nem maradt
megbelőlemás,mintcsakavárosneve,amely
indiánuliszaposvizetjelent.
Kétévvelezelőttünnepelték ezeketa régi

időket.Akkorvoltaváros50esztendős.Annak-
idejéncsak270emberlézengettezenavidéken.
Azócskarosszfaházakatvárosnak csúfolninem
lehetett,azészakvadprémjeitittgyűjtöttékösz-
sze,innen szállították leafolyamokon atavak-
hoz,Amerika belsejébe.Azóta a prémkereskede-
lem ittmármásodsorbaszorult,agabonaköve-
telte a maga jogait,a lisztet,a világ kenyerét
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adminisztrálja ez a nagy léptekkel előre nyar-
galóváros.
Ötvenév,nem időegyvárostörténetében,de

ezazországnagyonhamarél,mertmindentegy-
szerre elakarérni.Márvan régivárosésúj
város,az egyiknek reprezentánsa a Main Street,
deaforgalom mindinkább azújvárosfeléto-
lódik ésa Portage Avenue hatalmasépületeivel,
nagy áruházaival az igazi világvárosok képét
igyekszikfelvenni.
Azidegen,akiittelőszörmegfordul,nem is

látsemminagyzolástbenne,de a hideg skótok,
akik legnagyobb tömegben telepedtek le,és az
izlandiak, a tulajdonképpeni kanadaiak, maguk-
bankissélenézikeztanagyigyekezetet.Ittcsak
sok pénztakarnak keresni,nagy vagyontgyűj-
teni,azután majd a pénztelköltenia tényleges
világvárosokban.Ez azonban csupán terv marad,
mentapénzsohasem kegyelmezmeg rabszolgái-
nak.A boldogulásilehetőségek előlmég akkor
sem szokáskitérni,hamárbizonyoseredmények
vannakazembermögött.
Ennek a felfogásnak lehet tulajdonítani,

hogy akultúranagy intézményeimég nem tud-
tak alaposabban gyökeret verni.Nagy színháza-
kat, operákat nem tud ez a fiatal város el-
tartani,deeljön még — még pedig nagyon ha-
mar—annakazidejeis.
Ez a városmegengedte mármagának azta

luxust, hogy szocialista vezetőséget választott.
Farmer polgármester a munkáspárthoz tartozott
ésigyekezettisszociálisalkotások terén eredmé-
nyeket felmutatni. Winnipeg azonban nem elég
öreg arra, hogy «ilyen» problémákkal bajlódjék
ésaz újpolgármester,Webb,a féllábú ezredes
egészenmásvizekenevez.Igaziamerikai,akivá-
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rosának managere, olyan reklámot csap neki,
minthaezértfizetnék.Kitalálta«afenyvesektőla
pálmákig·»jelszótésAmerikagazdagjaitazautók
végtelentengerénfelhömpölyögtetteide.
Nagysegítségérevan,hogyittméglehetinni

ésszárazAmerikaegykisüdülésértszívesenide-
rándul.Kivilágítják a városta mindinkább na-
gyobb ésnagyobb csoportokban érkező vendégek
tiszteletére.A városháza homlokán lángoló betűk
üdvözlik azérkezőket.Egyáltalán nem szeretik a
sötétséget,Ittavilágonalegolcsóbbavillanyés
ugyancsaknemspórolnakvele.
AztmegkellszokniAmerikában,tehátKana-

dábanis,hogyazigazinevezetességekaszállo-
dákésittmindenvárosbanfellehetmenniegyik-
nek a tetejére,hogy annak teraszárólgyönyör-
ködhessenekavárosimponálónagyságában.
Winnipegerreacélraalegjobb.Akárnappal,

akáréjszakaegykirándulásaFortGarrytetejére
olyan élmény,amely mindig megmarad emlékeze-
tünkben.Nappalavizekezüstvonala ôszaszét
avárosthárom részre.A házakszintebelevan-
nakágyazvaafákzöldlombjaiba.
Azüzletiéletetszintén elvágták azelőkelőek

negyedétől,aholatipikuskanadainyaralók,gyö-
nyörű villák igazán festői képet nyújtanak.
Mindegyik ház kertközepén pihen,szinte rossz
arragondolni,hogyegyszercsakeljönatél,hull
ahóésmegdermesztieztazidillikus,szépvilágot.
Éjszaka minden ragyog és fénylik.Égnek a

hatalmas épületek pislogó ablakszemei,a hatal-
mas utakata lámpák gyöngyfüzéreidíszítik és
az éjszakábólaz a határtalan nagy öröm ésaz
életnek élvezése rezeg ki, amely a fiatalságot
mindigjellemzi.
Ittmégvanföld,holottmásuttmárnem na-
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gyonbővenakad.A földalegnagyobbbusiness.
Teleisvan avárosföldügynökökkel,akik egy-
mástlicitálják fölülajó üzletek kínálásában.Itt
az emberek még «csinálják a földet»,irtják az
erdőket,törikaszűztalajt,mostszületnekazúj
nagybirtokosok,de egyúttala föld rabszolgáiés
proletárjaiis.Akitlehet,becsapnakafölddel,de
ezígyvolt,amiótaavilágél,soknaksikerül,de
mégtöbbkudarcgyülemlikfel.
Winnipeg nemcsak a meggazdagodott föld-

spekulánsokat ismeri, hanem a föld páriáit is.
Ideöntikiőketakétvasúttársaságpályaudvara,
mint ahogy valamikor az Egyesült-Államoba
lezártéserősenőrzötthajókonhoztákarabszol-
gákat.Sokan közülök ebbőla sorbólkivergődni
nem tudnak.Ittnagyonrövidamunkaidő.Azév
egy-kéthónapjában keresnek és azután a város-
ban kódorognak.Csak annyiban van különbség a
régiésazújvilágközött,hogyakibenvantörhe-
tetlen akaratéselég élelmesség,azkitud nyo-
morúságábólkerülni,de ha elernyed,úgy pusz-
tulásavége.
Winnipeg a nagyon gazdagok és a nagyon

szegények városa, akik azonban valamennyien
megegyeznekabban,hogycsakegyerőtimádnak,
afeketeszűzföldet,ebbőlsarjadzikkiboldogu-
lásukésaszerencsétlenségük.

Ahogyegyországotcsinálnak
A bevándorláskérdésealegfontosabb problé-

májaennekafiatalországnak,amelynem aje-
lenre,hanem ajövőirerendezkedikbe.Ezazor-
szág még nincsen készen,deazadminisztrációja
mármegvan ésfolyton fejlesztik.A vasutak az
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országegyikszélétőlamásikigfutnakésóceáno-
katkötnekössze.Megállapítottákapontosmenet-
rendet,amelyetakkorisbetartanak,ha egyetlen
egyutassem akad.Seholnem lehetolyankényel-
mesen utazni,mintitt.Kevésaz embera sok
vasúthoz.A legtöbb esetben ahosszú Pulmanok-
banaliglézengegypárutas.
Így van ez különben mindennel.Alig akad

méghárom-négyépület,demárottvanafénye-
sen berendezettiskola,amely várja a tanulókat,
akikcsakezutánfognakszületni.A tanításingye-
nes,demégígysem akadelégjelentkező.A ma-
gasabb iskolákkalsespórolnak.Haegy államban
szükség lenne ötmagasabb fokú iskolára,akkor
építenektízetésmindenévbencsakamásodikat
nyitjákmeg,atöbbieküresenállanak.
Annyiazegyetem éstemplom,hogyszinteel

sem lehetképzelni.Mamégnincs,akilátogatja,
deittmindenkioptimista,majd lesz— mondo-
gatják.Negyven-ötven hívő számára az egyházak
szívesen építkeznek,igaz,hogy bizonyos áldoza-
tokatmegkövetelnek a hívőktőlis,merttudva-
levőenazállam ésavallásiügyekszétválasztása
ittisteljes,mintazEgyesült-Államokban.
Mindenfelé megcsinálják az utakat, folytan

építik,fejlesztikőket.Mamégnem nagyafor-
galom rajtuk,demajd lesz,— legalább erősem
bíznak benne. A legtöbb vasútállomáson nincs
más,mintnéhányfaépület,demárottvanNyu-
gaton mindenütt az elevátor,ahová beviszik a
búzát, néhol hét-nyolc is akad, aszerint, hogy
mennyire van szükség,vagy amennyire gondol-
ják,hogymajdfejlődnifogavidék.Hacsakhá-
rom házikóisbúslakodikavasútépületemellett,
azértotttaláljákaszállótis.Természetesennem
fényesépületek, de tisztákéselégkényelmesek,
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semmiesetre sem a maiforgalomra berendezve.
Ittmindiglehetszobátkapni.
Eztaz országotöntudatosan építik és még

nem tudják,kinekaszámára?Azemberekreép-
penolyanszükségvan,mintaházakra,avasútra,
a templomokra,utakra,sőtmég nagyobb,mert
ezeknélkülsemmisem érsemmitsem.Azállam
azelőttcsalogatta ide a lakókat.Nemcsak földet
adottnekik,hanem még felszereléstis.Mamár
nincsolyanjóvilág,illetveakkorsem volt,mert
ittaföldetismagánakazembernekkellmegte-
remtenie,mintmindent,amiaz ország életéhez
szükséges.Előbb kikellirtaniafákat,felkell
törniaföldet,mielőtttermelnilehel;rajta.
A földekakkormégnem voltakavasútmen-

tén, ahonnan azután könnyű utazni olyan he-
lyekre szállítani,aholaz értékesítés minden ne-
hézségnélkülmegy.Mamármindenolyanföld,
amely közelvan azembericivilizációhoz,bizony
elvanfoglalva,sőtaránylagosannagyisazára.
Még ma is vannak ingyen földek,úgynevezett
homesteadek nagy mennyiségben, de ezeken a
vidékeken híre sincs a vonatnak.Csak maga a
pusztaföldterülelabevándorlóelé,aztkellmeg-
munkálható állapotba hozni, azután arról gon-
doskodni,hogy legyen isvalamiértékesíteniva-
lója és végüla legnehezebb feladata termést
olyan helyre eljuttatni,aholadnak isérte vala-
mit.Nem könnyű vállalkozás.Hiába ajándékoz-
zák ingyen aföldet,nem ingyen föld az,olyan
hihetetlen erőfeszítést és kitartást követel, hogy
verejtékben és.kínlódásban éppen elegetfizetnek
érte.
Ittalegnagyobbértékeazembernek,amun-

káskéznekvan.Ezazországazonbanmindenév-
ben csak rövid ideigél, azután télire hosszú
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alvásba merül,merta hihetetlen erőstélihideg
megdermeszt minden emberi tevékenységet.
Amennyireszükség van nyáron azemberre,any-
nyira nagy teher télen a munkás,amikor nem
lehethasznátvenni,hanem csakameglevőtpusz-
títja.
Ebbőlfakadnak azután azok a jogos pana-

szok,amelyek hazafelészállnak amagyarkiván-
dorlóktól.Azvolnaazegyedülihelyesmegoldás,
ha egészéves .szerződést vállalnának. Eleinte a
gazda isarra törekedett,mertebben az esetben
nyugodtan nézhetettminden eshetőség elé,Ilyen
körülmények közöttazonban a havijárandóságot
elkellosztaniatevékenyésatétlennapokkö-
zött.Ezazutánazteredményezte,hogyazállandó
fizetéssokkalkevesebb,mintazanapszám,amit
anagy munkaidején adnak.Azegyszerű ember
eztnehezenértettemeg.Neuigondoltazzal,hogy
agazdatartottaakkoris,amikorigazánnem volt
sok munka,amikorsemmitsem tudottszerezni,
hanem csakaztlátja,hogyazidőszakimunkáért
háromszor, négyszer annyit fizetnek, mint neki.
Erre nem maradtmeg a helyén,egyszerűen el-
illantazállandó helyérőlanagy munkaelőlés
olyan vidékre ment,aholnem ismerték ésahol
nagyobbbértkapott.
Ezamegoldásazutánsenkineksehozottbol-

dogulást.A gazda munkájátnem tudta befejezni
munkáskézhiány miatt,nagy voltavesztesége,a
mezőgazdasági munkás pedig ugyan gyűjtötte a
dollárokata szezonban,de ez csak látszólagos
nyereség volt,mert elmúlt a munka ideje és
akkorelbocsátották,nem voltmárkeresetésa
készbőlkellettélni.A sok dollárúgy leapadt,
minthanemislettvolna.
A gazdák bizalmatlanok lettek a bevándorló
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munkásokkalszemben.Az állandó munka mind-
inkább ritkább. Eleinte mindenféle biztosítékról
gondoskodtak, visszatartották a munkás fizetését,
erre meg gazembereknek, fosztogatóknak kiáltot-
tákkiőket.Mostmárnem úgycsinálnak,hanem
csak anyáriidőben vesznek felmunkást.Hiába
fizetnek akkor aránylag sokat, végeredménykép-
pen jobban járnak,merta munkástélieltartása
márnem terheliőket.Amijó a gazdáknak,az
rosszamezőgazdaságimunkásnak,tehátők húz-
tákarövidebbet.Olyanhelyeken,aholközelvan
avasút,mostmárnem isszívesenfogadnakfel
állandó munkást, hanem teljesen az időszaki
munkásokrarendezkednekbe.
Pedigeznincsenígyjól,ezensegítenikellene,

önkéntkínálkozna a megoldásilehetőség,amely
feléafejlődésvezet,deamelyetsokáignem fog-
nak tudnielérni.Télen agyárakban kellenedol-
gozniamunkásoknak.Kanadaiparaazonban ma
mégnem olyannagyéssokáignem isfogjaazt
a nívótmeghaladni,hogy ilyen módon lehetne
operálni.
Azisjellemzőtünet,hogyazegyszerűembe-

reket valósággal megszédítik a méretek. Otthon
nagy dolog volt,ha falujából felment életében
egyszer-kétszer Pestre, itt pedig valósággal uta-
zásilázfogjael.Vanolyanbevándorló,akiegész
Kanadátegy év alattteljesen bejárja.Pedig az
ittsem csekélység,hiszen akkor többetutazott,
mintotthonrólidáig.Az utazástnem adják in-
gyen.Nagyon sok megtakarítottpénzúszik ela
vasútiticketteken.Elég,ha valakitőlazthallja,
hogy ottjobb a munkaalkalom,már utazik és
nem törődik azzal,hogy a vasútijegy mindent
felemészt,csakrohanésrohan,nincsmegállása.
Mindehez hozzájárul,hogy a legtöbb családot
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hagyott odahaza, a szeretetteihez húz a szíve,
mindigrájutgondol,nagyahonvágyisésvala-
mennyireszketatélmegpróbáltatásaitól.Azelső
évbenmindigennyugtalan,csakkésőbbtűnikel
megmérhetetlenidegességük.
Nálunk,magyaroknálmég mindezekhezhozzá-

járulazis,hogyakivándorlók90százalékaköl-
csönpénzbőlvándoroltki.Talánmégezsem volna
baj,de olyan uzsorakamatot fizetnek,hogy az
embernek égnek álla még megmaradtpárszál
haja.Találkoztam olyan magyarral,aki80 száza-
lékoskamatotfizet,degyakoriazazeset,hogy
kétszázdollárértfélévután260dollártkellhaza-
küldeni,mertkülönben az otthonmaradottak érté-
keitelkótyavetyélik.Ezen a lelketlen emberhús-
kereskedelmein valahogyan segítenikellene,mert
itt a kivándorlónak bizony hamarosan meggaz-
dagodni nem lehet. A kikerült szerencsétlenek,
amitkeresnek,küldik haza,télire nem tartanak
visszasemmitésaztán retteneteskínlódások vár-
nakrájuk.
A bevándorlókkal tehát többet kellene tö-

rődni;felvilágosítaniőket,addig magyaráznine-
kik ezeketa viszonyokat,amíg megértik,mert
egyszeribeszédigazánnem elégnekik.Egykicsit
több gyámkodáskellenenekik,méghaazasza-
badságrovásáraismenne.A németek,azorgani-
zálás mestereibiztosan így is csinálnák,de az
angolszászok felfogásától messze vannak ilyen
lehetőségek.«Mindenkimegtanulja a maga kárán
aviszonyokat»— ezavéleményéshozzáteszik,
hogy «azügyes,életrevaló emberhamarkiismeri
adörgést».Esetleg ebbőlaszempontbólnem is
volna baja magyarokkal,hiszen nem estünk a
fejünk lágyára,de az orientálástmegnehezítiaz
a körülmény,hogy a kivándoroltmagyarok nem
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ismerik a nyelvetés aránylag nehezen tanulják
meg.Ha márkezdetben elmennének angolfar-
mokra,úgykönnyebbvolnaaboldogulásuk,deha
a nyelvetnem tudják,úgy ottkisebb fizetést
kapnak és aztnem tudják tűrni,hogy ugyan-
azért a munkáért nekik kevesebb jusson,mint
annak a szerencsésnek, aki véletlenül angolnak
született,vagymegtanultmárangolul.
Az állam nemcsak a gyámkodásthárítja el,

hanem szinteazegésztelepítéstis.Ezistipikus
amerikai gondolkodás. Igazán csak a hajó- és
vasúttársaságok keresnek abevándorlókon,merta
szállításidíjatmindenkinekmegkellfizetni,tehát
egyszerűen úgy akarják megoldani a problémát,
hogyatelepítésmindenterheésmunkájaezeknek
a társaságoknak jusson. Nemrégiben át is ad-
tak minden ilyen természetű feladatot.A «tár-
saságok perszenem jótékony intézmények,hanem
üzletivállalatok,amelyek pénztakarnak keresni.
Hozzák az embereket,tartanak ugyan elhelyező
irodákat,deazelvmégiscsakaz,hogymindenki
kaparja kimagának a tűzbőla gesztenyét,még
akkoris,haközbenmegégetiakezét.
Winnipeg azért fontos a bevándorlás szem-

pontjából, mert a Nyugat munkahelyeire innen
történikaszétosztás.Ittmégazállamnakisvan-
nak kivándorló-otthonai, amelyeket akkor rende-
zettbe,amikormagakezelteabevándorlást.Ezek
azonban hamarosan elfognak tűnni,mertmost
máraNationalRailwaysésaPacificvasúttársa-
ság, amely a bevándorlást adminisztrálja, állít
felilyen menedékhelyeket.Ezek az újotthonok
sokkalmodernebbeklesznek,mintazállam intéz-
ményei,holottazoiksemutolsók.
Meglátogattam az állam bevándorló-otthonait

Azegyiket az «előkelőbb» bevándorlók számára
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tartották fenn,amásikatpedig a«közönségeseb-
bek» részére rendezték be.Aztmondják,hogy
aszerintosztályozzákabevándorlókat,hogykinek
milyen aruhájaésakülseje,devalójában azt
mérlegelik,hogykihonnanjött?Ezistermésze-
tes.A magyarok rendszerinta kevésbé előkelő
otthonbakerülnek.
Azafontos,hogyakettőközötttulajdonkép-

pen sok különbség nincs. Mindenütt egyszerű
ágyak vannak és a lehető legnagyobb tisztaság.
Ittcsak addig vannak a bevándorlók,amíg el
nem helyezikőket,amígnem küldikkimunkára
őket.Kosztotiskapnak,aránylagolcsón,sőtaki-
neknincssemmipénze,mégingyenishozzájut-
hat.Van konyhaacsaládok számára,aholmin-
denkifőzhetamagaésacsaládjarészére,tűzhe-
lyetésfűtőanyagotszinténingyenkap.
Van az épületben még egy nagy hall,ahol

tartózkodni,írni,beszélgetnilehet,sőt«börtön»
is,aholazokattartják,akiknek az ügye nincs
rendben,akikadeportálásravárnak,akiketvissza-
visznek Európába.De vannak olyanok isközöt-
tük, akik mindenáron haza akarnak menni in-
gyen.Ezekbetegségetszínlelnekésabbanremény-
kednek,hogy a hajóstársaságok költségén szállít-
jákátőketazÓceánon.
Itt működik Thomas Gelley Nyugat-Kanada

bevándorlási biztosa. Tőle függ a bevándorlók
sorsa,tőlereszketnek azok,akik nem igazúton
ésnem egyenesszándékkalléptekátazújvilágba.
Mindenkiszigorúságárólbeszél,pedig kedvesebb,
jószándékúbb, becsületes urat még keveset lát-
tam. Nagyszerűen érti a bevándorlási kérdést.
Állandóan tanulmányozza a bevándorlók mentali-
tásátésazőjelentéseitőlfügg,hogymilyennem-
zetiségűbevándorlókkerülnekakívánatoslistára.
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Meg kelljegyezni,hogy egészKanadában szere-
tik a magyar bevándorlókat.Mindenütthangoz-
tatják,hogyjóföldművelők,akikimádjákaföl-
detésamitőkmegművelnek,azaföldmégisfizet
érte. Általánosságban a bevándorlási biztos is
osztozikebbenajóvéleményben,.

— Nagyonörülök,hogymeglátogatott,—
mondottaabevándorlásibiztos— legalább saját
szemévelgyőződhetik meg az itteniviszonyokról
ésotthon felvilágosíthatja honfitársait.így azután
azok,akik kiakarnak jönni,megtudhatják,hogy
mivárrájukésmiismegmondhatjuk,hogymi-
lyen emberekre van szükségünk.A múltban mi
nagyon meg voltunk elégedve a magyarokkal,
akik itt nagyszerű dolgokat produkáltak, amiről
különben azonnalmeggyőződhet,ha egy magyar
telepetmeglátogat.Minketmindig nagyon érde-
keltek amagyarok,mertaföldetszeretik,emel-
lettértik a földművelést— és intelligensebbek,
mintatöbbibevándorlók nagyrésze.Mindig tör-
vénytisztelők,akikkelalig van valamibaj,ha-
marosan beleélik magukataz újviszonyokba és
igenértékeslakóiváválnakennekazországnak.
—Mindenesetre jó volna, ha megmondaná

odaát,hogy ittnem könnyű amunka,arögtöni
meggazdagodásnem valószínű,de erősmunkával
mindenkinek számára megnyílik a jövő és szép
kilátás van arra,hogy gyermekeimárkönnyebb
életetfognak élni.Azazajánlatos,hogy először
ne vágjanak bele mindenféle vállalkozásba, ha-
nem előbb ismerjék meg az itteniviszonyokat,
tanulmányozzák a termelési lehetőségeket és ha
márbiztosakadolgukban,fogjanakhozzáanagy
tervek végrehajtásához. Munkát mindig lehet
találniafarmokon,deazzalnem érnekelsemmit,
ha nagy farmokat vesznek és máról-holnapra
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akarnak meggazdagodni.Ittcsak lassan,lépésről-
lépésrelehetelőrehaladni.
— Nekünknincsmásraszükségünkcsakföld-

művesekre»másittnem istudboldogulni.Ezaz
ország agrárország,aholezen atéren még kiak-
názatlan területek vannak. A városokban nem
tűrünk meg újembereket.Azabaj,"hogy sokan
kijönnek,mintföldművesek,holottnem azok és
azután az iparban próbálnak elhelyeződni.Ezek
azután csalódnak és szidják Kanadát,holottmi
magunk hirdetjük, hogy az ipari bevándorlás
idejemégnem érkezettel.Eddignem sokattö-
rődtünk ezekkelavisszaélésekkel,deezek alé-
zengők veszélyeztetik az ország boldogulását,te-
hátszükségvanbizonyosintézkedésekre.Megvaló-
sítjuk a régitervünket.Azokat,akik mintföld-
művesek jönnek ki,de a földeken nem akarnak
dolgozni, deportálni fogjuk, és akkor mindenki
látnifogja,hogyezenatérennemtétovázunk.
A bevándorlásibiztosissokatbeszéltarról,

hogy a bevándorlónak is,a gazdának is,tehát
magának az országnak is érdeke,hogy állandó
munkahelyek legyenek, mert a szakmánymunka
sokhátránnyaljár.Télenazokszámára,akikcsak
ideiglenesmunkátvállaltak,vagyatétlenségvár,
vagy pedig a kegyetlen hidegben az erdőirtás,
aminagyon megviseliaszervezetet.Mindenkinek
δiscsakaztajánlhatja,hogyévesszerződéseket
kössön,deamellettaztántartsoniski.
Mindigezekjárnakazeszemben,mikorkünn

járok a vidéken és a kis állomásokan kóborló
magyar csoportokatlátok.Egyik nap dolgoznak,
amásiknaputaznaktovábbmunkátkeresniésa
kicsit nagyobb munkabér híre azonnal vonatra
ülteti őket,hogy az állandó letelepülés helyett
végigkalandozzákeztazirdatlannagyországot.
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AMagyarWinnipeg
A magyar Winnipeg már nem olyan jelen-

téktelen,minta montreali.Tulajdonképpen min-
denmagyarnakidekellenejönni,mertaNyugat-
nak itt van az elosztóállomása,a földművesek
innen indulnak elafarmokra.Mégissokan nem
érkeznek meg. Leugrálnak a vonatról azok,
akik mintálföldművesek érkeznek éstulajdonkép-
pen iparosok,akik a Keletipartelepein akarnak
elhelyeződni.Sohasem látják meg Winnipeg hatá-
rátazok sem,akik arraspekulálnak,hogy majd
innen jutnak be az Egyesült-Államokba.Ezeknek
rendszerintazatragédiájuk,hogy nemcsak Win-
nipegetkerülikel,hanem azállamoknaksem lát-
ják még aszínétsem.Vagy mindenféleszélhá-
mosok kezébe kerülnek, akik addig hitegetik,
amíg pénztszimatolnak náluk,vagy ahatóságok
teszik rájuk a kezüket,akik azután deportálják
őket.
Winnipeg uccáin gyakran lehetmagyar szót

hallani,különösem amikoregymásután érkeznek
atranszportok.A magyaroknem igenkóborolnak
elanekikidegenvárosban.EgészéletükaMain
Streeten játszódik le.Ittvannak a hajóstársasá-
gok irodáiés a KanadaiMagyarBevándorlókat
Védő Iroda, amely minden magyar mozgalom
központja.Azok,akik meghatározotthelyre men-
nek,azonnalindulnak,viszont,akikcsakbizony-
talan munkára jöttek, azok néhány napot itt
kénytelenektölteni.Ittvárjákahíreket,ittérint-
keznekegymással,azirodaaz,amiazitteniélet-
hezkapcsoljaőket.
Azuccánmeglehetőketismerni.Legtöbbjét

nagyszúrósbajuszáról,amitittsenkisemvisel.
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Haittvanegy-kétnapjaéslátjaamásszokást,
rendesen annyira még modernizálódik,hogy an-
golosranyírjalekackiásbajuszát,deaztánegy-
ideig úgy érzi,hogy suta lett,megcsonkították.
Álldogálnak az uccasarkon és mennek az egyik
bevándorlásiirodábólamásikba.Márcsak azért
isfelnéznekazirodába,mertodavárnaklevelet.
Azitteniismerősökodacímezikazírásaikatésa
levélkék hoznak örömetvagy csalódást.A leg-
többnekmégelsőnapnincslevele,— azamerikai
ismeriapostát,nem írelőreegy-kéthónappal—
vár türelmesen,naponta felmegy a kifüggesztett
tábláhozésbetűzgetianevét.
Rögtön azelső nap látja,hogy milyen nagy

hiba,hogynem tudjaazangolnyelvet.Elnéztem
órákig,hogy lassan-lassan mintvesznek egymás
után angolnyelvtanokatés mintpróbálnak egy-
kétszótellesni.Azirodában kaphatmagyardo-
hányt,amimégiscsakhazaemlékeztet,ésegykis
hírtamesszeMagyarországból.
A hajóstársaságok is vigyáznak arra, hogy

irodájukban mindig legyen valaki,aki magyarul
is tud. A Cunardnál hárman vannak. Szabó
György,aki a magyar ügyeket irányítja (azóta
már önállósította magát), Fáy György a legré-
gibb kanadai magyarok egyike, aki már több,
minthuszonötesztendeje élittésegy ideig az
Egyesült-Államokban, mint kanadai bevándorlási
biztosműködöttésvégülbáiróZechOszkár,aki
a legfiatalabb bevándorlók egyike. A Canadien
PacificnálLalkow Danilló,akiugyan nem ma-
gyarszületésű,de a felesége magyarésnagyon
szeretia magyarokat,a telepítésiosztályban pe-
dig PánczélLajos dolgozik,akiszintén márjó
hosszúidejevanÉszakhonában.

Azt bajos volnameghatározni,hogy hány
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magyarélWinnipegben,mertezavároscsakát-
vonulóállomás. Ide jönnek, innen mennek nyu-
gatraazemberek,azországbelsejébe,afarmokra,
aholazacélosbúzaterem.Egyik-másik találitt
is valamifoglalkozást,lemarad és szaporítja az
ittenimagyarkolóniaszámát.Csakebbenazév-
ben az állandóan ittlakók körülbelülhuszonöt
családdal gazdagodtak. Hozzávetőlegesen úgy le-
het venni, hogy száz-százötven magyar család
lakhatikWinnipegben.
Ezek közül csak találomra kiragadunk egy-

néhányat. Miskolczy István negyven évvel ez-
előttjöttkiésablaktisztítóüzlete jó hírnek öcr-
vend.Márbizonynem be-széljólmagyarul,mint
azazöreghajóskapitánysem,akiaRed-Riveren
hajózik,debüszkénemlegetimagyarszármazását.
Miklós József előmunkás, csángó magyar

Istemsegítsrőlvaló,márhuszonötéveittkeresia
kenyerét.
Minden magyarismeria Jusztbácsit,akia

városnálteljesítszolgálatot.
Bindász János húszéves amerikás,a magya-

roknagyonszeretikabordingházát.
KorodyBélavillanyszerelőszinténarégibe-

vándoroltak közülvaló,épúgy,mintNyomárkay
János,KolozsváryAndrásésmégsokan.
A nyomdai ipart Istvánffy Zoltán képviseli,

akitizenötévevankünnésazegyetlenmagyar
lapnyomdaiigazgatója.
A lap szerkesztője Hordóssy István,akiJá-

nassy Istvánnal együtt a Védőirodát alapította.
Eztaz intézménytlaissan-lassan likvidálják,mert
amagyarállam konzulátustállítottfelWinnipeg-
ben,amely átvette a magyarok irányításátés a
Védőiroda eddigi hatáskörét. Végnélkül lehetne
mégfolytatnieztanévsort,nagyonsokrégika-
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nadai magyar akad,akik valamennyien ragasz-
kodnaknyelvükhözésmindenmagyarmozgalom-
bólélénkenkiveszikarészüket.
Egész külön lapra tartoznak a horvát-magya-

rok,akik mindig együttműködnek amagyarok-
kal,aBencsics-,aKaliosics-,aJálics,aKozogo-
vics-osaládok mindenkor a magyarokhoz szítot-
tak. Majdnem valamennyien benn vannak a
Római Katolikus Szent István Betegsegélyző
Egyesületben,ahola magyarszármazású néme-
tekkelszorosanegyütthaladnak.
A németekről ugyanazt lehet elmondani.

Sohasem tagadtak meg bennünket. Nagyon jó-
módúak és Elwoodon, Winnipeg külvárosában
külön klubjuk van.A horvátokkalegyüttvagy
negyven-negyvenöt család, amelyre mi mindig
számíthatunk.
Újabban a magyar életmindinkább nagyobb

lendületetvett,amirészibenannakisköszönhető,
hogy a magyar intelligencia erősen szaporodik.
Az intelligenciára nagy feladatok várnak.Renge-
tegmagyarvonulátWinnipegenéstélenátkö-
rülbelül háromezer-háromezeiröitszáz magyar tar-
tózkodikavárosban.Ezeknekaszegényelhagya-
tottembereknek eddig isők voltak azistápolói,
demivelmostmindinkábbtöbbenéstöbbenjön-
nekkiide,azeddigiötletszerűmunkátkikellene
építeniésmegkelleneszervezni.Azokazembe-
rek,akikanyárfolyamáncsakidőszakimunká-
hoz tudtak jutni,betódulnak a téltartamára a
városba,itt kínlódnak,gyötrődnek,ezeknek na-
gyon elkelasegítő kéz.Mostcsinálták meg a
magyarszövetséget,amelynek első elnökeUjváry
Jánosötvös;akikanadaikarrierjétszinténWinni-
pegbenkezdte.
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Sörgyárimunkásbólreformátuslelkész
Egész véletlenülaznap érkeztem,amikorfel-

szentelték Ballá Zsigmond lelkészt,a winnipegi
református egyház vezetőjét. Nagy ünnepe volt
ez a református egyháznak, amelynek tulajdon-
képpen feltámadását jelentette, de az örömben
osztozott az egész magyarság, mert a magyar
mozgalmak új,erősvárratettek szertazegyház
kiépítésében,amelynek lelkes kapitánya lesz az
újreformátusmagyarpap.
Az egyházakat itt nem úgy alapítják, mint

otthonapapokéletpályájasem olyansima,min-
den gördülésnélkülvaló,mintodahaza.Kanadá-
banalelkekdudvájátelőbbépúgykikellirtani,
mintahogy földetcsinálnak ebben a vadonban.
A reformátuslelkésznem ülhetbevalamikényel-
meshivatalba,hanem nekiisalólrólkellkezdeni
akarrierjét,sőtmégafizikaimunkátólsem sza-
badvisszariadnia.
Ezeknem frázisok,ezvalóbanígyvan.Pár-

szavasbeszélgetésmindenrőlmeggyőz.BalláZsig-
mond ottállottgyönyörű magyar palástban az
angolreformátuslelkészikarszíneelőtt,mögötte
ahívekseregeésazegészwinnipegimagyartár-
sadalom. Meghatva hallgatta a kanadai egyházi
méltóságok lelkesítő szavaitsmindenkinek lelkét
elfogódás fogta el,amikor felzúgtak a magyar
himnuszdallamai.Mindezszépésgyönyörűvolt,
deidáigazúthosszúésgöröngyös.
— Amikorkijöttem Kanadába,— kezdteérde-

keselbeszélésétazújmagyarreformátuslelkész,
— igazánnem gondoltam arra,hogyvalahaawin-
nipegi református egyház vezetőpapja leszek.
Mintegyszerű kivándorló érkeztem meg kétesz-
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tendővel ezelőtt. Farmernek jöttem, vagy akár-
milyen munkásnak,mert Erdélyben nem bírtam
elaztalevegőt,mely amegváltozottviszonyok
következtében minden magyaremberlelkére ne-
hezedik. Otthon tanítóskodtam, de amikor arról
voltszó,hogy újegzisztenciátkellteremtenem,
igazán felkészültem arra, hogy a legegyszerűbb
fizikaimunkávalfogommegkeresnikenyeremet
Nem hoztam kisokpénztésbizonyezhamar

elfogyott.Sokszorvoltam úgy,hogyegészenel-
keserítettaz újéletkemény járma.Egy angol
detektívvoltazelsőpártfogóm,akimunkátszer-
zettnekem.Előszörbizonyolyant,amelyfizikai
erőmetnagyonmegviselte.
KésőbbazonbanrámterelődöttaMr.Johnson

figyelme,akilátta,hogynem ezazéletsorsvaló
nekem.Szerzettegykényelmesebbállást.Egysör-
gyárudvarándolgoztam hathónapig.Ezsevolt
valamikényelmes,demindenesetrenyugodtmeg-
élhetéstbiztosítottés annyiidőthagyott,hogy
tanulhattamangolul.
— Ekkortörténtazafordulat,'amely élete-

metegészenmásiránybalendítette.Meghaltegy
16—17évesgyerek,akinekaszülőiragaszkodtak
ahoz,hogy legalább valakimagyarimátmond-
jonelahalottfejefölött.Tudtalkarról,hogyott-
honsegédkezniszoktam ilyenesetekbenésfelkér-
tekrá,hogyaletörtmagyaréletnekmegadjam a
hazaivégtisztességet.
— Természetesen a gyászszertartásnál jelen

voltazangollelkész,akitnagyonmeghatottbe-
szédem alattamagyarok ellágyulása,amiért-
hető volt,hiszen a temetésen a régimagyar
emlékek ébredtek fel.Érdeklődnikezdettnálam,
hogy nem volnék-ehajlandó,mintmisszionárius,
amiitt eléggé divatbanvan, egy-két magyar
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istentiszteletet tartani. Én örömmel vállalkoztam
rá ésaz első alkalommalvalóban összegyűltünk
vagy tízen-tízen öten ebben atemplomban,Point
Douglastemplomában,ekkorhangzottelazelső
magyarbeszéd a háború után,ittvoltaz első
magyarreformátusistentisztelet.
A reformátusegyházmegvoltelégedveezzel

akiseredménnyeléshangsúlyoztákelőttem,hogy
szívesen segítenének kiépíteni egy református
magyaregyházat,merta magyarok vallásoséle-
ténekkimélyítésecsakígyvolnalehetséges.Rög-
tön felajánlották segítségüketarra,hogy minden
héten tartsak magyar istentiszteletet, azonban
minden lelkesedésem mellett ezt a szép tervet
ilyenformán nem tudtam megvalósítani.A nehéz
fizikaimunkaannyiraletört,hogy csak kétheten-
ként volt lehetséges a magyar istentiszteleteket
rendezni.
— Így tartottezvagy négy hónapig.A ka-

nadaiangollelkészek állandóan figyelték munká-
matés mintkésőbb kiderült,informálódtak utá-
nam.Megtudták,hogy Zsibón többszörbeszéltem
vallásos gyülekezeteken és az otthonról szerzett
információ nekik nagyon megfelelt.Egy szép na-
pon azzalazajánlattalállottak elő-,hogy lépiek
beatheológiára,aholfelfognakvenniésaddig,
mintmisszióslelkészműködjek.Méganyagimeg-
oldásirólis gondoskodtak,még pedig olyan for-
mában,hogy atheológiaiépületben könnyű mun-
kára fogadták fela feleségemet,mintmagamat,
ennek ellenében azután a tanulmányaimat befe-
jezhettem.
— Természetesen,ahogy így elmondom,úgy

látszik,mintha minden könnyen mentvolna,ho-
lottezer akadálytkellettleküzdeni,hiszen nem
tudtam még angolul,aminélkülpedig ebben az
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országbanmozogniselehet.Benebeszéljünkaz
egyénikínlódásokról,azafontos,hogymostmár
mindennekvége.
—Felszenteltpapjavagyokawinnipegirefor-

mátus egyháznak. Nagy boldogságomra szolgál,
hogy az én úgynevezettegyénikarrierem nem-
csak szorosan összefügg az itteniegyházközség-
gel, hanem valóban annak feltámasztása volt.
1904-ben,tehát24évvelezelőttmárműködöttre-
formátus egyház Winnipegben, Kovácsy Lajos
alapítottamegéstízévenkeresztülszéperedmé-
nyeketprodukált.Ekkorazonban meghaltés az
egyháznehézúttörő-munkautánmegakadt.
—Kétévig nem találtak senkita helyébe,

azután végigdübörgöttaz egész világon a hábora
vihara,amely elmosottmindent.A hívek szerte-
szóródtak, magyar mozgalmak irányítására nem
voltmegazalkalmasidő.A régicsaládokisel-
hagyták Winnipeget, újak nem jöttek, komoly
munkára senki setm gondolhatott. Csak amikor
elmúlta vihar,lehetettszó az újabb szervezke-
désről,amelynek irányítása azután az Isten kü-
lönöskegyelmébőlrám hárult.Mostmárvagyunk
vagy huszonhat magyar kálvinista család, ezen-
kívül körülbelül száz egyedülálló ember. Nem
sok,deebbenazországbanmindenkiajövőreépít.
Az angol egyház szívesen segít bennünket és
talán emlékezetében maradtak dr.C.Young,a
United ChurchsofCanada vezértitkárának szavai,
akimindnyájunk előttjelentette ki,hogy hozzuk
el az óhazából magunkkal szokásainkat, egész
életünket,hozzuk ela magyarlevegőt,amelyben
avallásoséletvirágakinyílhat.Sohaegy szóval
nem mondotta,hogy térjünk elaz otthoniegy-
háziszokásoktól,hanem mindig tisztelték a mi
hagyományainkat.
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—Ma még nincs magyar templom Nyugat-
Kanadafővárosában,demajdlesz.Márgyűjtünk
ésazangolegyházsegítenifogbennünket.Meg
vannak terveink.Nyolcezer dollár kell csak a
templom felépítéséhez,amelynek jórészétkamat-
menteskölcsön alakjában az itteniegyház fogja
előlegezni.
—Kis magyar világot teremtünk itt ebben

a nagy bábelizűrzavarban,aholannyinyelven
beszélnekazemberek.A magyartemplom ama-
gyaréletszínterelesz,nemcsakavallástápoljuk,
hanem a nemzeti érzéseknek adunk kifejlődési
lehetőséget.Büszkevagyok arra,hogy amárcius
15-ikiünnepélyünk olyan fényes és szép volt,
amiretalánegyévvelezelőttméggondolnisem
lehetettvolna.
—Nemcsak a maigenerációtirányítjuk,ha-

nem mégajövőreisgondolunk.Megpróbálkoztunk
magyariskola rendezéséveiis,sajnos,még nem
nagyonélénkazérdeklődés.Denem csüggedünk.
A magyarszülő gyerekeiaz angoltanulásután
mégiscsakelfognakhozzánkjönniésmegtanul-
jákamiédes,zengzetesmagyarnyelvünket.Kis
eszközökkel, szűkös viszonyok között harcolunk,
deazértegypillanatrasem lankadunk,merterős
várunknekünkamagyarokistene...
Ebbőla rövid történelmivisszapillantásbólki

lehet érezni, hogy a magyarság lelki életének
megalapozása nem könnyű munka Észak honá-
ban,delelkesemberekrajongásamégalehetet-
lentismegtudjadönteni.Nemcsakareformátu-
sok igyekeznek magyar templomra szert tenni,
hanem hamarosan lesz a katolikusoknak is,akik
sokkalnagyobbszámbanélnekWinnipeg-ben.ön-
álló magyar katolikus egyházközség még nem
voltWinnipegben,mostazonbanmegalakították.
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Az alakuló gyűlésen Gelley kivándorlásifőbiztos
ismegjelent,azelnökHanzJánoslett,akimái-
régikanadásésittmeglehetősvagyontszerzett.
Jelenleg a lengyeltemplomban tartanak ma-

gyarnyelvű miséket.SoósIstván plébánosbuz-
gólkodik a hívek összetartásán.Sinnot,Manitoba
érsekemagakezdtemegagyűjtéstatemplom cél-
jaira és már egészen tekintélyes összeg gyűlt
össze.
Az isérdekesésjellemző erre az országra,

hogy miképpen fog létesülniamagyartemplomi
Egyszerűen megvásárolnak egyet, amely most
üresen áll.Egyelőremég nincselég pénzük,ha
azonbanmegleszamegfelelőösszeg,úgyteremt-
hetnekegykisotthont,egykisfészketatőlünk
elszakadtmagyarságszámára.

Magyarurakharcaafölddel
(Gentlemanfarmerek)

Az elvesztettháború legérzékenyebben a ma-
gyarértelmiséget,a magyarintelligenciátsebesí-
tette meg. A magyar középosztály legkevésbé
képeselhelyezkedniamegváltozottviszonyok kö-
zött és szegény megcsonkított Magyarország a
magyar intelligenciának igazán nem tud kenye-
retadni,holottaz elszakítottterületekrőliside
tódultak ezek a szerencsétlenek.Magátólértető-
dik,hogyéppenezekazemberekgondolnakmost
márlegerősebben a kivándorlásra és sokak sze-
mében felködlik Kanada, amely kétségtelenül a
jövőországa.Mindazok,akikebbőlazosztályból
jönnekki,elpusztulnak,elvesznek.
Kanadábanszükségvandolgosmunkáskézre,

amely aföldetmegműveli.Minden másfajtaem-
ber,azországjelenlegiállapotábancsakteher.
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Amagyarintelligenciaegyáltalábannem tudma-
gának megfelelő teritóriumot biztosítani. Mindig
halljuk azt,hogy ezek az intelligenskivándorlók
nem törődnek semmivel, fizikai munkától sem
riadnak vissza, viszont, ha kiint csatangolunk
ebbenavilágrészben,úgyfeltétlenülcsakaztta-
pasztaljuk, hogy rettenetes megpróbáltatások
után,egy,kettőnek sikerültvalamikisegziszten-
ciátbliztosítani,alegtöbbmindenfogadkozáselle-
nére visszariad a fizikai munkától, próbálkozik
itt-ott, végül megátkozza azt a percet, amikor
hajóraszálltéserreavilágratettealábát.
Akik a magyar intelligenciából maguknak

bizonyos egzisztenciát tudtak biztosítani, azok
úgyszólván kivétel nélkül magyar business-ben
vannak.A magyarbusinessnem másmintama-
gyar bevándorlók adminisztrálása. A hajóstársa-
ságok, vasúttársaságok alkalmazzák őket, vagy
valamitelepítésiakcióbakapcsolódnak ésmunka-
helyeket szereznek honfitársaiknak. Szerepük-
nek lényege tulajdonképpen a tolmácsolás,ök a
bevándorlók fülei,viszontszócsöveia kanadaiak-
nak,akanadaiintézményeknek.Ennekazország-
naknincssoklakosa.Természetesenmagyarsincs
valami rengeteg. Mindenesetre a magyar busi-
ness-ben mártöbb intelligensemberhelyezkedett
el,mintamennyitamagyarbevándorlókexpediá-
lása megkövetelne. Ez végeredményképpen itt
nem baj, mert Kanadában folyton hangoztatják
a jövőt és annyira mennek optimizmusukoan,
hogy előszöraszervezetetépítik meg ésazután
várják,hogy az életvérkeringése megindítsa a
nagyszerű organizációt.Akárhogyan nézzük azon-
banadolgot,azegyszerkétségtelen,hogymagyar
intelligencia Kanadában elhelyezkedni nem tud
éshosszúideignemisleszképes.
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Szükségesnektartottam eztelmondaniésnem is
beszélek azokróla naiv álmodozókról,akik arra
gondolnak,hogy valamilyen kanadai,angol,ame-
rikaivagy esetleg francia cég szolgálatába sze-
gődhetne.Ezek ahelyek aző embereiknek van-
nak fentartva,ésbizony hiábanagy ademokrá-
cia, komolyabb vezetőbb pozíciókba idegeneket
bajosanengednekbe.
Akadtak a magyarok közül mégis olyanok,

akik nem fellegek között járkálnak, hanem az
élet realitásai között alapozzák meg jövőjüket.
KanadajövőjeaföldésKanadábanazigazibol-
dogulástcsak a földműveléshozza meg.Winni-
peg környékén több gentleman farmer van.Így
hívjákőketésazőproblémájukatérdemesköze-
lebbről megfigyelni. Otthonról hoztak magukkal
egykispénzt,ezenföldetvásároltak,aföldönma-
guk gazdálkodnak ésigyekeznek olyan mintagaz-
daságotlétesíteni,amely a jó megélhetéstbizto-
sítjanekik.Ezek azemberek csak akkortudnak
boldogulni,hamaguk fogják meg adolog végét
és úgy dolgoznak,minta legutolsó napszámos
odahaza.Ha munkásokatfogadnak fel,ha csak
irányítaniakarnak,úgy bizony elpusztulnak,va-
gyonilagtönkremennekéseztazországotörökre
szidnifogják.
Magátólértetődik,hogy ilyen viszonyok kö-

zöttnem lehetarrólszó,hogyagentlemanfarmé*"'
rek száma százakra rúgna.Kanadában mindössze
öt-hatilyenpróbálkozásvansezekközülegyik-
másik nagyon szépen bevállt.GrófPálffy Gézá-
nak ésgrófSzapáry Bélának van közösfarmja
Winnipegtől másfél órára autón Saptonban, va-
lamintnem messzetőlük Plosek Gyulavolthu-
szárezredesdolgozikTyndall-ben.A grófokföldje
640hold,azezredesé320.MostkísérletezikSándor
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Béla bácskaiföldbirtokos is,hasonló próbálkozá-
sokmégCalgarykörnyékénfordulnakelő.
Az autónk csak úgy falta a kilométereket,

amikorelhagytuk a várost.Azután kitárultelőt-
tünk ahatalmasprairie,amely éppen olyan mint
a mi nagy magyar Alföldünk lapálya. Sehol
semmi, ami az ember tekintetét megakasztaná,
hatalmas nagy búzatáblák, rengeteg megművelet-
lenföld,amelyenadudvaésakórókedvéreural-
kodik.Furcsa egy kissé,hogy éppen a város
közelében van ennyi megműveletlen földbírtok,
deennekamagyarázataaz,hogyaföldspekulán-
sokmárrégenrátettékakezüketésígyakarnak
nagy jövedelemhez, nyereséghez jutni. Egyelőre
parlagon hevernek,nem hoznak semmit,viszont
azonban magának a földnek az értéke állandóan
emelkedik.
Tipikusan kanadai faházak maradoznak el

mögöttünk,van közülük néhány,mely barátságos
életetlehelkimagából,dealegtöbbegyszerűfa-
bódé,amelyetcsupán apraktikusság emelt,külső
csínyre,építészetiszépségrebizonysenkisegon-
dolt. Egyszerre azonban megdobbant a szívem.
Kedves, hangulatos alföldi házacska állott előt-
tünk,pitvarral,muskátlikkal az ablakban, s az
udvaronarégenlátottgémeskút.
Meg isálltunk ésa gazdátkerestük.Hiába

kutattunkfelmindent,— aháznyitvavolt— de
egylelketsem sikerültfelfedezni.Későbbazúton
mégisösszeakadtunk egy idevalósivalsekkorért
a legnagyobb csalódás.Az emberünk elmondotta,
hogy a tipikus magyar tanya tulajdonosa egy
ukrán,arrólnem tudottmagyarázatotadni,hogy
ideKanadaközepérekivarázsoltaeztamagyar
hangulatot.Sokfelé jártam később,de soha ilyen
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eredetien magyargazdaságotnem találtam ebben
arettenetesennagy.országban.
Hosszúutazásutánvégrebefordultunkagró-

fék farmjára.Itt nincs sok teketória,egyikünk
leugroLt,kinyitotta a kaput,magunk mögöttbe-
zártuk.Ennyivoltahivatalosfogadtatás.
Mindenfelé tágas gazdasági épületek, hátul

talán alegszerényebb magaalakóház.A széles
udvaron szerteszórvagépek éskéttrakctor.Ezek
pótoljákazökröket,lovakatésnem utolsósorban
magátamunkáskezet.
A tülkölélsreelőkerülvalaki.Egyszerűmunkás-

zubbony van rajta, szőke bajusza valósággal
elüt a naptól barnított arcától. Bizony nincs
valamifogadóképes állapotban.Rettenetes a hő-
ség,agépekkörüldolgozhatott,mertazizzadtság
ésazolajösszevegyültazábrázatán.

GrófSzapáryBélavolt,azegyikfarmer.Iga-
zánnem zavartattamagát.Errefelénem érnekrá
az emberek vendégeketfogadni,különösen nyá-
ron,anagy munkaidején.Arrainvitáltbennün-
ket,hogy segítsünk behajtania teheneket,mert
kezdődikafejés.
A tehenészetagrófok büszkesége,mertezen

a téren valóban olyant produkáltak, amelynek
messzeföldrőla csodájára járnak.A nagy istállót
higiénikusán rendezték be. Pléhvályú előtt álla-
nakazállatok.Mindegyiknekottvanahelyeés
az ember elmosolyodik a krétával írt neveken.
AzegyikBimbó,amásikBözsi,aharmadikKati
ésígytovább,mégvéletlenülsem akadegyidegen
név.Pedig van vagy tizennyolcállat.Mindegyik-
hezvezetegy cső,amelyreazután rákapcsoljaa
villanyos fejőgépet.Künn megindítják a motort,
afejőgépetráteszik a tehén tőgyére és nagy
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kannákbaminden emberisegítség nélkülömlik a
friss,nagyszerűtej.
Eztnem voltkönnyű megcsinálni,mertcsak

agépethozták ki.Azegésznek praktikusalkal-
mazásaagrófokmunkája,azőtalálmányuk.
Amikormegindulta gép ésegy kisszabad

idő maradt,Szapáry Béla grófszívesen magya-
rázgatott. Ők úgynevezett vegyes gazdálkodásra
(mixfarm)tértek rá.Földművesek ésállattenyész-
tők.A tehenészetnagyonjólfizet,decsakatej
színét, az úgynevezett cream-et tudták eladni,
magaatejmegmarad.Ezzelazutándisznókathiz-
lalnak, amelyeket nagyon jól lehet értékesíteni.
Errefelé nem a zsírjuk miatt tenyésztik őket,
hanem húsosállatokkalmennekkiapiacra.Most
is nyolc hatalmas hízó fúrta be magáta ho-
mokba,s harminckétsüldő szaladgáltegy elke-
rített helyen. Ezzel természetesen mindenesetre
elérik azt,hogy agazdaságotkomoly veszedelem
nem fenyegeti.Haaterméstelvernéajég,vagy
bármielemicsapás pusztítana,azérta megélhe-
tésbiztosítvavan.

Magának a telepnek tulajdonképpeni veze-
tőjeamásikgróf,PálffyGéza,akiegyévvelez-
előttjöttkiKanadába.Eleinte nem isgondolt
arra,hogy ittvéglegesen letelepedik,csak egy
kissé körülakarttekinteni.Birtoka megszállott
területen volt, melyet azután elvettek tőle.
Annyira megtetszettek nekiaz itteniviszonyok,
hogy elhatározta, mindent meg fog próbálni,
hogy lehetne-e itt mintagazdaságot teremteni.
Eleinte Plosek ezredessel együtt dolgoztak, de
azután különváltak éskésőbb csatlakozotthozzá
SzapáryBélagróf.
A tulajdonképpeniorganizátornem voltse-

hol.Künndolgozottabirtokon.Autóvalvágtunk
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nekiaföldeknek, hogy megkeressük,decsak
nagysokárasikerültmegtalálni.
—Én sportember vagyok, — mondta gróf

Pálffy — eztaz ügyetkülönösen ambicionálom,
nem isakarok belőlenagy hasznot,hanem csak
azaeélom,hogyjövőremagamnakegykisbir-
tokotrendezzek be,tehátaz én esetemetáltalá-
nosítaninagyonbajosanlehet.
—Amitittlát,aztmármind micsináltuk.

A régebbitulajdonosnem maga művelte meg a
földet,hanem bérbeadta.A bérlő bizony,amint
itt általában szokásos, rablógazdálkodást folyta-
tott. Először rendbehoztuk a ház környékét, s
mostmárlegalábbnemkellszégyenkeznimiatta.
—Földünknek körülbelül a felét műveljük

meg,amásiklegelőés;rét.
—Ittegészen másképpen kelldolgozni,mint

odahaza.Ezaföld még szűztalaj,teháttakar-
mányozásra gondolnisem lehetne,hanem a leg-
nagyobb nehézség éppen az, hogy megakadá-
lyozzuk a kórok és a dudvák elszaporodását.
Ennek az országnak az a legnagyobb problé-
mája,hogy a szűz földben,ha nem vigyáznak
eléggé,agazegyszerűenmegesziatermést.Más
megoldásnincs,mintugaroztatnikellésez idő
alattteljesen kikelltisztítania földet.Mindent
eltudunk végeznikéttraktorralésa hozzávaló
kultivátorokkal.
A grófinvitálta lakásukba is,hogy megis-

merjük mindennapiéletüket.A konyhábólvan a
bejárás,azegyikszobaaházvezetőnőé,akitnem
régenhozattakkiésakifőz,takarítrájuk,fehér-
neműjüketmossa ós a leszakadtgombokatfel-
varrja.A másik szoba az egyetlen fogadószoba.
Csakalegpraktikusabb és a legszükségesebb
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bútorok,deottvan azírógép,mertafarmerek
ígyszoktaklevelezni.
Nem voltrendesnaptárjuk sem,aztisma-

gukcsinálták.A házegyetlendísze,néhányott-
honifénykép.
Felvittek a hálószobájukba is,ottis ugyan-

csakegyszerűbútorokésabőröndöklegnagyobb
részemégkisincscsomagolva.
Eztazéletetéliakétgróféshavalahava-

lóban szép birtokuk lesz,igazán büszkén vallhat-
ják majd, hogy megkínlódtak, megszenvedtek
érte.
Pálffy Géza gróf felültaz autójára és át-

kalauzoltbennünketPlosek ezredeshez.A legkö-
zelebbi szomszéd szintén vagy húsz-huszonöt
percnyirevan.Azezredesúréppen akkorszállt
leatraktorról,mertegészalkonyatigdolgozott.
Büszkén mutatta,hogy az ő földjeisokkal

szebbek,mintazitteniföldművelőkbirtokai,mert
a magyar földkultúra sokkal komolyabb. Neki
csak320akerjevan,sebből40akerazerdő,vala-
mint240akertművelmegés40holdrejtvevan.
Ez a birtok márnem voltannyira elhanyagolt,
mint a grófoké,nagyon szép ízléses ház van
rajta,persze a bútorok még hiányoznak,de a
különféle szerszámokatmár elrakta,elhelyezte a
lakásban,mertezittfontosabbmindennél.
Az ezredesen meglátszik,hogy valamikorhu-

szárvolt,mertrögtön a lovaivaldicsekedettel.
Meg is mutatta őket, valóban díszpéldányok,
odahazadíjakatnyernevelük.A grófésazezre-
des azonnalkicserélték egymássalgazdaságita-
pasztalataikat, hiszen mindketten csak most ta-
nulmányozzákKanadaföldjét.
— Édesöcsém,— magyaráztaazezredes,—

havalamit írsz rólunk, úgy föltétlenül tedd
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hozzá,hogy ittcsak az boldogul,akihajlandó
éppenolyannehézmunkátvégezni,mintodahaza
azegyszerű földműves.Kicsiben kellkezdeniés
lépésről-lépésre előre kellhaladni.Nagyon sokan
megbuknak azért,mertolyan gazdaságiberende-
zéseketvásárolnak,amelyeketnem tudnak kellő
módon értékesíteni.Meg vagyok arrólgyőződve,
hogy óvatos munkával így mindent visszaszer-
zek,amitelvesztettemodaát—
Azestekezdettránk ereszkedni,nem marad-

hattunk tovább. Amikor kihajtottunk az udvar-
ból és gentleman farmerek, ahogy magukat is
nevezik — utánunk integettek.Azvoltazérzé-
sünk, hogy amilyen nagy feladatra vállalkoz-
tak,aztszázemberközülaligtudnávégrehajtani
egy-kettő.Még ők maguk sem merik mondani,
hogy diadalmaskodtak, csak azt hajtogatják,
hogy erő ésenergiával,nagy lelkimegerőltetés-
sel talán sikerülni fog a kanadai földet ural-
mukbahajtani.

Egykormányzó,akinemszégyenli,
hogyüzletember

WinnipegManitobatartományfővárosa.A vá-
rosban még akadnak magyarok,míg magában a
tartományban márkevesebben élnek,mertama-
gyarok inkább nyugatabbra húzódtak és tömege-
sebben Saskatohevanban.telepedtek le.Ma már
kezdenek itt is tért foglalni, de természetesen
hosszúidőfogeltelni,amígezenavidékenismeg
vetikalábukat.
A legtöbbmagyarWoodridgeésBadgerkör-

nyékénvan.SzépújmagyartelepSprague,ahol
körülbelül70magyarél.Elszórvamégtalálnima-



98

gyarokatButleresElkhorn környékén,aholSir-
James Atkins Manitoba kormányzója telepítma-
gyarokat.Különféle földmunkára sokfelé eltéved-
nekamagyarok,demáskomolyabbmagyartele-
pülésrőlezenavidékennem nagyoulehetbe-
szélni.
Érdekesnek találtam felkeresniSirJamesAt-

kinst,akiazangolkirálytképviseliebbenaha-
talmas tartományban. Sir Atkins nem szegény
ember,elismertügyvédésWinnipegegyiklegha-
talmasabbpalotájaisazövé,aholhelyetszorított
atízcentesáruháznakis,amelyKanadábanéppen
úgy,mintazEgyesült-Államokban,aszegénynép-
nekegyikfontosbevásárlóhelye.
Ennek apalotának,kisebb fajtafelhőkarcoló-

nakahatodikemeleténlakikéscsakünnepélyes
alkalmaidkormegy beakormányzóság épületébe.
Rendesendolgozik,nem adtafelügyvédiirodáját
ésminden komolyabb üzletiproblémábabeleszól.
Johbkezeafia,akimajor,determészetesencsak
üzletidolgokkalfoglalkozik.Azöreg kormányzó-
hozcsakúgylehetbejutni,hafiamegadjaráaz
engedelmet.
Érdekes arcú,igaziamerikaitípusú üzletem-

berafiatalAtkins.Amikormeghallottajövetelem
célját,mingyártmaga is szolgáltinformációval.
Azzalkezdte,hogy valóban szívesen foglalkoztak
amagyarok telepítésével,mertatöbbinemzetek
földkultúrája nem olyan nagy, mint a magya-
roké.A magyarok alegjobb farmerek,szeretnek
dolgozniésmindenmagyarszeretiaföldet.Elő-
szörarragondoltak,hogy amagyarokatközösen
telepítik le.öt-hatembernek adnak egy-egy na-
gyobbbirtokotésazongazdálkodjanak.Ezaterv
nem sikerült,mert640 akert,amely körülbelül
ugyanannyi holdnakfelelmeg,adtakodanégy
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családnak,viszontezek nem fértek meg egymás-
salésállandóvoltaharcköröttük.
Mostmárkülön-külön telepítik őketésmint

derék embereketemlítette meg Szórády Imrétés
Farsang Józsefet.Jelenleg 12 magyarcsalád van
akormányzó birtokán,devoltak húszan,huszon-
kettőnis.Éppenakkor,amikorottjártam,kapott
értesítéstakormányzó fia,hogy egy újmagyar,
csecsemőszületettaVigh-családnál.
De nemcsak jó tapasztalatok vannak,hanem

rosszakis,ahogyakormányzófiasietetthozzá-
tenni.Többekkelszerződéstkötötteksezekameg-
állapodásokat nem tartották meg.Anélkül,hogy
elmondották volna panaszaikat, egyszerűen meg-
szöktek, faképnél hagyták őket. Hallotta, hogy
azok,akik eltávoztak,a szerződésegyespontjait
terheseknek találták, szerinte azonban ennek az
elintézésimódja egészen máslettvolna.Egysze-
rűenmegkellettvolnavelükbeszélniadolgotés
ígyanehézségekelsimultakvolna.Mostmárcsak
olyan magyar földműveseket akarnak letelepíteni,
akikhajlandókházatisépíteniésígybiztosítékot
nyújtaniarra,hogy komoly a letelepedésiszán-
dékuk.
Beszélgetésközben kinyíltaz ajtó ésmegje-

lentazöregkormányzó,kedvesmosolygósszef&ű
öregúr,akiazzalkezdte,hogynem őakarinfor-
mációtadni,hanem inkább ő szeretneérdeklődni
a magyarviszonyokról,a magyarlélekről,mert
nekiazüzletéheztartozik,hogy derék ésrendes
embereketválogasson ki,mertennek az ország-
nak főproblémája éppen az,hogy csak kívánatos
elemekkeltöltsékmeg.
— Mindenki bizonyíthatja errefelé — mon-

dottaakormányzó,— hogynálunkszeretikama-
gyarokat,mertnemcsakszeretnekdolgozni, ha-
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nem nagyon intelligensek is,amitnem minden
bevándorló nemzetiségről mondható el. Én régi
tapasztalatom alapján csak azt jelenthetem ki,
hogy miazokatamagyarokatakarjuk,akik ott-
honisjómagyarokvoltak,sakikittisjóembe-
rekmaradnak.A főprobléma,az,hogyakineon
kellMagyarországnak,akirossz,gonosz ember,
aztmisem használhatjuk,azértmisem lelkese-
dünk.Azzalmindenkitisztábanvan,hogyazó-ha-
zábólnem lelkesedésseljönnekelazemberek,ha-
nem azért,mertakényszerűségésanyomorúság
elkergette őket.Az ilyen emberek idegessége és
nyughatatlansága érthető,ezekkelúgy kellbánni,
mintajó atyának gyermekeivel,akiketmegtiport
azélet.Énmegértekmindentshahozzám valaki
ügyes-bajos dolgával fordult, mindig igyekeztem
aztelintézni.A magyarokellenkomolyabbpanasz
alig merültfel,egyesszórványosesetekbőlpedig
senkisemalkothatmagánakrosszvéleményt.
Azutánméghosszabbanelbeszélgettünk,deta-

lánéppenazvoltazérdekes,amirenem kerülta
szó.AtkinsKanfadiaegyikleggazdagabbéslegte-
kintélyesebb tartományának kormányzója, tehát
mindenesetre vezető politikus,akiaz angolki-
rályság bizalmát is bírja.Próbálgattam többször
fordítgatniabeszélgetéstnagyobb ésáltalánosabb
problémákfelé,deezsohasem sikerült.A kor-
mányzó elsősorban üsletemberéseztnem ista-
gadja. Nem burkolódzik mindenféle frázisokba,
hanem folyton csak olyan témák érdeklik,ame-
lyek közvetve vagy közvetlenülhasznothajtanák
neki.KanadaannyibanmárAmerika,hogyazüz-
letittsem másodrangú,hanem úgyragyogmin-
denkielőtt,mintazéltetőnap,amelyneksugarai
képesek csak bearanyozni az életet. Idegennek,
látogatónak nem illik olyan kérdéseket feltenni,
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amelyekrenem szívesenválaszolaz,akinekviselt
méltósága bizonyos korlátokat feltétlenül felállít
aszabadnyilatkozáselé.ígypolitikaszóibaseke-
rülhetett,sőtnagy közgazdaságiproblémákrasem
lehetettbeszélgetni,mert,hailyenkérdéstérintet-
tem,úgy csak nagy általánosságban kaptam vá-
laszt.
Ehez csak annyitszeretnék még hozzátenni,

hogy bejártam egész Kanadát.Rengeteg ember-
relbeszéltem,mindigmagaazországvoltnapi-
renden,anapipolitikaazonbanaligkerültszóiba
ésközgazdaságikérdéseknekiscsupánahelyivo-
natkozásokazok,amelyekazembereklelkébenaz
érdeklődéstfeltudjákkelteni.
Elkellettmondanimindezeket,merteurópai

fogalmiakkalnézvekisséfurcsa,hogyhaazember
egy kormányzó politikussalbeszél,akkoriscsak
azüzletemberütközikkibelőle,magúapolitikai
méltóságnem más,mintazadíszesruha,ame-
lyetünnepialkalmakkorfelszokottmagára venni
ésamelynek ragyogása talán nagy hasznára van
azüzleticégtáblafényességének.

Aprairiekkapujátólacowboyokig
MedicineHat,(—).

Magyar Kanadában utazni nem könnyű do-
log.A telepek olyan távolságban vannak egy-
mástól,hogy bizony napokig kellutazni,amíg
egyik helyrőla másikra eljutaz ember.Nem
frázisaz,hogyhónapokat,detánéveketkellene
eltölteni, ha Kanadában mindenütt meg akarna
fordulniazember,aholmagyartlehettalálni.
Azok atelepek,amelyeknek kimondottan ma-

gyarjellegükvan,bizonyrégebbenkeletkeztek.
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Huszonöt,harminc,sőtnegyvenéve.Azújma-
gyarok,azújbevándorlókjelentékenyújtelepe-
ketmégnem iscsináltak.Történtnéhánykísér-
letezés a világháború után,de ezek majdnem
mindkudarccalvégződtek.
Kétújmagyarteleprőlmégismeg kellem-

1ékeznünk,amelyek a viszonyokhoz képestelég
jól prosperálnak. Az egyik Sprague Manitobá-
ban van és itta magyarok papírfátirtanak a
homesteadjeiken és azután jó termőföldhöz jut-
nak.Nincsarrólszó,hogy egészen újtelep ke-
letkezettvolna,mertvannak ittangolok,ameri-
kaiak ésmásnemzetiségűek is,hiszen a vasúti
állomás határállomás az Egyesült-Államok hatá-
rán,sőtittvanavámvizsgálatis,deamagyar
honfoglalás csak most indult meg. Vannak itt
vagy hatvanan és lehetséges, hogy valamikor
nagymagyarteleplesz.
A másik ingyenföldes település Norbury,

amelyről még lesz szó, Saskatchevanban van,
Prince Alberttől északnyugatra, Leask magyar
telep közelében.Főleg magyarbaptisták mennek
odaésamikorKanadábanjártam,huszonhétma-
gyar dolgozottazon a vidéken.Vezetőjük So-
modyJózsef,derékmagyarember.
Azújmagyaroklegnagyobbrészenem azzal

acéllalmegykiKanadába,mintarégiek,nem
akarnak ottvéglegesen letelepedni,úgy tekintik,
mintazelőttaz Egyesült-Államokat.Azértjön-
nekide,hogypénztkeressenekésazutánhaza-
térjenek.Ezértnem állapodnak meg,ezértnem
csinálnak újmagyarkolóniákat.Az újmagyar
telepek legfeljebb átvonuló állomások, egyetlen
létjogosultságuk,hogy azon a vidéken a munka
rendesen több,mintmáshelyüttésígy ittérde-
mesebb amunkáskezeknek megvárni annak az
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időnek elmúlását,amelyettétlenülkelltölteniök.
MertKanadaazidőszakimunkahazája,azem-
ber hozzásimul a természethez. Az időjárás
szabjameg,hogymikordolgozhatésmikorkény-
telenölbetenniakezét,várniaztazidőt,amíg
atermészetkitomboljamagát.
Majdnem egész magyar Kanadát bebaran-

goltam. Többet ültem vasúton és autón, mint
amennyit magát a telepeken eltölthettem. Rit-
kán pihentem ágyban,rendesen a vasúthálófül-
kéiben vontam meg magamat.Aztmindenesetre
ki kell jelentenem, hogy nemcsak ott találtam
magyart,ahola hivatalos kimutatások is feltün-
tetik,hanem bizony voltmindenütt,aholutazás
közben véletlenül megfordultam. Egyik-másik
munkással Kanada különböző pontján többször
is összeakadtam. Utazott ide-oda. Vitte a sors
ennek afurcsavilágnak egyik felérőlamásikra,
mindig oda, ahol hallotta, hogy munkáját job-
ban megfizetik.Dolgozott mindenütt,de bizony
kereseténeklegnagyobbrészételutazta.
Azt mondják a régi bevándorlók, hogy az

újaknak ez a nyughatatlansága mindig megvolt,
harégentenem isolyan nagymértékben.Kétév
mindig kelletthozzá,amíg a kivándorló megis-
merte a viszonyokat,tájékozódnitudottβ végül
megállapodottvalahol.A világháború ésa forra-
dalmak,az a sok szenvedés,amelyen keresztül-
mentek, teljesen feldúlták lelkivilágukat, úgy-
hogy szinteönmagukathajszolják ésnem tudnak
megpihenni. Ezekről a magyarokról, ezeknek a
magyarok sorsáról külön nem írhatok, ezekkel
tele van Kanada, különösen Nyugat-Kanadának
mindenfaluja,városa,inkábbcsakazokrólbeszé-
lek,akik valaholmegtelepedtek,vagy legalábbis
hosszabbidőrelepihentek.
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Winnipegből egyenesen délnyugatra vettem
az utamat, hogy elkerüljek azokra a helyekre,
aholkomolyan lehetbeszélnimagyarletelepedés-
ről.A végső állomásésegyúttalakiindulópont
Raymond,máregészen azEgyesült-Államok hatá-
ránvan,mégugyanprairie-kvidékén,demára
Rocky-k,ahatalmashavasokközelében.
ElőszörPortageLaPrairie-tértükel,aprai-

riek kapuját,amelyértmind a kétvasúttársaság
versenyez. Szinte párhuzamosan futnak egymás
mellettasínpárok.
Az első nagyobb hely, ahol magyarra lehet
akadni:Brandon,nagy vasútigócpont.Elég szép
város, hátul, mintegy dekorációképpen lankás
domboldal.Szélesutak futnak felfelé,mindenfelé
rengetegfa.IttlakikLázárIgnác,akitaHirsch-
félezsidó alapítvány hozottki.Előszörfarmeres-
kedett,később pedig ócskavaskereskedő lett.Az
öregbennélavárosban,magafőzkisházikójá-
ban,ésnemigentörődikavilágfolyásával.
A nagy prairiek egyhangúságát az Assini-

boiakanyargásatesziváltozatossáésegykisro-
mantikátkölcsönöz a különben egyhangú vidék-
nek.A sokbúzatáblaközött,mintaberúgottem-
bercsavarogWinnipegvárosfolyója.
Kissé északnyugatnak csaptunk felés elértük

Whitewoodra. (Fehér fa.) Egészen hazai tájkép.
Látszanak azok afehérfák,amelyekrőlelkeresz-
teltékavárost,illetveafalut.
Számoljunk le ezzel a meghatározással is.

Kanadában olyan nagy az optimizmus, hogy
falurólsenkisebeszél,mindenkivárostemleget.
A városnem más,mintmagaazállomás,smö-
götte néhány ház.Az utak mindenesetre olyan
szélesek,hogyazAndrássyútbeleférne.Mindezt
azértcsinálják,hogy valamikorazautók nyugod-
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tan száguldhassanak majd rajta,mostazonban a
Broadway legfeljebb tíz-tizenkétházbóláll.Min-
denüttazonban ottvan agabonaelevátor,közvet-
lenkapcsolatafölddel,ideszállítjákbeakörnyék
földművelőiagabonát.Magaavárosiscsak a
farmerek kedvéért van. Mindegyikben található
egy szálloda ésvendéglő,drug-store,vagyispa-
tika, fűszeresüzlet, vaskereskedés, szerszámáru-
sítóhelyek és nem utolsó sorban automobilüzlet,
aholtraktorokatésgazdaságigépeketislehetvá-
sárolni. Mindez belefér abba a néhány házba,
többrenincsisszükség.Deazértváros,ésmin-
den kanadaimegsértődne,ha falújátvalakilebe-
csülné.
Mikorazelsőtmegláttam,azirántérdeklőd-

tem,hogyhánykilométerrevanidemagaaváros,
vagyfalú,mertazthittem,hogyazállomáskörül
csak néhány épületbúslakodik.Később márany-
nyira hozzászoktam, hogy a kisvárosok szépsé-
geitisfeltudtamismerni.
Whitewoodnak nagy jelentősége van magyar

szempontból.Idejöttekazelsőmagyartelepesek,
innen húzódtak felazután Eszterháza,Kaposvár,
Stockholm felé,amelyek ma is virágzó magyar
telepek. Whitewood szintén olyan kis városka,
mintahogy leírtam.A régitelepesek közülmin-
denki ismeri Tuba József biliárdtermét, ahova
szívesen betekintenek. Tuba különben maga is
farmer, feleségének általánosan elismert konyha-
kertgazdaság-a van. Kálmán János bátyánk ki-
váló farmer,mindenkiszeretiPiroska Imrétés
Andrást, talán a legöregebb magyar famíliák
egyike a Szöllösy-család azok között,akik még
mindigittlaknak.
A magyarok azután hamarosan felfedezték

azta gyönyörű földsávot,amely a mostanivi-
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rágzó magyartelepek felé vezet.Szabó Ferenc,
AbonyiIstván,Domoszlaiéstöbben errefeléfog-
tak homestead-et,ahogy a 10 dolláros földeket
egész Kanadában nevezik. Parlagon hevertek,
nem kellettmástcsinálnivelük,csak igénytje-
lenteniberáésbekeríteni.Harmincmagyarcsa-
ládszerzettígyföldetmagánakezenavidékenés
ínégittvannak.
Indian Head a következő váras, amelynek

magyarszempontbóltörténetevan.Sok ittabá-
nátisváb,demamárnem nagyonérintkezneka
magyarokkal, ámbár a monarchiabeli katonai
könyveiket mindig mutogatják, s a magyarokat
mindig szívesen fogadják.Gedeon Aladár kísér-
letezettittkétévvelezelőtttelepítéssel,debizony
az egész akció megbukott.Glenn ezredestízezer
holdját vették meg a magyarok felszerelésekkel
ésállatokkalegyütt,demitagadás,azelsőtele-
pítési mozgalom csúnya kudarccal végződött.
A földnekegyrészejó,egyrészerosszvolt,a
gyengébbföldresenkiseakartmenniésnem is
válogatták ki otthon a megfelelő embereket.
Olyan emberek próbálkoztak föld felett diadal-
maskodni, akiknek arról halvány fogalma sem
volt.Bizony megbukottaz egész és mindazok,
akikebbenazügybenszerepeltek,egymástvádolják.
Mint kuriózumot említem, hogy ezek közül

való Nieth György,akiTramping Lake-n sajtot
gyárt. Véletlenül egy magyar családnál magam
is megkóstoltam a kiváló trappista sajtját.Reisz
Jakabról beszélik, hogy átszökött az Egyesült-
Államokba,azonban elfogták,hathónapig ült,és
mostmárvalaholTolnamegyébenelmélkedikka-
nadaiélményeiről.
Teljes éjszaka haladtunk át Saekatchevan

búzaföldjeinésreggelmárAlbertábanvoltunk.
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Ezazországameglepetésekországa.Eddigbúza-
táblák búzatáblák után,mostpedig kiégett,elszá-
radt földek. Itt vannak a nagy marhatenyésztő
telepek.Ha nagyritkán látunk embert,az bizony
cowboy,ahogyan amozikbólismerjük.Órákhosz-
szanátszaladavasútanélkül,hogyemberiarcot
pillantanánkmeg.
Az utolsó állomás, mielőtt Lethbridget, az

első nagyobb magyartelepetérintenénk,Medicine
Hat.Magyarulnem jelentmást,mintgyógyszer-
kalap.A város különben onnan kapta a nevét,
hogy állítólag egy indiánnak a gyermeke beteg-
volt,idefordultegy orvoshoz és gyógyszertkért
tőle.Megiskaptaósnehogyagyógyszernekva-
lamibajalegyen,elkérteazorvoskalapjátis.Azt
aszájábavetteésúgyúszottátaféltettkinccsel
afolyón.
Furcsa nevek tekintetében egyáltalában érde-

kesország Kanada.Ittvan példáulMoose Jaw
városa,szószerint»jávorszarvasállkapocs«.A tör-
ténetszerintegyfarmernekezenahelyeneltörött
a kocsikerekének a küllője és az útfélen talált
jávorszarvas állkapcsáttette a helyére.De nem-
csak ilyen romantikus szempontok érvényesültek,
hanem amikor a vonat útját kijelölték,egysze-
rűenazABC betűjeszerintkezdtékazállomáso-
katelkeresztelni,ajapánésoroszháborúbanpe-
dig azakkorépülttelepeketfelváltvaegy japán
vagy orosz tábornokról,esetleg egy csata helyé-
rőlneveztékel.ígylettKuroki,Togo,PortArthur
éstöbbmáskanadaiváros.
Lethbridge kanadai magyar bányászváros,

egyiklegrégibbmagyartelep,előbbazonbanmég
Raymondba szaladtunk le, ahol cukorültetvények
vannakésaholmostszületikmegazújmagyar
telep.
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Magyarokacowboyokhazájában
Raymond,(—).

Lethbaridgebenkellettátszállnunk,hogyaleg-
délebbenfekvőújmagyartelepre,Raymondbael-
juthassunk.Ittvagyunk márahatalmashavasok,
a Rockyk aljában.Előttünk Coal-dale,a nagy
szénmedence, amely annyi magyar bányásznak
adkenyeret.InnenvezetazútátBritishColum-
biába.
EzavidékmégigaziKanada,amelyrőlahí-

res skót vicc olyan jellemzően regél.A skót
visszatérthazájába és megkérdezték tőle,vájjon
valóban olyan rövid ideig tart-e a nyár észak
földjén?A skótegykedvűenfelelt:«énnem tud-
hatom,mertcsaktizenegyhónapigvoltam Kana-
dábanésaddignem voltnyár!»Anekdotánakfel-
tétlenülnagyszerű,debizony nyáron olyan nagy
aforróság,hogykőrös-körülfölperzselmindent.
A havasokontúlmármásvilágvan,achio-

nokszéljapánbólhozátmelegáramlatot,együtt
haladaCsendes-óceángolfáramlatávalésazég-
hajlatotegyenletessé teszi.Ezértteremnek itta
nagyszerű kolumbiaigyümölcsök,amelyek felve-
szikaversenytakaliforniaiimporttalis.A ma-
gyarok a múltban csak eddig jutottak el,most
azonban már átmentek a havasokon is Michel,
Natal,Férnie éstöbb másközségben telepedtek
le.British Columbia mindenesetre az az ország,
ahovaajövőkivándorlásaaz,európaiállamokból
törekednifog.
A vonatunk délnek vágottstovább iszeltük

Alberta hihetetlen nagy kiterjedésű ranche-eit.
Amerreaszem ellát,mindenüttkopárvidék,alig
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búsulitt-ottegy kisfű.Majdnem mindenüttkét
kerítés,egyikarra,szolgál,hogyaz,állatállomány
netörjönrajtakeresztül,amásikpedigaborzal-
mas havazások ellen védelem.Kőkerítések ezek,
amelyek rézsútan vannak a földbe ásva és föl-
tartják a nagy hóviharokat,nehogy eltemessék a
síneket.Nagy gyorsasággal robogunk,de mégis
csak minden két-három órában lehetegy-egy ál-
latotfelfedezni,aminta látóhatárszélén legelé-
szik.A nagyállatcsordákmesszevannakavonat-
tól,nem engedikerreőket,nehogyavadállatok
nekirontsanakavonatnak.
Raymond vasútiállomása éppen olyan,mint

atöbbi,demagaavárosegycsöppetsem hasonlít
la többi kanadai city-re. Raymond olyan,mint
valaminagy magyarfalu,egyetlen széles uccá-
jával, borzalmas homoktengerével, amelybe való-
sággal belesüpped a nagy gyorsasággal robogó
autónk.Azútszélen néhány faárváskodik,afel-
szállópormegpihenavalamikortalánzöldleve-
leken.
A kisszállodábanalaposanmegkellettmosa-

kodnunk,araymondiporbeleette,belemartama-
gáta ruhánkba.Amikor lesétáltunk az uccáira,
egészenegzotikusképfogadott.Azuccaközepén
gyönyöirü lovon egy leány vágtatott,természete-
sennadrágban,fejéncowboykalap.Bizonynincs
még bubifrizurája,a kalapja alólkibuggyanak a
szőkefürtök.Nemsokáraporfelhőtüntetteelked-
ves alakját,de márújabb kép ragadta meg a
figyelmet.Igazicowboy poroszkáltelőttünk.Az
ember önkénytelenül körülnéz, nincs-e valahol
mozigép,merthiszen cowboyokatmáskép elkép-
zelnisetudjuk.Egyszerrecsakmegnyomjaalova
oldalát,aparipaegyetugrikslehajtottfejjelro-
hanelőre.
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Valójábannem isolyanvadakezekalovacs-
kák.Egymásikparipacsöndesenlépked,meg·is
van azokará:négy kislány ülrajta,azelső
fogja a kantárszárát.Így mennek az iskolába,
így mennek mindenhová. Valami olyan nagy
összetanulásvanagyönyörűlovakésagyerekek
között,hogy soha baj,vagy kellemetlenség nem
fordulelő,pedigtalánhangsúlyoznisekell,hogy
nyergeterrefelé nem isigen ismernek,mindenki
szőrénülimegalovat.Aztszoktákmondani,hogy
amagyarlovasnemzet,deidetalánmiiseljöhet-
nénkmégegyet-másttanulni.
Ottálltam aszállodafalának támaszkodvaés

elnéztem a színes,eleven életet,amelynek külö-
nössége megragadta a lelkemet. Egyszerre csak
csomómunkásemberhaladelmellettem.
— Ejnye,dederékló!— fordulodaamásik-

hoz,megállnakésmegindulaterefere.
Magyarok, magyar munkások, akiket idehaj-

tottmessziidegenbeakegyetlenélet.
Hamarosan beszédbe elegyedünk. Eltűnik

mindnyájunk előlaz a furcsa éskülönösvilág.
Magyar sorsok, magyar kínlódások, magyar re-
ményekgördülnekszemünkelé.
Raymond a legfrissebb magyartelep,amelyre

nagy jövő vár.Márakad néhány magyarfarmer
isavidéken,dealegtöbb egyszerű földmunkás.
Azegészkörnyékfellendülésétacukorgyárnakkö-
szönheti.Canadien Sugar Factories Limited ren-
dezett itt be pompás modem cukorgyárat. Az
egész környék nekik termelia cukorrépáts az
első cukorrépa gyára egész Kanadának. Eddig
nagyszerűen beváltésmárisarrólvan szó,hogy
ezenavidékentöbbcukorgyáratalapítanak,ame-
lyek azután nagy lendülettelfogják gyártaniezt
afontosiparcikket.
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A gyár tulajdonosai mormonok.Az egyiket
O'Briennek,a másikatEvansnak hívják.A mor-
monoknagyonszentéletű,derékemberek.Azter-
mészetes, hogy üzletemberek, mert Amerikában
mindenkiaz,viszontazonban igyekeznek minden
méltányoskívánságotteljesíteni.
Azértakadolyaniselég,akiszidjaőket.Sok

kis farmer felfogadott magyarokat, akik azután
nekikdolgoztakéskésőbbbizonyafizetésrőlmeg-
feledkeztek.Azidénmáragyárvállalfelelőssé-
getértükésamegdolgozottmunkaarányábanad
előlegeta földműveseknek.Így azután mindenki-
nekazagyábanazvan,hogyagyármagaazoka
minden rendes és rendetlen dolognak.A farmer
csakakkorakarfizetni,hamárárújáértmegkapta
agyártólapénzt,amunkástagyárhozküldiés
ígyazigazgatóésaföldmunkásokközöttgyakori
a nézeteltérés.Aztsem szabad elfelejteni,hogy
Kanadában vagyunk és a munkásnép gyorsan
szedia sátorfáját.Ha azonnalpénztkap,min-
gyártvonatraülésesetleg alegnagyobb munka
idejénhagyjaottavidéket.
Egyrégiautónrobogottvalakifelénk.Hama-

rosan megtudtuk,hogy az egyik mormon igaz-
gató:Mr.Evans.Készségesen felajánlotta szolgá-
latait,hogymegmutatjaazegészvidéket.
Kis házak között surrantunk el, egyszerre

csak előttünk állottegy hatalmas,több emeletes
épület, amely láthatóan fényűzően volt beren-
dezve.Seholsenki,teljesenlakatlan.
Amikor Mr.Evans látta csodálkozó tekinte-

temet,rögtönmegadtaráaválaszt.
— Ezkérem gazdaságiiskola,aholazalber-

tai ifjak megtanulhatják a gazdasági kultúrát.
Hat ilyen iskolánk van az országban, viszont
azonban növendékünk nehezen telik három isko-
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lára is.Alberta tartománygyűlése tehátúgy ha-
tározott,hogy minden esztendőben három iskolát
tartfenn,amásikhárom pedigüresenáll.Ezaz
esztendő amitétlen évünk.Aziskolában most
nincstanítás.
Amikor ezeket elmondotta, önkénytelenül

eszembe jutottaz országban mindenfelé kódorgó
szegénymagyarokpanasza.
—Nem tudunk angolul,— sírtak — ésez

mindennek azoka.Azértkapunk lényegesen ki-
sebb munkabért,mintaz angolok,merta far-
merrelnem tudunk beszélni.Milyen máslenne,
hanem volnánknémaságrakárhoztatva.— Ame-
rikában amitgondolazember,aztkiisszokta
mondani.OdafordultamMr.Evanshoz.
—Nekem ezenakörnyékenlegalább250—300

honfitársam van,— mondottam — akiknem tud-
nak angolulés ennek hátrányátérzik.Ittvan
egyegészüresiskola,nem lehetne-eittőketan-
golultanítani?
Mr.Evansnakfölcsillantaszeme.
— Dehogynem, mi is erre törekszünk! —

kiáltottlelkesen.— önnek biztosan nagyobb be-
folyása van a honfitársaira mint nekem, te-
hetnenekik isegy szívességetésnekünk isjó
volna.Ha összejön velük,mondja meg nekik,
hogy jelentkezzenek a tanfolyamra. Ha annyi
emberakad,hogy érdemes egy tanítótfogadni,
úgy feltétlenülamiköltségünkön fogjuk itttar-
tani.A magyarmunkásnagyon jólérta föld-
műveléshez, speciálisan a répatermeléshez, ami
ittnagyon fontos.Nekünk nem azazérdekünk,
hogy mindenfelé csavarogjon, hanem az, hogy
letelepedjen ésmintállandó munkáselősegítsea
termelést. Ha beszélni tudnánk egymással, sok
mindentlehetne jobban elintézni.Nálunk mindig
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csak időszakimunkavan,amiazállandó kere-
setszempontjábólkáros,deazösszesmunkáknál
a letelepedett munkásokat előnyben részesíte-
nénk.
Természetesen megígértem, hogy este, ami-

kor összejönnek a magyarok, majd elbeszélge-
tünk errőla témáról.Az elárvultmagyaroknak
megkellfognimindensegítőkezet,amelyetfe-
léjenyújtanak.
Közbenazautónkelhagytaaziskolát,megaz

iskola körülnagyszerűen megműveltföldeketés
nekivágtunk a répaterületeknek. Itt láttam elő-
ször úgynevezett irigált földeket.Egész Alberta
rettenetesen száraz, úgyhogy állattenyésztésein
kívüleddig alig tudtak mássalfoglalkozni.Erre
kitalálták, hogy a földet mesterségesen fogják
termékennyé varázsolni.Mindenfelé árkokathúz-
tak,amelyeketbevezettek avetésközé.A vizet
azután helyenként földuzzasztják és rábocsátják
azegészvidékre.Azöntözésnek nagyszerű meg-
oldásaez,amelyazonbansokfáradságotigényel,
tehátnagyon megdrágítjamagátaföldetéster-
mészetesen a termeléstis.Ilyen irigáltföld ára
legalább ötszörolyan nagy,minta.műveletlen
területeké.Igaz,hogy hasonlítaninem lehetőket
egymáshoz.
Az autónk nagyszerűen megműveltés dúsan

fizetőrépaföldekközötthaladtel.Máresteledett,
emberrelaligtalálkoztunk,csakegymagyargaz-
dára bukkantunk, aki kivételesen nem traktor-
ral,hanem nyolclóval,ekéveltörteaföldet.Ez
mégszűzföld.Feketehumuszfordultkiazeke-
vasakalól.
Körülbelül hat magyar család dolgozik ön-

állóan,hatmagyar családnak van már errefelé
földbirtoka.Mintérdekességettalán meg lehet
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említeni,hogy az egyik magyar földje mellett
rozoga viskó roskadozik.Japánok laknak benne,
akik szintén idejöttek földettúrni.Ez voltaz
egyetlen japán família, amelyet Kanadában
földművelésselláttamfoglalkozni.
Az autónk fölkanyarodotta cukorgyárhoz is.

Ezer tonna cukorrépáttud egy nap feldolgozni
és a gyárháromszáz embertfoglalkoztat.Szep-
tember20-án kezdődik az üzem.ósdecemberig
tart.Bizony csak hetvenötnap a munkaidő.A
szakmány-munka átka itt is mutatkozik. Aki
nyáron a földeken dolgozik,rendszerintaz kerül
be télire a gyárakba, de ugyanannyi munkást
benn a gyárban foglalkoztatni,mintamennyia
nyáronnapközbendolgozott,szinteképtelenség.
Mintafutótűzterjedtel,hogyóhazáivendég

érkezett és Némedy Gyula bátyánk kertjében
összeisgyűltekamagyarok.Lehevertünkafűbe
ésmindenkikitártalelkebaját.A sok-sok elbe-
szélésbőlkialakultennek az újmagyartelepnek
mostmégbizonyszegényestörténete.
1925-ben jöttek ide először a magyarok.

Kettőszázötven-háromszáz emberdolgozotta répa-
földeken, de a télire csak hatvannyolc maradt
vissza.Ezek közülhárom-négy család vettföldet
1926tavaszánszáznegyvenújemberjöttésmajd-
nem mindegyik kíván dorlóha jó hoz magával
olyanokat,akik ideigyekeznek.Eleinte igen sok
magyarnak odaveszett a fizetése, mert egy-két
farmertönkrementésezek a munkások fizetésé-
velisadósok maradtak.A magyarok mostmár
szervezkednek ésügyelnek arra,hogy csak meg-
bízhatómunkaadóhozkerüljenek.
Mindenesetrenagyeredménymárazis,hogy

tizenkéttelepesisvanavárosban.Ezekazala-
pítókésezérttalánérdemesanevüketisfölje-
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gyezni.Szkiba János,Fujtó István,BálintMik-
lós, Tóth István, György János, Kutya István,
Gazdag Ferenc,TímárPéter,Nagy Béla,Baksán
Béla ésMatyinkó Mihály Raymond első magyar
telepesei.
Ők kapták fellegjobban aztazötletet,hogy

az angoliskolátmeg kellcsinálnia magyarok
számára,de lelkesedtek érte a magános embe-
rek is,akik Magyarország minden tájárólverőd-
tekössze.
Mindenki földet akar szerezni, de egyelőre

ezmégnehezenmegy.Aligvanvalaki,akinem
adóssággal jött ki.Ezek a keresetüknek legna-
gyobb részéthazaküldik törleszteni.Akik letele-
pednek, azok ha máskép nem, legalább bérbe
mégis csak kiharcolnak maguknak egy kis föl-
det.Sorsuknem könnyű,bizonynagyonkellküz-
deniamindennapimegélhetésért.
így alakul egy magyar telep, amely talán

egykormég nagy szerepetfog játszania kana-
daimagyarság történetében.A fejlődés ma még
csak a gyermekcipőit koptatja. Egyelőre csak
tizenkétállandó lakó,ez lesz azonban a törzs,
amelykörülamagyartelepfölépül.
Bizonyos meghatódássalültünk fela vonatra

ésrohantunk vissza Lethbridge felé.Az útszélen
egy-kétnyúlnézettfölránkésmégavonatsem
izgatta.Errefelénem szeretik anyúlhúsát,nem
is nagyon bántják,ezértnem riadnak semmitől.
Stirlingben pihentünk meg egy pillanatra, ahon-
nan szárnyvonal vezet Milkriverbe, amely már
régimagyar telep,ittdolgozik Klosszár János,
akiangoltanítónak van kiszemelve Raymondbaí
Nevezetesebb famíliák az ifjú ésidősebb Szarka
György,Balogh István,Zubek Ferenc,ObajtFe-
renc családja és az Orosa-família. Körülbelül
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húsz magyar farmer van ezen a környéken s
egyik-másik birtoka már egészen az Egyesült-
Államokhatáráighúzódikle.
Sterlingbőlfölfelé már a bányavidék kezdő-

dik.Ittissokmagyarvanelszórva.Másvidék,
máséletviszonyok,másboldogulásilehetőségek.

Akanadaimagyarbányászokközött
Lethbridge,(—).

Az egyetlen nagy kanadai magyar bánya-
telep. Hozzátehetjük gyorsan, hogy emellett
egyike a legrégibb magyar letelepüléseknek,
mert hiszen harminc-negyven éve laknak itt
magyarok.
Maga a város nemcsak kanadai értelemben

vettváros,hanem nálunk isannak hívnák.Kö-
rülbelülmezőváros lehetne a Nagyalföld szélén.
Igazibányatelep,ahová behúzódnak az emberek
és ahonnan autókkal robognak ki a munka-
helyekre.Nemcsakmagábanavárosban,hanem a
környéken is laknak magyarok,mégpedig Coal-
hurstban, Taberen, Drumhelleren és az apróbb
falvakban elszórtan,de azértlélekben idetartoz-
nak,őkislethibridgeimagyarok.
A város egyáltalában a bányászság köz-

pontja.Valaminagymúltjanincs,denem isle-
het, hiszen nemrégiben ünnepelték megalapításá-
nak húszesztendős évfordulóját.Azelőttis voltak
ittházak,de akkorLethbridge nem voltváros,
hanem csak olyan kisfalu,mintatöbbi.Most
azonban szélesek már az uccái,villanyos fény-
szórókkaligazítják az autóforgalmatErre ugyan
mégnem volnaszükség,demajdlesz— mond-
jákbüszkén,— mert a városfejlődésébenmin-
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denkihisz.A szénmégmaisnagyúr,sokem-
bernek tud kenyeretadni,sok emberttud magá-
hozvonzani,mintvalamimágnes.
A szélesállomásonmármagyarszóütimeg

a fülünket,Egy-kétkószáló emberérkezettmeg
munkát keresni, mások vonatra ülnek, hogy
másutt próbáljanak szerencsét. A magyar ván-
dormadarakvégigkísérnekegészutamon.
Egy kis portengeren keresztülbeérkezünk az

első parkba, amelyet Nyugat-Kanadában talál-
tam.Helyes kis pavillon a közepén,mindenfelé
üdevirágokbólongatnak.
A park végén magaavároslegforgalmasabb

része.Felhőkarcoló még igazán nincsLethbridge-
ben,dehárom-,négy-,ötemeleteskedveskisházi-
kók akadnak,elég sok az üzlet és láthatólag
élénkaforgalom.
Van ittvalami,amiértakanadaiak isirigy-

lik az albertaiakat.Albertában sörcsarnokok van-
nak,aholmindenkilehűthetimagátésszomjáta
jéghideg kanadaisörrel.Állítólag isteninedű ez,
de ne haragudjanak rám a kanadaiak, bizony
nem magunkfajta gyomrú embereknek találták
ki,akiketa jó magyar és németsörök elké-
nyeztettek.
Délfelé érkeztünk meg,amikorminden mun-

kásemberdolgozik ésezértkiültünk aszálloda
elé beszélgetni. A sarkon föltűnt egy csoport.
Kackiás bajuszok, pörge kalap, jellegzetes ma-
gyarruhák,ezek csak magyarok lehetnek.Való-
ban úgyis volt. Hozzánk csapódtak, panaszkod-
tak,hogy nincsmunka,meg hogy kevesetakar-
nak fizetni a farmerek,akik föl akarják őket
fogadni.
Egyszerrecsakegytagbaszakadt emberál-
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lott meg mögöttünk és hallgatta a beszélgetést
Nemsokára utólérte a fiatalabbik, akiről később
kiderült,hogy afiaésvalamifurcsaszerszámot
hozottmagával.Úgy tetszett,mintha repülőgép-
szárnyak lennének,pedig csak acséplőgép egyes
részeivoltak.Egyideig hallgatták az újoncok el-
beszéléseit, azután közbe vetettek egy-két mon-
datot,amelybőllátszott,hogy régebbikanadások,
ők ismerik a helyzetet.Hamarosan felfedték in-
kognitójukat.Velejtibácsi,régimagyar kanadás
jöttbeavárosbaafarmjárólvásárolni,afiával,
Pistával,akimárittszületettés bizony inkább
Stevenévrehallgat,deazértolyan jóltud ma-
gyarul, mintha sohase került volna el az
óhazából.
Amikor az öreg kanadás meghallotta, hogy

csakazestérevárunk,amígamagyarokamun-
kából hazakerülnek, föltámadt benne a magyar
vendégszeretet,megölelt minket és vitt is már
azautójukfelé.
— Ittvanközelbenafarmom — mesélte.—

Dehogy engedem elazurakat!Meg kelllátniok
akisbirtokomat,legalább kapnak egy kishazai
ételt...
Nem isértünk rá tiltakozni,Steve márhaj-

totta isa gépet,elmaradtak a házak ésazután
a kiégett albertai földeken mentünk keresztül.
Mégzenénkisvolt.A fiatalVelejtiangolésma-
gyarnótáikatfütyölt,ahogy igazimagyarkana-
daihoz illik. Háromnegyed órai autózás után
megérkeztünk az első magyar kanadai farmhoz,
amelyetláttam.
Velejtibácsiúgynevezettirigált,vagyis mes-

terségesen öntözött földet művel. A házatájéka
nagyon kedves,magyaralföldigazdaságra emlé-
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keztet.Lomposkutyarohantfelénk,Velejtinéni
fogadottaz ajtóban nagy örömmelés bevitta
szépszobába,azebédlőbesakövetkezőpillanat-
banmárfőzöttismindent,amitcsaklehetett,sü-
töttisamúgyjómagyarosan,merthiszenamesz-
szirőljöttvendégnekmegkellmutatni,hogynom
felejtetteelazotthonrólhozotttudományát.
Mimég körüljártuk egy kicsita gazdaságot,

Velejtibácsidisznóthizlal,egy külön elkerített
helyen nyolc koca,másuttpedig hetven süldő.
Tizennégylóvalgazdálkodik,vanteheneisjóné-
hány.Kissélejjebbegykistó,aholakacsákés
libákúszkálnak.
A földjein május 24-én vetettek és tíz hét

múlvavoltazaratás.Ittrövidideigélatermé-
szet,deezidőalatterősenél.
A háziasszony büszkesége a veteményeskert.

Van babja, zöld borsója, uborkája, hagymája,
mindene,nem isigen tudom felsorolni,sőtmég
dohányis,aminektermesztéseittmégnem tilos.
Azasszonyfőlegazzaldicsekszik,hogyaföldjén
mégadinnyeismegterem.Igaz,nem szabadelfe-
lejteni, hogy mesterségesen öntözött területről
van szó,aminem nagyon olcsó.Egy acreután
harmincnégyévreötvendollártkellfizetnicsaka
vízért,amiért idevezetik.Ha ezt nem áldozná,
úgy bizony akiégettföldben nem teremnemeg
semmi.AlbertaigazánnemSaskatshewan.
Még azután azzalmulattunk,hogy beállítot-

takbennünketamagasbúzábaésafiatalVelejti
lefotografált. Közben már szalajtottak értünk,
hogy készen van a magyarosebéd.Mitagadás
benne,bizony olyan messzireMagyarországtólez
nemkisszenzáció.
Velejti bácsival azután hosszasan elbeszél-
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getteniaz itteniviszonyokrólésa farmereiéiről.
Nem panaszkodott,denem isdicsekedett.Nagyon
rosszesztendeivoltak,deakadtakjókis.Meggaz-
dagodnimégnem tudott,deafiával,acsaládjá-
valvalahogy mindig megélt.Márvoltvalamics-
kéje,dearosszévek mindentelvittek.Azidei
termésből nagyon sokat várt.Elmondotta kínló-
dásaitabbólaz időből,amikorkijöttósbizony
szidta egy kicsitaz újbevándorlókat.Egyszerre
nagyon sokatakarnak ésmindegyik minden cen-
tethazaküld,merttartozik,hiszen adósságra jött
ki.Éppen ezértmindig csak munkásmarad,an-
nak pedig nincs jövője. A szakmány-munka
ugyanisolyan,hogyatétlennapokadolgosnapo-
katföleszik.Szerinteiscsakazamunkásember
boldogul,akiakisebbbérrelis,deállandómun-
kásnakszegődikelvalamelyikfarmra.
Veszedelmesen közeledett az este, indulnunk

kellettvisszafelé.Hihetetlen gyorsan értünk vissza
a városba s azután egy hatalmas téren át-
vágva,arra a részre értünk,ahola magyarok
laknák.Kis,apró házak,valamennyi fából,de
mindenfelőlintegetettamuskátli,ésmásismerős
virágok.Mindenüttmeg lehetismerniazta he-
lyet,aholmagyaroklaknak.
TammiAndrástkerestükfel,amagyarbányá-

szokelnökét,akiegyikealegrégibbtelepeseknek.
Itt folytatni kellett ott,ahol abbahagytuk.Elő-
kerültasörésazután megeredtabeszélgetésa
régidolgokról.
Lethbridgeben körülbelül hetvenöt magyar

család van,akörnyéken szétszórvamég legalább
tizenöt,Diamantcityben még körülbelülhúsz ma-
gyar família. Majdnem valamennyi a bányából
él,devannakolyanokis,akikfarmeroskodnak.
Ezamagyar telep úgy keletkezett, hogya
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pennsylvaniai (Egyesült-Államok) bányákban har-
minc-harmincötévvelezelőttigen gyakoriak vol-
tak a sztrájkok.A magyarok megunták a sok
herce-hurcátésnéhányanátjöttek.Azelsőtelepü-
lőkegyikevoltRátkaiFerenc,akiharmincötévvel
ezelőttjöttLethbridgebe,CzakóMihálytalánmég
régebben,dehamarmeghalt,azözvegyétLengyel
Jánosvetteel.AkkorkerültidePappJózsefis,
akiszintemeghalt,defiamégittdolgozik.Kovács
József akkoriban szintén itt dolgozott, később
azonban elköltözködött,Tóth Jánosöccséveljött,
demagamármeghalt.
Maga Tammi András bátyánk harminckét

évevanittéskitudnámég-mindaztasokderék
bányásztelsorolni,akikittütöttékfelatanyáju-
katLeginkább Abaújból,Zemplén vagy Borsod
megyéből jöttek. Valamennyi ismerte egymást,
egyikhívtaamásikat.
A magyar telep azután lassan-lassan erősö-

dött.Errefeléamagyarok nem igen veszekedtek,
sőttámogatták egymást.Ma márjólmegszerve-
zettegyesületük van,amely 151 taggaldicseked-
hetik.Van külön helyiségük,aholfelolvasásokat,
színielőadásokat, mulatságokat szoktak tartani.
Az egyesületnek mostvolta huszonötévesjubi-
leuma,amelyetfényes ünnepségek keretében ül-
tek meg.Amíg miminderrőlbeszélgettünk,az
elnökelisindítottvalakit,hogyszedjeösszea
tagokat,aminem megyvalamikönnyenanagy-
kiterjedésű városban, tehát addig körülnéztünk
egykicsitaCityben.
Hamarosan összeakadtunk Andrejkovics régi

elnökkelés Szarka Józseffel,akik szintén nem
maigyerekek,őkvoltakamásodikgenerációezen
a földön.Mind a kettő többszörvoltmáraz
Egyesült-Államokban,deazután újracsak vissza-
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húzódtak,ittvoltakazok,akikkelegyüttkezdtek,
együttküzdöttek ésaztsem felejtették el,hogy
amit össze tudtak kuporgatni, azt együtt sze-
rezték.
A magyaregylethelyiségehosszú,nagy ho-

dály, engemet egyenesen a színpadra ültettek.
Nem sokatkérdeztek,hanem egyszerűen rámpa-
rancsoltak,hogy beszéljek arról,amiotthon van.
Nem szónokolnijöttem ide,demeghatottezeknek
az egyszerű derék embereknek érdeklődése.Iga-
zán figyelmesen hallgattak és azután megindult
a vita,amelybőltulajdonképpen az ő helyzetük
domborodottki.
Űjbányászezenakörnyékennem kaphatmár

alkalmazást.Vanúgy,hogyegyhétenhatnapot,
ötnapdolgoznak,devoltúgyis,hogykéthétben
csak egy napot.Azelmúltidőszakban százötven
munkanapvolt,amimindenesetrenem «ok.A ke-
resetnégydollárhuszonöttől,ötdollárnyolcvan-
kettőignaponként.Ezakeresetjóvolnaazújbe-
vándorlónak,deeztnemkapjameg.
Azújbevándorlóknaknem sokatígérnek,sőt

voltak olyanok is,akik azthangoztatták,hogy
legjobbvolnamártöbbetbeseengedni.A bánya
mostnem fejlődésképes,akörnyékpedignem tud
sok mezőgazdasági munkást felszippantani. Az
öregekneknem abevándorlókellen,hanem anagy
igényességük miattvoltkifogásuk.A fiatalbe-
vándorlók szerintük csak panaszkodni tudnak,
nincsen meg az az ellenállóképességük,amine-
kikvolt.A kisnélkülözésekismegtörikőket,míg
ők a nagy megpróbáltatásoknak is ellenttudtak
állani.A magyaregyletrengetegidetévedtésitt
kínlódottemberensegített.
A fontoséletbevágó kérdések fölöttivita ad-
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dighúzódott,mégleesettazeste.Mindenkikészü-
lődötthazaacsaládjához.A mivonatunkismár
ottprüszkölta pályaudvaron.Útközben még le
kellettöblíteniaportatorkunkrólabányásziok
egyesületében,amelynek jogavan italtmérni.Itt
iscsakmagyarszóthallottunk,magyarvoltaki-
szolgálás,magyarszívvelkínáltákahabzóitalt.
Most már Szarka bátyánk vitt az autóján

mert a Velejtiéknek haza kellett menni a ta-
nyára. Közben egy kis frissítőre befutott még
velünkamostberendezettlakásaibais.Az.asszony
készítette a harmadik, vagy negyedik vacsorát,
márigazán nem istudtuk.Közben megnéztük a
házatelejétőlvégig.
AzegyikszobamellettelmentünkSzarkabá-

tyánk nem nyitottakiazajtót.Mikorvisszafelé
igyekeztünk,magyarszóthallottam acsukottajtá
mögül.Néhány pillanatmúlva a titokzatos ide-
genekisottvoltakközöttünk.Kétmagányosván-
dormadár két új magyar kivándorló, aki most
próbálja a szerencsét.Az öregek szárnyuk alá
kapták,mintatyúkeltévelyedőcsibéjét.Kitudja
mennyikínlódás,mennyigyötrődésvármég rá-
juk,kitudjasikerül-enekik újhazában,újeg-
zisztenciátbiztosítani?...
Ritkán kerülide magyaremberaz óhazából,

ezmeglátszottamelegfogadtatáson.Nehezenér-
tük ela pályaudvart.A hatalmas gőzös azután
nekiiramodott,ráfutottarra a hosszú viaduktra,
amelyanagyszénmedencétíveliát.Csakaztsaj-
náltuk,hogy az éjszaka sötétjében nem tudtunk
kendőtlobogtatniamessziidegenbeszakadtma-
gyarbányászoknak
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Anagyhavasokalján
Calgary,(—).

Olyan, mint Salzburg· vagy Innsbruck, elől
magaalüktető város,hátulamagashegyek,a
havasok,vagyahogyitthívjákRockies-ek.Idetó-
dulnaknyáronakanadaigazdagok.Innenviszaz
útBanffba,amely a legfényűzőbben berendezett
üdülőhelyeennekazországnak.
Calgary maga nem kicsiváros,ámbárhúsz

évvelezelőttmég csak háromezeremberkeresett
ittmenedéket.Ma márhetvennyolcezera lakosa
ésatovábbifejlődéseisbiztosítvavan.A kétfo-
lyam aBow ésazElbow ittegyesül.Azígyala-
kult félszigeten van az előkelő városnegyed,
mintha az egész kicsiben Newyorknak Manhattan
szigetétutánozná.
Maga a város fekvése gyönyörű panorámát

nyújt.Mindenidegentfelvisznekavároistkörnyé-
keződombokegyikéreésonnanmintvalamiele-
ventérképtündöklikaváros.Olyanminthaúszna
azezüstösfolyamvízben,talántovábbisrohanna,
haahidak erőskapcsokkéntnem fognák vissza
aföldet.
Amerikában a gyorsaságot sehol sem vetik

meg,detalán egyik kanadaivárossem fejlődött
olyan hirtelen,mintCalgary.Közvetlenüla há-
ború előtthirtelen elterjedtannak a híre,hogy
Calgaryban és a. környékén olajat, petróleumot
találtakésazegészföldtermészetikincsekkelva;,
tele.Egyszerreelleptékavárostatelekügynökök.
A sáskajárásnem lehetolyanmegsemmisítő,mint
ezeknek arohamavolt.Egyszerremegteltale-
vegőazzal,hogyCalgaryajövővárosa.Minden
olajforrásra külön részvénytársaságok alakultak,
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amelyeknek részvényeitabban a percben márki
is bocsátották.A telekspekulánsok telkeketárul-
tak,avárosbannem voltannyihely,hogyahá
zakban elhelyezkedhettek volna az üzletek és.a
vállalkozók,egyszerűenazuccárakitettekegyíró-
asztalt,ott gyártották a részvényeket,ott írták
az adásvételi szerződéseket,az íróasztal mellett
voltapapírkosárésodadobáltákbea'dollárokat.
Természetesenezazőrületnem tarthatottsokáig,
demégmaiserrőlbeszélnekezenavidékenés
közbenmegszületettapompásváros.
A magyarokamúltbannem igenlátogattákCal-

garit.Talán a legrégibb magyarLedererLőrinc,
akinektizenhétévvelezelőttpéküzletevoltavá-
rosban,Albertába pedig már huszonhárom évvel
ezelőttérkezett.VejeMr.Schwartztelekügynökés
a magyaroknak munkába való elhelyezésévelfog-
lalkozik. Az intelligencia legfeljebb még Mr.
Wuest-bőláll,akiazegyikhatalmasmozibanor-
gonázik és orgonagyártássalis foglalkozik.Ezzel
amagyarintelligenciávalmárvégezhettünk volna,
csupán moistcsatlakozotthozzájuk Vodicska Imre
főtisztelendőúr,akinekazleszahivatása,hogya
lelkigyakorlatok irányítása mellett a magyarságot
egészAlbertábanmegszervezze.
Kétévótakezdenekmárideiselkerülniama-

gyarok.Körülbelülhétszáz magyar voltezen a
nyáron,ezenavidéken.MagábanAlbertábanhar-
minc-negyven magyar farmer lehet, ötven-nyolc-
van magyar Edmonton környékére húzódott fel.
A legtöbbmagányosembercsakrövidideigtar-
tózkodikavárosban,azutánkimennekafarmokra.
Nagyonsokdolgozikavasútimunkálatoknál.Ezek
éppen olyan kóborló szerencsétlenek,mintatöb-
biek.Havanmunkaittmaradnak,hanem odébb
állanak.
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A gentleman farmerek itt is kísérleteznek.
Nincsenek is másutt,csak Winnipeg mellettés
Calgary környékén. Itt van közelben a High
River,aholawelsiherceghíresRancheterülel.
A welsiherceg nagyon nagyra van állattenyész-
tésével,hatalmascsordáivannak,aholalegpom-
pásabbállatokattenyésztiki.
Eddig kétmagyarbáró:Csávossy Józsefés

Endrevettekbirtokot.Kétésfélszekciójukvan,
közel ezerhatszáz holdon gazdálkodnak. Körül-
belül tizenkét mérföldnyire a várostól laknak,
de azért idetartozónak érzik magukat, ámbár
Cochrane a vasútiállomásuk.Van vagy negy-
ven marhájuk, harminc lovuk, négyszáz holdat
elvetettek és szorgalmasan dolgoznak rajta.Min-
denkiaztmondja,hogyjógazdák.Farmjukelső-
rangú, olyan épületük van, mint valami
Andrássy-úti villa. Ilyent megvásárolni azonban
szegényemberegyáltalábannemtud.
Állandó vendégük volt Jósika Miklós báró,

akieddig még nem vettbirtokot,de szándéká-
banvan.
A magyar gentleman farmerek egymással

állandó kontaktusban vannak és tapasztalatai-
kat mindig kicserélik. Nagyon újoncok még
ahoz, hogy náluk különlegesebb eredményről
lehetnebeszámolni.
Egyáltalában errefelé Albertában nem olyan

jók a földek,mintSaskatshevanban.A magyar
gazdák közülegyedülLengyelJánostemlegetik,
akinagyobbvagyonratudottszerttenni.Stavelinél
vanezerhatszázholdja,demárhúszévedolgozik
keményen.Ezavidéknagyonszáraz,nehezebbitt
valamirejutni,mintmásutt.
Éppenvasárnapvolt,amikormegérkeztünkés

egykistemplombainvitáltakbennünket,âholelő-
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szőrfogelhangzaniamagyarszó.Odaissiettünk,
bizonyrajtunkkívülaligvoltotthat-nyolcember.
Vodicska tisztelendő úrmise után szép magyar,
prédikációttartottnekikésarrakérteőket,hogya
ezertartásután gyülekezzenek atemplom pincéjé-
benelhelyezetttársalgóban.Aligfoglaltunkotthe-
lyet,máris megjelenta tisztelendő úrralegyütt
Kidd püspök,Calgary egyházihatalmassága.Vo-
dicska tolmácsolását vette igénybe, mindenkinek
viszonyai után külön-külön érdeklődött és arra
kérteamagyarokat,hogymindenvasárnap jöjje-
nekössze,mertezentúlmindigmegtartjákama-
gyarszentmisét.
Apüspökúrolyankedvesvolt,hogybennünket

ismeginvitáltakastélyába,amelyavárosonkívül
egygyönyörűdombonemelkedett.Autónkhosszú
utattettmeg,amígfölértünkésamikorbebaran-
goltuk Calgary villanegyedét,láttuk,hogy igazán
milyengyönyörűezaváros.A városszivében,az
üzletinegyedbenmégfelhőkarcolókisigyekeznek
tekintélytkiharcolnimagukszámára,mígavárost
környező dombokon valósággal mosolyognak a
házikók.A legszebb magánvillák egymásmellett,
majdnem valamennyi csodálatos parkkal körül-
fonva.
A püspökúregyenesenésnyíltanbeszélt.El-

mondotta,hogy eddig a magyarok lelkiüdvével
nem igentudtaktörődni,mertelenyészőkevesen
voltak,mostazonbanmársokankerülnekide,te-
hátszükségesneklátszott,hogyazalbertaimagyar
katolikusoklelkiügyeitismegszervezzék.Ezekcsak
akezdőlépések,amelyethamarosanatöbbifog
követni.
Délután valóban megláttuk,hogy sok magyar

vanCalgarykörnyékén.Azegyiknagyobbtemp-
lomban összegyűltekésmegalakítottákakülön
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magyar katolikus egyházközséget. Lehettek ott
legalább negyvenen, ötvenen, meleg szeretettel
fogták körüla püspökötés Vodicska plébánost,
akicsakpárnappalezelőttérkezettmegésiga-
zán nem fiatalon hagyta el szülőhazáját,hogy
messze,Északhonában,azidegenbeszakadtma-
gyarok istápolója legyen.Azóta már otthonosan
elhelyezkedett.Egyik plébánostársánállakik,aki-
nekaházaaligtízlépésnyirevanapüspökpalo-
tájától. Vodicska főtisztelendő úr valóságos
nyelvtalentum,magasem tudja,hánynyelvenbe-
szél?Mostmindenesetrehasznátveszikülönöste-
hetségének.Gyakran utazik ésfelkeresia szom-
szédostelepeket.Hakell,prédikálmagyarul,né-
metül,tótul,ruténulvagy akárlengyelülis és
olyannyelvenimádjaazUrat,ahogyahívőknek
legkedvesebb.Lelke azonban csak magyar.Min-
dighazagondol,egypercresefeledkezikmegerről
asokatszenvedettországról...
Ez Nyugat-Kanadának majdnem a legnyuga-

tibbpontja.Innenmárcsakahavasokjönnekés
azután a Csendes-óceán.A hunyó napnak vissz-
fénye támad, mintha a láthatár másik oldalán
konkurensnap követelnéamagajogát.Ittállok
fennahegytetőnéskémlelem atermészetkülönös
titkát,furcsa játékát.De tekintetem nehezen tud
áthatolni,ahavasokormaielálljákakilátást.Ha-
marmegkapom a magyarázatot.A Rockiesekben
nagyerdőtüzekpusztítanak.Nem istudják,mióta
ég az őserdő.Milliárdok és milliárdok pusztul-
nakel.Vadnyugatromantikájaéled.A tűzittiga-
zán pusztít. Megöl, meggyilkol mindenkit, akit
vagy amittűzbörtönébeszorít.Talán emberitra-
gédiákislejátszódnakamesszetávolban,mieb-
bőlsemmitselátunk,micsakakettősnapnyugat
kísértetiesszépségétélvezzük...
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Eközben mindinkább körülburkol minket az
este.Azelőbbmég·barátságosdomboldalakegyre
jobban beárnyékolódnak,asötétégrefenyegetően
merednek a hatalmas hegyek komor kontúrvo-
nalai.Szintefélelmesséválikazegésztájkép.Mi-
lyenmesszireisdobjaasorsforgószeleaszegény
magyarokat?!

Egyváros,amelyaprairiekbőlnőttki
Saskatoon,(—).

Haakanadaimagyarhazaír,rendesenafalú,
vagy a postaállomás mellé odaírja «Sask»,ami
rövidítve Saskatshevantjelent.Ha hazulrólmeg-
érkezik a rokon vagy a koma és megkérdezik
tőle,hogyhováigyekszik,mégKanadábaniscsak
úgyfélvállrólvetioda:
—Saskanadábamegyek!
Csakhosszasmagyarázatutánértimeg,hogy

ebbőlmégsenkisetudja,hovaigyekszik,hiszen
azabizonyos«Sask»olyanhatalmasország,hogy
akármelyik európaibirodalommalfelveszia ver-
senyt.Bennünketkülönösem érdekelezafurcsa
világ,mertideszorulta magyaroknak legnagyobb
része.
Saskatshevan a dúsan termő búzaföldek ha-

zája,ahola rövid kanadainyárban igazán úgy
érziaz ember,mintha otthon,a Nagy-Alföldön
volna.Feketeföldje,ahovaaszem ellát,nem lát
mást,mint búzatáblát,egymás mellett,végtelen
kiterjedésben.Ennek a tartománynak ugyan Re-
gina a fővárosa,de a tulajdonképpeniközpontja
mégis csak Saskatoon.Ittmajdnem minden ki-
vándoroltmagyarmegfordul,rövidebb vagy hosz-
szabbideigróttaismáravárosuccáit.
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Ilyenvárostseigenlehetlátnimásholavilá-
gon,valósággalaprairiekközepénvan.Mégcsak
elseválasztottáktőle.A városegyenesenaföld-
bőlnőttki,mégmaisnapról-napranagyobbés
nagyobb darab földethódítelabúzarengetegből,
házaképülnekoda,aholmégtegnapakalászrin-
gott,ígyterjeszkedikaváros,deazértprairiea
prairie,hogymegseérezze.A tengercsaktenger
marad,ha egy kanállalelisvesznek belőle ...
Csakilyenkörülményekközöttérthetőmegavá-
ros fantasztikus kialakulása.Saskatoon híres ha-
talmasegyetemérőlésapompáskőépületek köz-
vetlen szomszédságában, ahol legfeljebb díszker-
tek lehetnének, ott himbálózik az aranyos ga-
bona...
A városonkeresztülfutaSaskatshevan-folyam

és éppen úgy kettészeli a várost,mint ahogy
aDunaBudátésPestetelválasztja.A városmaga
nem olyanfestőifekvésűmintCalgary,azépüle-
tek sem annyira fényűzőek.Egyszerű kereskedő-
város,nemzetigócpont,elosztóállomás.
Minden idevalósipolgár nagy jövőtjósola

városnak.Arra várnak,hogy a Hudson-bay-vas-
útatkiépítsék,amely körülbelülharmincezermér-
földhosszúlenne.Haeztmegépítik,úgyagabona
egyenesen PortNelsonbajut,ottvan aHudson-
öböl,ahonnan azután közvetlenüljuthatatenger-
hez.Ebben azesetben nem kelleneagabonának
Winnipegbe utazni,onnan át,a hatalmasszáraz-
földön keresztül,egészen le a tengerikikötőig.
Körülbelüla felére rövidülne meg a vasútiút,
amitermészetesen nagyon megolcsóbbítaná a ga-
bonát.
A vasútnak nagyrésze már kész.Mostmár

igazán csak egy kisdarabotkellmegépíteni,de
ittarrólbeszélnek,hogyakisrészsohasem fog
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megépülni,mertakik eddig- a gabonábólnagy
hasznot húztak, elvesztenék jövedelmüket. Ezek
befolyásos emberek és lehetőleg minden kísérle-
tetmegakadályoznak.Ezzelszembenvalóbanabe-
fejezéshezközeledikazépítkezés.
Kitudja,miaz igazság,egy azonban tény,

hogymégvalaminagyonnagyakadályvan,ami-
rőlnem szabad megfeledkezni.A Hudson-öbölnek
vanvalamikülönlegessajátsága.Beszokottfagyni.
Minden évben csak négy hónapig közlekednek
majdatengerihajókéskérdés,hogyilyenrövid
időalattlelehet-ebonyolítanianagyforgalmat?
Nem szabad sohasem szem előltéveszteni,hogy
ezavidék,azegészviláglegnagyobbbúzatermő
egysége,úgy,hogynem két-három vágóngabona
szállításának lebonyolításáravan szó,hanem meg-
számlálhatatlan vonatok rohannának megrakva
azéletteltelveatengerfelé.
A saskatooniak mindenesetre tovább álmo-

doznak és várják a híres vonalmegnyitását.A
nemzetivasút,aNationalRailway,építiazújút-
vonalat,demármostisbizonyos,hogynem fog
ráfizetniazújításra.Újterületek nyíltak meg az
emberiség számára, ahol talán leggazdagabb az
ásványvilág. Komor, kopár vidék, a turistának
egyhangú unalmas tájék, amelyről száműztek
minden szépséget.De a föld alattarany,ezüst,
szén,annyi kincs,mintha valami mesebeli va-
rázslórejtettevolnaelhamisútonszerzettdrága-
ságaitüregekbe,asziklákalá,aföldbelsejébe.
Magaavárosolyan,mintalegtöbb kanadai

város, széles nagy útvonalak, egy-két aránylag
széppark.Azegyetemrekülöngondotfordítanak,
az egyetemiépületeketaz ittbányászotttermés-
kőbőlformálták ki,körülötteisnagyon csinosa
parkírozás, létesítettek egy mintafarmot is, ahol
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akertészetmindenágávalfoglalkozhatnaka nö-
vendékek.
A városmégnagyonfiatal,mindösszehuszon

egyesztendős,amiszinténnem újság,mertittmég
senkinekéssemmineksincsmúltja.Vanmodern
szállodájaisegy-kettő,aholmeglehetkapniazt
akényelmet,amitezavidéknyújthat.A város
különbenészakfeléfejlődikésmindenkierősen
állítja,hogySaskatooncsakakamaszkorátéli.
Amagyarokéleteazértnem lehetnagyonben-

sőséges,mert,mintmindenvárosaszámukra,ez
iscsakátmenetiállomás.A magyarokfőirányítója
FarkasKárolyreformátuslelkész,akiugyanmár
otthonisteológusvolt,demégiscsakittszentel-
tékfel.Innen Jeli* tikülönbözőmagyartelepekre
súgyszólváncsakpihennitérmeg.
Innenkerültkiésidevárjákvisszadr.Hoff-

mannFerencet.Hoffmanntabékébenaföldmű-
velésügyiminisztérium küldötte ki,hogy tanul-
mányozzaakanadaitermelésiviszonyokat.Tanár
voltésajelentésételiskészítette.Azutánközbe-
jöttaháború,fogságbakerültésSzibériábanmin-
digarrólábrándozott,miképpenkerülhetneátaz
egykoritanulmányaiszínterére.Hosszasviszontag-
ságokutánsikerültisnekiakalandosvállalko-
zás,mertakkoribanmégKanadaavoltellensé-
gesállamokpolgáraitnem engedtebe.Ittletele-
pedett,majd református lelkésziteendőketvég-
zettamagyarokközött,későbbfelisszentelték
lelkésznek és honpolgárosították.Feltétlenülko-
molymegbecsüléstvívottkinevének.A nemzeti
vasútKözép-Európábaküldte,mintérdekeikép-
viselőjét.
Nevéhezfűződiktalánazegyetlenmagyarvo-

natkozásúmúzeum Kanadában.Azegyetem egyik
kisszobácskájábanegykisfülkétadtakneki.
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Szerzett valahonnan egy Kossuth-képet, ott van
néhányrégimagyarpénz,magyarekeéssoklim-
lom,amelyen a magyarművészetszelleme meg-
érzik.Nincsaz egésznek sok jelentősége,de az
egyetemihallgatók mégis csak tudomástvesznek
arról,hogymesszeEurópábanvanegykisország,
amelynek Magyarország aneve,ahonnan sok de-
rék magyar ember kerekedett fel, munkaerejét,
egész, életét ennek az országnak boldogulásáért
áldoztaföl.
Még valamimagyar vonatkozás van,amiről

nem illik megfeledkezni.Hoffmann professzor a
SzentAndrás-kollégiumban tanított.Azegyester-
meketittelszokásnevezni.Vannéhánymagyar
terem: Lorántffy Zsuzsanna-szoba, Rákóczi-szoba
ésígytovább.A professzorkisréztáblákatcsinál-
tatott, amelyekről mindenki megtudhatja, hogy
miazelnevezésjelentőségei
Kisapróságok ezek,de ha az emberolyan

messzevanahazájától,úgybizonyellágyulilyen
kisfigyelmességekre.
Állandó magyarletelepülőkrőlnem igen tud-

tak hírt adni. Barkásl Imrének van Bording-
house-a,Pózelborbély,FarkasSándorasztalos,s
így tovább.Különöskarriertmagyarembernem
futottbeezenavidéken.Saskatoonnaknem isez
a jelentősége,hanem az,hogy innen szóródnak
szétamagyarok«Saskanada»mindenrészébe.
Saskatshevannak Regina a fővárosa és mivel

eztatartománythódítottákmeglegjobbanama-
gyarok,nem volnastílszerű,hamagábanafővá-
rosbanneakadnánkmagyaroknyomára.
Egész éjszaka futottvelünk a vonat,minde-

nütt a megszokott búzatengeren surrantunk át.
Egyszerre csak tágulnikezdtek a sínpárok,ide-
odabukdácsoltunkasokkeresztezésen,mígvégre
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befutottunk a pályaudvarra.Rengeteg sínpáregy-
más mellett,amimutatja,hogy nagy forgalmat
bonyolítleezaváros.
Csakrövididőnkvoltavárosmegtekintésére.

Amintkiszálltunkakocsiból,márvártránkKató
András,régikanadásésrobogtunkistovábbautó-
jával. Regina nem szégyenkezhetik Saskatoon
mellett,uccáifényesebbek,házainagyobbvárosia-
sabbak,aforgalmaisélénkebb.A kanadaiváro-
sokszinténuniformizálódtak,mintalegtöbbame-
rikai város. Reginának éppen olyan a parla-
mentje,mintWinnipegnekésatöbbinagyváros-
nak.A tipikusamerikaiparlamentbuilding,előtte
azonban gyönyörű tó,hatalmas parkkal.Ittmár
a technika dolgozottés kikorrigálta a természe-
tet.Mesterséges tavat csináltak,amelyen csóna-
kok siklanak tova,a partján zenekarjátszik és
hangfoszlányokatragadmagávalaszél.
A reginaimagyartelep tizennyolc-húszeszten-

dős. Csángó magyarok vannak itt Bukovinából.
Hadikfalva, Istensegíts, Józseffalva környékéről.
De magyaroknak vallják magukat és magyarul
beszélnek.A régitelepeseklegnagyobbrészegyár-
ban dolgozik, van magyar egyesület, szép kis
egyesületiház,aholgyakorta tartanak összejöve-
teleket,olyan szüretimulatságotrendeztek,hogy
hírétől hangos volt az egész magyar Kanada.
Kató András különben olajgyárban előmunkás és
mársokidetévedtmagyarnakegyengetteaboldo-
gulásútját.
Hatalmas,szélesutakon,majd liliputicsaládi

faházak között futottunk el, megbámultunk né-
hány szép templomotésegy-kétközépületet,az-
utánvisszaavonathoz.Jóidőteltel,amígamoz-
donyunk a sínek labirintusán átvergődöttésújra
előttünkringottaróna.
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A gabonatengerben csak egy-egy kis sziget
mindegyik város,sőtfalvak se nagyon akadnak,
mégmagányosházaksenagyontűnnekfel,min-
denüttbúzaésbúza...

Kanadaifalu,aholcsakmagyarul
beszélnek

Plunkett,(-—).
Vonaton csak egy kisugrásSaskatoonbólés

az ember már Plunketten lehet.Eddig is sok
magyarralakadtam össze,demindig keresnikel-
lettőket.Elvegyültek anagy angoltengerben és
mindig szenzációkénthatott,amikor magyar be-
széd ütöttemeg afülemet.Plunkettmármagyar
telep,ahol,amintazállomáson letesziazember
a lábát,magyarszóvalköszöntik.Akárkitmeg-
szólít, egész biztos, hogy magyarul fog vála-
szolni.Még annak a kereskedőnek is,akinem
magyar,de jó üzletember,legalább néhány szót
megkelltanulniamagyarul.
Farkas Károly tiszteletes úrral érkeztünk

meg ée bizony süvegeltek bennünketjobbrólés
balról.Elénk kerültegy fiatalember,akimár
régiismerőseatiszteletesúrnak.
—Nem istudjatiszteletesuram — szólította

meg,— hogy milyen nagy fába vágtam a fej-
szémet!
—No,miaz?
—Borbély lettem.Ez még nincs Plunketten,

magyarborbély,tehátjó üzletlesz.A magyarok
járnakismárbehozzám éssegítenek,mertkü-
lönben nem tudnék megélni.Szőlősy uramnála
biliárd-szobábanvanaműhely...
Éppen oda igyekeztünk.Az állomástóllátszik
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isazüzlet.Mielőttelértük volna,egy szomorú-
arcú emberbe ütköztünk.MagashegyiLajos,régi
kanadás.Mindenkiismeri,becsüli,mertrendes,
szorgalmas ember. Nagy tragédia történt vele.
Nagyonszépüzletevolt,deleégettaháza.Még
egyelőre nagyon elkeseredett, de itt, Ameriká-
bannem könnyű azélet,hozzászoktak ahhozaz
emberek,hogy minéljobban vera sors,annál
inkább szembekellhelyezkednivele.Magashegyi
sehagyjamagát,biztosanszebbházatépít,mint
arégivolt.
Szőlősy bátyánk üzlete igazi vegyeskereske-

dés,mindentlehetkapnibenne.Melegenüdvözöl
bennünket.A tiszteletesuratkörülfogják a gye-
rekek, van elég, József, Helen, Edith, Albert,
Mari,Erzsi.Mindköréjegyűlnek,mindegyiktőle
tanulta a magyarírástés olvasást,a vasárnapi
iskolába még mindig elszoktak járni.Jön már
aháziasszonyis.
— Nincsugyanittsemmiféleétkezésideje—

mondja,— de utasemberrelsoha sincstisztá-
ban azember.Megkérdem tehátegyenesen:éhe-
sek-eazurak?
Alig vártaafeleletet,rohantakonyhábaés

készített mindent, amit csak szemünk-szánk
kívánt.
A gazda azután elmesélte,hogy bizony van

ittmagyarelég,magyarszóvalnem lehetittel-
adnisenkitse.Azegészkörnyékmagyarfarme-
reké. Nagyon szívesen látott, de biztatott, ha
látniakarunk valamit,még mostinduljunk,mi-
előttasötétbeáll.
Nem voltautónk,szereznikellettegyet.Az

egyetlen autóüzlet szintén magyar emberé.Far-
kasAlbertmárfölisugrottakocsijáraésszá-
guldottunkisahepe-hupástalajon.
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Ha eddig az voltaz impresszióm,hogy a
csodamódon negnagyobbított Nagy-Magyar-Al-
földön járok,mostúgy éreztem,hogy a dunán-
túlidombosvidékre kerültem.Az autónk holaz
emelkedésnek fölfelé kúszott, hol lefelé siklot-
tunk a lejtőkön.Itt-ottkis tavacska,ahollibák
éskacsák fürdöttek.A vidék majdnem mindenütt
jólmeg van művelve,amiebben az országban,
ahol nagyon külterjes a gazdálkodás,nem sok
helyen fordul elő. Magyar földművest éppen
azértszeretik,mertragaszkodik a földjéhez és
ápolja.
Ennyiürgétegyüttmég seholseláttam.Az

autónk rohanás közben többnek elnyisszantotta
a nyakátésekkortudtam meg,hogy jutalomra
számíthatunk,merta hatóságok díjattűztek ki
mindenürgehalálért.Csakafarkátkellbeszolgál-
tatni,mintbizonyítékot,a többitpedig elhajít-
hatják. Rendszerint gyerekeknek mulatsága és
kereseteez.A múltesztendőbenrengetegetössze-
fogdostak, az egyik gyerkőc azonban kitalálta,
hogy ha valamennyit kipusztítják, akkor nem
leszkereset.Kiadtateháta.jelszót,hogycsakaz
ürgék farkát vágják le és az állatot engedjék
szabadon.Így iscsinálták smostrengeteg far-
katlan ürge szaladgál.A gazdák nemcsak pénz-
kereset miatt irtják az ürgét,hanem azért is,
mert rengeteget pusztít,néhol a falánk állatok
egészbúzatáblákatettekmeg.
Kiss János bátyánk farmjára igyekeztünk,

akivel különben már a vasúton megismerked-
tünk,mertnekiisSaskatoonban voltdolga.Az
egyik gyereke érte jöttaz állomásra,nagy két-
kerekű kordéval,amely előttvígan ügetettaló.
A mozibólmindenkiismerieztaz alkalmatos-
ságot,errefelé baginakhívják.Az autó nem ér
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rádöcögni,nemcsak utolértük,hanem még elis
hagytukakocsit.
Előbb értünk be a tanyára, mint maga a

gazda.Az egész család fogadott,bevártuk János
bátyánkatés azután megindulta beszélgetés.Ez
a telep nem olyan öreg,körülbelülhúsz eszten-
dős. Pinke Imre jött ide először, aki White-
woodon farmereskedett. Két fiát hozta magával
samikorlátta,hogyjóaföld,abarátait,isme-
rőseitide hívogatta.A legtöbbnek családja még
mindigittvan,nyugodt,csöndeséletetélnek.Fa-
ragóék, Nagy Józsefek, Hegedűsek, Takácsék,
Domonyiék,Kristófék voltak elsők ezen a vidé-
ken. Elbeszélgettünk, eltréfálgattunk, azután egy
kiskörsétáraindultunk.
A hepe-hupás vidék csak nem akart kisi-

mulni, a búzaföldek azonban mindenütt nagyon
szépek.Beállítottunk Pálfy István bátyánkhoz is,
decsakazasszonyvoltotthon,megatanítónő-
lány,aférfinépségkintdolgozottaföldeken.így
jártunk idősebb Farkas Albertaknális,meg He-
gedűs Jánoséknál, voltunk Keiber Péteréknél és
mégegynéhányhelyen.
A magyar farmerek lakása mindenütttetsze-

tős,a fogadószoba nagyon szép,rendes,csinos
bútorokkal és mindenünnen a családi melegség
árad. Amikor befordultunk Faragó Antalékhoz,
csak amagasban tudtuk üdvözölniakétlegény-
fiát.Éppen akkortakarították be a szénátésa
toronymagasrarakottszénatetejénültek.
Itt a távolságok nem kicsik, sietni kellett

visszafelé, közben is találkoztunk magyar gaz-
dákkal, akik olyan természetesen köszöntek
vissza, magyarul, mintha csak otthon járnánk.
A Szőlősyék márnagyban sütöttek,főztek,nagy-
szerűfriss,otthonivacsorával vártak bennün-
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ket.Akadtegy kisitókaisésamíg avonatot
vártuk,visszaszálltunkamúltba.
Ígymostmárszép,ígymostmárjó,deezt

a kis vagyont,ezta kis nyugalmatnagyon is
meg kellettszolgálni.Nehézévek keservesmun-
kájánakeredményeamaiállapot.Kitudja,hogy
a maigeneráció energiája kitudta volna-e állni
ezeketamegpróbáltatásokat?Azöregek aztállít-
ják,hogyamaifiatalság,azújbevándorlók,egé-
szenmások.Nagyonrosszavéleményróluk.Az
öregek szerint egyszerre akarnak meggazdagodni,
amiitten igazán szintelehetetlen.Kevésfog kö-
zülük letelepedni,nagyon sokatide-odafog haji-
gálniavéletlenszeleésbizonynagyonsoktra-
gédiaszíntereisleszmégazészakországa.
Azután vitta vonatújtájak felé: Wakaw

felé mentünk,amely egyike a legnagyobb ma-
gyartelepeknek.Mostmármindig olyan vidéket
érintettünk,aholakad magyarelég.Mingyártaz
első állomás Prudhomme,azelőttHewellvolta
neve. Az állomásról látszik a Royal-szálloda.
Szép nagy faépület,FiasVince a gazdája.Van
még így egy magyarvendéglő is,amelyetegy
ittenifarmerfelesége vezet.Ittlakik még egy
Franknevűmagyarfarmerkétleányával.
A vonat robog tovább velünk. Látszik a

belga apácák nagy épülete.A kísérőim házakra
mutogatnak.Itt laknak Andréék,Gyulaiék,Mis-
kolciék,Simonék,aTóth-családésmégkitudná
azösszesmagyarokatfelsorolni.
Kissé odébb Bremenben is laknak magyarok.

Medgyes József farmer, akinek nem kevesebb,
minttizenkétgyerekevoltésmintkőművesjött
ki.Elég messze lakottannak idején a vasúttól
ésmindigmeséli,hogyegyhétigtartott,mígaz
ökörfogattala gabonátel tudta szállítani.
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Mindez ma már a múlté.Az Imperial Bank
téglaépületétmárőkészítette,büszkeisrá,
Cudwoorthonállavonat.Leisszálltunkpi-

henni.Beugrottunk Göller Márton üzletébe,aki
Hercegfalvárólkerültide.AzelőttWakawon volt
boltja,de azután elvette egy német-magyarke-
reskedő lányátésátkerültide.Akad ütisma-
gyar,ámbárnem sok,de a magyarsíorosjól
megél,mertaderék magyarniunkásembertmin-
denkiszereti.
Sokáig nem diskurálhatunk, mert fütyült a

vonatésindulnikellettWakaw felé,amely már
egyikealegnagyobbmagyartelepeknek.

A«Görbetó»-nálindiánokhelyettcsak
magyarokvannak

Wakaw,(—).
Ezkörülbelülalegnagyobb magyarfalu Ka-

nadában,nem a legnagyobb magyartelep,inert
hiszen vannak sokkalnagyobb kiterjedésűek,ahol
több magyarra bukkanunk,de nincstalán egyet-
lenegykanadaicitysem,aholazösszesüzletek,a
raktárak ennyire magyar kézben lennének és a
házaknak ilyen nagy részében laknának a ma-
gyarok.
Wakaw a nevéta tőle tizenkétmérföldnyire

levőtótólkapta.Wakaw indiánszó,annyitjelent,
hogyGörbe-tóésőskorinevétnemcsakakétmér-
földnyihosszútó,hanemanagyfaluismegőrizte.
A tókülönbennyáriüdülőhely,ahovaméga

tartomány fővárosából, Reginából is jönnek az
emberek holottnem kevesebb,mintszáznyolcvan
mérföldnyire van ide. Ránknézve, magyarokra,
mégazértisnevezetes,merthárom magyarember-
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nekisvanittvillája.BakonyiJenő,dr.Hoffmann
FerencésJohancsekJánosépíttetettmagánakató
partjára villát, másutt egész Kanadában ilyen
luxusranemtoitamagyaroknak.
Aholatóbegörbül,egykisfélszigetkeletke-

zett,ennekazormánkórházépült,aholeddigmái-
számtalan magyart gyógyítottak. Dr. Skott az
intézmény igazgatója,aki mindig szeretettel be-
szélamagyarokról.
Nehéz volna meghatározni,hogy mennyima-

gyarlehetWakawbanésakörnyékén.A családok
számátmagábanaközségbenharmincrateszik,de
szaladgálóembermegfordultittéventevagynégy-
száz,akörnyéken legalább négyszázmagyarcsa-
ládotésötven magányosembertlehetfelfedezni.
A magyarokonkívülnagyonsokarutén,németes
afrancia,valamennyien hirdetik,hogy Wakawnak
nagy ajövője,máreddig ishatelevátorjavan,
ahovaaratáskorcsakúgyömlikagabona.
Wakawhoz nekünk, magyaroknak, különleges

jogaink vannak,merta község 1912-ben magyar
emberföldjénépült.Davis,aprinz-albertipolgár-
mesterapjaépítettea«várost»,ahogyneveznisze-
retik,mégpedig GöllerAntalmagyaremberföld-
jén.Göllerazelsőtelepesekkeljötterreavidékre
ésszázhatvanacreföldetkapottingyen.Azőte-
rülete volt legalkalmasabb városépítésre és erre
megvették a földjétkilencszáz dollárért,ezerhét-
száz dolláradósságotpedig kifizettek érte.Ezzel
mégnem voltvégeaszerencséjének,mertapén-
zen kívülkapottújabb százhatvan hold ingyen
földet,determészetesenmárnemilyenjóhelyen.
A citygyorsankezdettépülni.Előszörszállo-

dátésvendéglőtlétesítettegy angolnő,azután
LukácsfiKristófhonfitársunk boltotnyitott·,Né-
meth Péterpedig afarmerek számáramindenféle
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szerkereskedéstrendezettbe.Johancsik Jánosvas-
kereskedésreadtamagát,még mostisittvan a
boltja,amely egyike a legjobbhírű vállalatoknak
a magyarok közötttalán egész Kanadában.Ter-
mészetesen szükség volt iskolára ie, amelyet
dr. Skott forszírozott Firneisz Edward hazánk-
fiávalegyüttésmásokissegédkeztekneki.Azis-
kolánakeleintecsakhárom osztályavolt,mamár
tizenkétosztállyalrendelkezik.
A törzslakosság majdnem egészen a bevándo-

roltmagyarlakosságbólkerültki.Ma márvan
hétkereskedés,kétmészárszék,kétpatika,két
hotel,három vendéglő,három autóüzletésgarázs,
négy farmszerszámkereskedő és így tovább. Az
iskolátmártéglaépületben helyezték el,mostké-
szüla hatalmaskatolikustemplom,amelyre hat-
vankilencezerdollártirányoztakelő,mígapaplak
építkezési költsége tizennégyezer dollár. Büszkén
emlegetik,hogy van négy tanítójuk,kétkatolikus
papjuk,kétdoktorjuk,egyreformátuspapjuk,egy
baptista prédikátorjuk ésegy fogorvosuk.Szerény
számokezek,deakikismerikakanadaiprimitív
viszonyokat,azok nagyon jóltudják,hogy ennyi
intelligencia egy helyen bizony nagyon sokat
jelent.
A magyarok leginkább ZircrőlésHercegfalva

környékérőlkerültek ki,deazértvannak olyanok
is,akiketmáshonnanvetettideazéletszeszélyes
hullámverése.Azelsőtelepülők1901és1902-ben
jöttek.
Kardos György Dunaföldvárról kerekedett fel

kétfiávaléskétleányával.Az egész családnak
kilencszázforintvoltazsebében.Azapasazidő-
sebbikfia,Pistavoltabbanakorban,hogyhome-
steadet foghatott, vagyis százhatvan hold földet
kaphatottingyen.Így voltegyszerre háromszáz-
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húsz holdjuk,amelyen azután elkezdtek gazdál-
kodni.
Tökéletesen ugyanilyen valamennyielső letele-

pülő sorsa.Bizony,nagyon sokáig nyomorogtak,
Rostern városábóljöttek,aholnem tudtak boldo-
gulni.Házépítésrenem isgondolhattak,ástakegy
gödröt,amelynégylábmélyéstízlábszélesvolt.
Erdő volt bőven, vágtak fát, amelyet a gö-
dörtetejére tettek,szénátraktak rá és ráhány-
takföldet.A gödörbeazutánszárazszénakerült,
és ottlaktak,ez voltaz első berendezkedésük.
A magukkalhozottpénzen vettek kétlovat,egy
bagi-kocsit,egyekétésboronát,ezzelláttakhozzá
a gazdálkodáshoz.Csak akiilyen alulkezdi,az
vihetivalamireKanadában.
Kutasy János,a másik öreg farmer,apósával

jöttkiésmindketten mingyártmarhatenyésztéssel
kezdtek foglalkozni.Ökröketvásároltak és azzal
próbáltak eredményeketelérni.Az apósa meghalt,
közben lánya felcseperedett,egy kanadaimagyar,
NagyDezsővetteelésígymostmárőisalapító-
nakszámít.
Scheidel István Hercegfalváról vetődött ide,

nekitalánmégrosszabbdolgavolt,mintatöb-
bieknek,mertingyenföldjén sok voltazerdő és
pénzesevolt,amivelelkezdhetettvolnavalamit.
Kétévigkülönbözőhelyekendolgozottafeleségé-
velegyütt,amíg annyipénzttudottösszeszedni,
hogy jószágokatvehettek éscsak azután láthatott
hozzáföldjemegmunkálásához.
Majdnem mindegyik magyar élete egy-egy

ilyen kishősköltemény,amunkanagyszerű him-
nusza. Igazán bámulatos küzdelmet folytattak a
megélhetésért. Erdőből, vadonból csinálták meg
maguknak a kis birtokukat. Vinisch Ferenc
kétfiávalérkezettmeg.Azapamalombandolgo-
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zott,afiúkmásnakműveltékaföldet,azutánaz
őregönállósítottamagátfeleségévelegyütt,afiúk
pedig tovább szerezték a befektetéshez szükséges
pénzt.A nagyobbik fiúnak,Pálnak,mostmészár-
széke van.a fiatalabbik,Ferenc,háromszázhúsz
holdföldöngazdálkodik,azöregmamárugyan-
csakháromszázhúszholdföldönúrsazittszüle-
tettgyermekeivelegyütttúrjaaföldet.
Kulrichék is nehezen kezdték.Kulrich János

Hercegfalváról apósával,Ezinger Mátyással kere-
kedettfel,kétfiávalérkezettmeg,későbbittszü-
letettaharmadikgyerek.Három-négyévigőkis
másoknakdolgoztak,amígafölszereléshezszüksé-
gespénztelőtudtákteremteni.Mamárnégyszer
százhatvan hold földjevan,hatalmasistálló,mel-
letteszép,újház,cséplőgép,kétmotor,amelyen
szánt,deistenemeztnemadtákingyen!
ZsomborJózsefnégy apró gyerekévelérkezett

meg Kanadába,éshuszonötdolláradósságotha-
gyott hátra Winnipegben. Ma már feldolgozták
magukatéssenkisebeszélanehézküzdelmekről,
amelymögöttükvan.

MókerJánosszintén első telepes.Perkátáról
kerültkiésGyörgy fiávalegyüttfogottingyen-
földet,velükjöttmégkétleányais.A fiúazután
bekerülta városba,mintszerszámkereskedő pró-
bálkozott,mamársajáttéglaüzletük van,cséplő-
gépeket és más gazdasági berendezéseket árusí-
tanak.
Egyike a legérdekesebbj magyar embereknek

Nagy Ferenc, aki Erdélyből került ki. Először
mint gépész dolgozott, a rosterni gőzmalomban
munkaközben elvesztette az egyik szemét, más
munka után kelletttehátlátnia.A még ma is
fürge, friss emberke, aki vendéglátásáról egész
Magyar-Kanadában híres,nem vesztetteelélet-
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kedvét,aszíjgyártástkitanulta,mostolyan nagy-
szerű üzlete van,hogy messze földrőlmindenki
hozzájár.Négyleánykájaésfiafutkározkörülötte
sha magyaremberttalálnak,bizony hazacipelik
vagyebédre,vagyvacsorára.
FirneiszEdwardl906-banjöttki,előszörmint

mechanikus dolgozott,később a vasúttársaság al-
kalmazta,majd mintgéplakatosműködött,azután
építkezni,ésgazdálkodnikezdett.Kihozattaaszü-
leitis,akik azután aföldjén farmereskedtek.Az
eleveneszű magyar résztvett Wakaw megalapí-
tásában,előszöriskolaelöljáró volt,később pedig
mintbékebírószerzettmagánakérdemeket.
Ezek voltak azelső magyarok,Wakaw meg-

alapítói,azután jöttNyuliJanas Rácalmásrólöí
fiával, Galambos testvérek, Szloboda István,
MayerIstván,SchneebergerMárton,KapellerMi-
hály,Mészáros testvérek,Borzos János,Molnár
László,Hegedűs József, Rahovics András,Lep-
sényiFerenc,GőbölösImreésFerenc,KiesAlbert,
RédlMihály,Virág Ferenc,Böhm Ferenc,Nagy
Dezső,BauerFerenc,RédlFerencéeatöbbiek.
Nemislehetmárvalamennyitelsorolni.
Amintazállomástelhagyjuk,portengeren keli

átvergődnünk,hogyelérjükmagátaközséget.Ter-
mészetesenittiscsupafaház,magaajárdaisfá-
bólkészültésvégighúzódikazüzleteksoraelőtt.
Amikor a vonat érkezik,mintha csak Magyar-
országonlennénk,mindenérdeklődésodaközpon-
tosul.
Amíg végigmegyünk a főuccán, addig már

mindenkimegtudja,hogy ritka vendégek,pestiek
érkeztek. Magyar szavak fogadnak mindenfelé,
amerre megyünk.Az üzletemberek invitálnak a.
boltjaikba, a gazdasszonyok pedig ebédre hívo-
gatnak.
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A városka különben nagy eseményre készül,
kiállításlesz,amiittvásárnak felelmeg.Elkerí-
tikaterületetésfelállítjákagépeket.A környék-
rőlbejönnekagazdákésmegnézik,hogyatech-
nikaitudományok mennyitfejlődtek.Ez helyette-
sítia hazaimarha- és lóvásárt,ámbár néhány
állatotisfelhajtottak.Nem hiányziksemmiazott-
honihangulatból,élelmes vállalkozó ringlispiltis
csinált.A gyerekeképpenúgyhancúroznak,mint
odahaza.
A magyarok ezen a környéken nagyon nyu-

godtan és szépen élnek,legfeljebb aztpanaszol-
ják,hogy vallásiszempontbólnem tudnak még
többetelérni.Ez Amerikában igen fontos,mert
a társadalmiszervezkedés csak ezen az alapon
nyugszik.Farkas Károly tiszteletes úrSaskatoon-
bóljön kiide istentiszteletekettartania refor-
mátusoknak, a katolikus magyaroknak pedig
nincsen magyarpapjuk.Igaz,hogy BurrelNárcis
belga pap különös szeretettelfoglalkozik a ma-
gyarokkal,megistanultmagyarul,demégiscsak
másaz,havalakinekmagyarazanyanyelve,ma-
gyara lelke,magyarminden gondolata.Beszél-
gettem Burrelfőtisztelendő úrral.Meleg szeretet-
telemlékezettmeg Hanauerpüspök úrlátogatá-
sáról és kijelentette, hogy teljesen tökéletesíteni
akarja magát a magyar nyelvben. Hamarosan
Magyarországba utazik.Vácon a püspök úrven-
dégeleszésaddignem jönidevissza,— mondotta
— amíg teljes tökéletességgel nem prédikálhat
magyarhíveinek.A főtisztelendő úrnagyon agi-
lis, törekvő ember, neki köszönhető, hogy a
templom építkezése olyan szépen fejlődik, min-
denünnen adományokat szerez, és a pincerész,
valamint a földszint már teljesen kész. Meg-
néztünk mindentapróra,a templomépületpiros-
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fehér-zöld szalagokkaléslobogókkal volt fel-
díszítve.
A katolikustemplomtólnem.messzeegykis

magányos házban lakik Mónux János magyar
baptista prédikátor.Ő isboldogan üdvözöltben-
nünketésamíg arrólbeszélt,hogy agyülekezet
ittmártöbb minttíz éve fennállésműködik,
abaptistákszámafolytonszaporodik,addigasok
aprógyerekefölmászottkiatérdünkre,kianya-
kunkra,szemükben mosolygotta fiatalság.Min-
den vasárnap istentiszteletet rendeznek a. bap-
tistáik saját kápolnájukban, amely a várostól
másfél mérföldnyire van. rendszeres magyar
vasárnapi iskolát is tartanak fönn a gyerekek
részére. Van énekkaruk, szóval minden, ami
ilyenkisegyházközséghezszükséges.
Amikor körsétánkat befejeztük, megismer-

kedtünk az érem másik oldalávalis.Elmentünk
Kassai Pista bátyánk magyar kocsmája előtt.
Ottkintültek azok a magyarok,akik nemrégi-
ben érkeztek ki,ésakik lesik amunkaalkalmat.
Bizony, más reményekkel jöttek ki. Kévéseitek
a napszámotéselsírták,hogy még kétévig is
dolgozhatnak megfeszített erővel, ha az otthon-
hagyott adósságot becsülettel le akarják tör-
leszteni.
Estefeléaszépholdvilágnálszépkirándulásban

volt részünk. Bakonyi Jenő autójával kivitt a
nyaralójába.Alig hagytuk elWakawot,aminta
tó feléigyekeztünk,afák körülfogtak bennünket
és valóságos lugasban haladtunk előre.A sötét-
ség mindinkább ránk nehezedett,egyszerre csak
szép erdőbe jutottunk.A lombok magasba kúsz-
takésafákkoronájaösszeölelkezett.A keskeny
úton siklottunk tovább,még egy autó nem fórt
volna el mellettünk. Hamarosan mellékösvényre
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fordultunk, majd a kocsi hirtelen elővillanó
reflektoraiszép kis kanadainyaralótvilágítottak
meg·.Egymásra rakottfadarabokbólépítették fel,
benn a, legmodernebb, legkényelmesebb be-
rendezés.
A fogadószobában Feszty Árpádnak és több

másneves,művészneíkmunkái.Ezvoltazelsőma-
gyarház,aholvalamiművészetetisláttam.A há-
zigazdafeleségenémetszármazásúasszony,nem is
beszélmagyarul,de azértbüszke férje magyar
voltára. Kiléptünk a terraszra, amely tipikus
amerikaiporch,ottvan a függő-ágy,a függő-
hinta, ahogy annyiszor olvassuk az amerikai
regényekben.Keskenyösvényenmentünkleató-
partraéskispallóntörtünkelőreacsekélyvíz-
ben.A hold sütöttéselővillantak körvonalaiaz
indiánok «Görbetavának».Fekete árnyékok suhan-
tak messziről, rejtelmes hangok hallatszottak,
egy-egymadár,vagyvalamimásállatszólaltmeg
atávolban.Nekünkérthetetlenhangok,deazin-
diánokfüleimindentkiolvastakbelőlük.
A messzeségben egy fekete csónak úszik.Jó

hogynem látjuk:bizonymárnem indiánokülnek
benne,hanem csöndes nyaralók.Tizenkétmotor-
csónakszeliatavat,amiszinténbizonyítékaan-
nak,hogyvégearomantikának.Azesteahold-
fény,a különös környezet,nekünk,idegeneknek
mégiscsakadottegykisillúziót,amelypedigmár
régenszétfoszlott,mintaködavilágosreggelen,
Benn egy pohárwhisky mellettfaggattam a

gazdát,akigazdaságiakadémiátvégzettMagyar-
országon, gróf Károlyi nyírbátori birtokán volt
gazdatiszt, ezenkívül tartalékos főhadnagy, szó-
val intelligens ember, mégis mindennek dacára
tudta valamire vinniKanadában.Az ő története
szinténolyanhősköltemény,mintazegyszerűma-
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gyaroké, a mindennapi élet hőskölteménye, de
bizony hangzatos romantikát mégis hiába keres-
nénkmúltjában.Dr.Hofmantanáravoltagazda-
ságiakadémián ésa tanárhívtafelatanítvány
figyelmét,Kanadára.ElőszörWinnipegbementés
mintegyszerű munkás próbáltboldogulni.Pléhe-
ketrakottkiegykocsiból,debizonyazerősmun-
kátnem bírta.Azután pincéreskedettéselbeszé-
lésénél érdekesen bontakozott ki az;i nehézség,
amiezenapályánisfogadja,ahozzánem értő
embert. Lépésről-lépésre kellett előrehaladnia,
amígvalamirevinnitudta.Későbbegykisfarmot
vett,aíiolkertigazdálkodássalpróbálkozott.Ebbe
azonbanbelebukott,mindenételverteajég·.Ekkor
látta,hogyeznem nekivalófoglalkozásésmás
mesterség· után nézett. Összevásárolta a szom-
szédaizöldségétéskiskocsivalbementavárosiba,
árusítani.Mindenki azt hiszi,hogy ez könnyű,
pedig·mindenuccátkülön-külön,másésmásfifiká-
val.kellett megdolgozni.Amit mint farmer el-
vesztett,aztmintkereskedő visszaszerezte.Végül
máralegelőkelőbbházalókegyikevolt.A vállal-
kozási szellem nem hagyta nyugodni. Hocybe
ment,aholszállodátésüzletetnyitott.Mindennel
kereskedett,de hiába.Ottse tudottboldogulni.
ÍgykerültelazutánWakawra,ahola.szolidgon-
dolkozású, csendes embert nagyon megszerették.
Ma nagy vegyeskereskedése van,ezenkívültöbb
házaésnagyonszépvagyona.Mindennekellenére
avoltfőhadnagyreggeltőlestigottsürögazüz-
letébenésmagaszolgáljakiavevőit.Hanem így
volna,nem is volna sikere,azonnal elhagynák
vevői.
Egészen feketedettaz este,vissza kellettin-

dulni.Az autó nagy sebességgelrobogottvissza
azismertúton.azon aterületen,aholötven-hat-
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vauévvelezelőttínég'indiánoktanyáztak.A sötét-
Bégbőlnem leselkedettránksemmiveszély,mesz-
szirőlbarátságosan pislogattak felénk Wakaw ki-
világítottablakai.

AzÚszóFelhőindiánfőnökésegy
magyarbarátkozása,megegyéb

fantasztikumok
Yarkton,(—).

MielőttWakawtólvéglegbúcsútvennénk,nem
szabad megfeledkezniazokrólamagyarokról,akik
legészakabbra törtek,olyan vidékre mentek,ahol
márnincssemmifélefalu,vagyváros,fölegészen
azészakisarkfelé.
Wakawtól északnyugatra, mintegy hatviauöt

mérföldnyi távolságra esik Lcask.Ezt a helyet
1908-banfedeztefelkétbaptistacsaládésfelhívta,
rá a magyarok figyelmét.Már-márhúsz-huszonöt
család lakik ittésakörülményekhezképestelég
jólprosperálnak.
Ezenavidékenisvanegyindiánrezerváció.

aholapusztulóindiánokahatóságvédelmealatt
meghúzhatják magukat. A magyarokkal állan-
dóan érintkezik egynéhány indián család, ezek
közülaz egyik vezérnagyon jólmegtanultma-
gyarul.Amikormegkérdezték,hogy miértsajátí-
tottaelamiszép magyarnyelvünket,magyaros
káromkodásbatörtki.
— Azistenitezeknek akutyamagyaroknak!

— kiáltotta— egyseakarvelem másképpenbe-
szélni,mintmagyarul,tehátnekem kellettmeg-
tanulnieztazátkozottnehéznyelvet!
Az ittletelepedettmagyarok majdnem mind

baptisták ésaztállítják,hogy dacára a nagyon
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magasészakifekvésnek,jólkifizetődik agazdál-
kodás.Eddigaz1925-ösévvoltarekord-termés,
amikorabúzaholdankéntötvenötbushelt,azab
pedig százbusheltfizetett.A magyarok áramlása
nem szűntmeg,hamarosanezaterületiskime-
rült,ittsem lehetettmár ingyenföldetszerezni,
erre a magyarok felhúzódtak még jobban észak-
nyugatra.Λ Witchikan-tófelé,előzőlegegycsomó
emberNorburynálmegakadtésmostmárittis
van magyar telep,aholkörülbelülhúsz-huszonöt
magyar család van, ezenkívül harmincöt magá-
nyos ember gazdálkodik. Magyarok, svédek és
németektelepedtekcsakmegezenavidéken,más
bizony nem került erre. Nemcsak helyiségnek,
városoknak sincs még nyoma,hanem bizony a
vasútróliscsakálmodoznak.
Leginkább a földművelésen kívültejtermelés-

sel foglalkoznak és a tejszínt két teherautóval
viszikbealegközelebbiállomásra,Shellbrookba.
A magyar baptistáknak ezen a környéken

templomuk van, iskolát építettek és előrelátha-
tóanezanagyonészakratolttelep,szinténpros-
perálnifog.KülönösenjóhírevanSomodyJózsef
farmernek,akimáreddigisszéperedményeketértel.
A wakawi szárnyvonalon délnek haladtunk

Totzkeig.Totzke tulajdonképen vasúti csomópont
lenne,dehavalakiazthiszi,hogyeztudom isén
milyen nagy város, úgy alaposan csalódik. Itt
nincsenek európai fogalmak,ittmég minden a
kezdetkezdetén van.A vasúticsomópontnem
más,mintegyfábóltákoltváróterem,amelybea
nagy hideg esetén tíz-tizenötembertalán belefér.
A kétvasútivonaltalálkozásánálvan még egy
vasút-itatóis,amelyetjobbraésbalraakétvasúti
sín felélehetirányítani.Kissétávolabb avasúti
őrszámáraegykisházikóésezzelvége.
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A kanadaiak aztmesélik,hogy így kezdődik
ebben az országban,— amely mostszületik —
minden,valamikorTotzke isnagyon nagy város
lesz,lehethogyigazukvan,csaklegyenazember-
nektürelmekivárni.
Néhány órai várakozás után felülhetünk az

expressvasútra és roboghatunk Canora felé.
Elérjük Humboltvárosát,ahová északrólszintén
vasútvonal fut be. Ez egy vasúti négyszögnek
végsőcsúcsa,amelyránk,magyarokranézvecsak
azértnevezetes,mertaközepénvanMiddleLake
ésatópartján,avároskábantöbbmagyarcsalád
találtmenedéket.Ittvannak KissAlbertek,Ken-
dőkJózsefek,KarsaiLajosékésmégtöbben.Ezek
egyszerűen leszakadtak Wakawtól és erre hú-
zódtak.
A vonatnagysebességgelrohantovább.Egy-

hangú, megszokott tájék, legfeljebb Muenster
gyönyörű apátsága tűnik szembe, azután Engel-
feldkövetkezik,amelymártisztanémettelepítés.
Innentőlkezdve leginkább némettelepek kö-

vetkeznek sazestemárleszállt,amikorbefutot-
tunk Canorába. Canora majdnem minden régi
térképen szerepel,még olyanokon is,aholleg-
feljebb egy-kétváros helyétláthatjuk.Saskatoon
ésWinnipeg közötta középhelyetfoglalja elés
valamikor valóban azthitték,hogy nagy vasúti
központ lesz, amely az egész vidék forgalmát
fogja irányítani. Az ember önkénytelenül
nagy városravár,debizony csak kétsorházat
találésazzalvége.Magaaszállodaajövőremé-
nyeinek készült.Emeletes,modern épület.De a
remények elhervadtak.Unalmaskisfészek.Mind-
össze kétkínaivendéglője van,aholnyomorúsá-
gosételeketlehetkapni.
Másnapegyenesendélnekvágtunksmegsem
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álltunk Yorktonig,amelynek közepén van Otthon
telepe,amely egyikealegnagyobb magyaralapí-
tásoknakKanadában.
Yorktonnak azértvan nagy jelentősége a ma

gyarságszempontjából,merteza.vasútiközpontja
azegészvidéknek,aholigensokmagyartelepes
lakik.Azújkivándorlókszeretnekidejönni,meri
legalább magyar gazdákhoz kerülhetnek el dol-
gozni.Sok ugyan panaszkodott,hogy az idegeu
gazdáknáltöbbetkeresnek,aminek az idevalósiak
aztamagyarázatátadják,hogyamagyargazdák
néhatöbb'honfitársatisfelfogadnak,mintameny-
nyire szükség volna,esak azért,hogy keresethet
juttassákőket.
A magyarok találkozó helye Konyha Ferenc

bátyánkházánakakertje,aholafáktövébenle-
heverednek azok az atyafiak,akik nem tudnak
munkáhozjutni.Idejönnek afarmerek,ittválasz-
szákkiőket.KonyhaFerencnagyonrégiotthoni
telepes,ámbárnem az első úttörők közülvaló.
Birtokátazonban mostmárbérbeadtaésbeköl-
tözötta városba,aholhajójegy ügynökséggelés
másadminisztrációsdolgokkalfoglalkozik.
Konyha bátyánknak romantikus múltja van,

amelyrőlezenakörnyékensokatbeszélnek.Ami-
kormég földettört,különöskörülmények között
ismerkedettmeg egy indiánfőnökkelés a barát-
ságotazótaistartjavele.
— Küntdolgoztamahomesteadon,— kezdte

elbeszélését — most harmincegy évvel ezelőtt.
Azingyenkapottföldönnagyonsokvoltazerdő.
amely belenyúltanagy erdőségbe.Kisgalibában
laktam és éppen vacsorára készültem. Egy kis
főzeléketkotyvasztottam,ésamígalábasbanforrt
azétel,addigkimentem körülnézni. Nem messze
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tőlem rámmosolygott egy kis tisztás,amely az
erdőnek egyik nyúlványánálhúzódottmeg.Egy-
szerrecsakföldbegyökeredzettalában.A bokor
szétváltés kilépettbelőle egy hatalmas termetű
indián.Díszes tollbokréta ékesítette a fejét,az
arcakivoltfestveéskezébenapuska,amellyel
úgylépegetett,minthabotlettvolna.Abbanapil-
lanatbanazvoltazérzésem,hogyahalálközele-
dik felém.Elképzelhető távolságban seholember-
fia,akitőlsegítségetkaphattam volna.Bizony,mi
tűrés,tagadás,menekülésre gondoltam,be akar-
tam vetnimagamatazerdősűrűjébeésmegvárni
a nyugodalmasabb időket. Az indián azonban
észrevettésegyenesenfelém jött.Megadtam ma-
gamata sorsomnak és bevártam.Próbáltvelem
beszélgetni, de nem tudtuk megérteni egymást.
A kunyhóm felé intett.Remegve engedelmesked-
tem.Bementünkegyütt.Azételszagárafelfigyelt,
ésmutatta,hogy éhes.Azután leültazasztalom-
hoz.A félelemtőlaztsem tudtam,hogymitcsiná-
lok.Rámniosolygottés engem maga mellé ülte-
tett. Ketten hozzáláttunk. Nekem ugyan elment
minden étvágyam,aminta harcias főnökötlát-
tam, de azért ettem vele, nehogy valami baj
legyen. Az étkezés után megrázta a kezemet,
barátságosan nevetett és többször nyomatékosan
eztakétszótismételte:

—Floating Cloud,Floating Cloud...és el-
távozott.Csakkésőbbtudtam meg,hogyezÜsző
Felhőtjelent.Aminteltűntazerdősűrűjében,én
m azerdőbevetettem magamatésegy faalatt
dideregvetöltöttemazéjszakát.

—Hamarosankiderült,hogyafélelemrenem
nem voltsemmiokom.Egy barátságos indián-
törzs főnöke volta látogatóm,akikésőbb egy
alkalommalbeisvonultYorktonba,Nagyünnep-
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ségekkel fogadták, a fényképészek lefotogra-
fálták,én isvettem magamnak egyet.Nézze itt
van,vizsgálja meg figyelmesen és mondja meg
őszintén,hogyhaharmincegyévivelezelőttava-
domban találkozik vele, maga nem reszketett
volna-etőle?!
Az Úszó Felhő azonban nem felejtettengem

el,néhány év múlva újra beállítotthozzám és
a ura kért,hogy csináljak nekiolyan galuskát,
mint annakidején, mert nagyon ízlett a törzs-
főnökségének.Azóta aztán minden évben egyszer
meglátogatott és kedélyesen eltöltöttünk néhány
órát.
Ó, szegény romantika! A romantika máza

mindinkábh lefoszlott a törzsfőnökről. Legutóbb
már közönséges munkaruhában láttam. Nem
hordjamáraszéptollsisakot.Olyan,mintvalami
idevalósi öreg munkás. Néhány esztendeje nem
jön már be a városba,de azérttudom,hogy
még él,merta lapok többszörírtak márróla.
Megírtákazénhistóriámatis,azöregtörzsfőnök
barátkozásátegyidevetődöttmagyaremberrel.
Még egy érdekesmagyarcsalád lakik York-

Ionban,a Szaxonék,akikrőla közeliSaxonhillt
elkeresztelték.AzöregSzaxonbácsiezenakör-
nyéken voltpostamester,egy dombon lakott,oda
jártmindenkialeveleiértésígy maradtfenn a
neveatérképen.Saxon dombja.Denemcsak ez
anevezetessége,hanem az,hogyalányaSzaxon
Matild az első egyetemetvégzettmagyar leány
Kanadában.Kedves,egyszerű leány,akinagyon
jól beszél magyarul, de hiába faggattam, nem
sokatakartelárulnimagáról.Minttanítónő mű-
ködöttezenavidékenésamikorkésőbb,autónaz
indiánok területén keresztül utaztunk, mutatták
aztahelyet,aholannakidején oktattaalurkó-
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kal.Itttörtént,hogy egy alkalommalrettenetes
szélvihar támadt,a szélvész egyszerűen fölkapta
afaépületetésmagávalsodorta.A fiatalmagyar
lány hősies erőfeszítéssel tartotta együtt a kis
.apróságokat,addig,amíg segítség érkezett.Sok
gyerek életétmentette meg szinte férfias bátor-
ságával.
Yorkton különben kedves kis város,minden

különösebb nagyobb igény nélkül,legfeljebb azt
lehetmég·megemlíteni,hogy Patrick John gaz-
dagkanadaivadaskertetrendezettbeavárosha-
tárában.Az őzikék és szarvasok egész szelídek,
lejönnek az országútra.A különc kanadaiMa-
gyarországgal is keresett kapcsolatot és tőlünk
fácánokathozatott.A magyar fácánok megszok-
tákavidéketésazöregúralátogatóknakbüsz-
kénmutogatjaőket.
Mint fantasztikumot nem szabad elhallgatni,

hogy a Gospel-Mission-nak van itttelepe,ahol
holy rollers-ek, a szent hömpörgők garázdál-
kodnak. Megvan minden tisztelet bennem vala-
mennyivallásfelekezetiránt,de amitezek csi-
nálnak,az ellen igazán lázong minden érzésem,
annálisinkább,mertezeknek a szélhámosoknak
sikerültnéhánymagyartishatalmukbakeríteni.
Ezekrőlaszenthömpörgősökről,aszentlélek-

várókrólmársokatírtak úgy az amerikai,mint
az európai lapok. McPherson asszony, gazdag-
amerikai nő volt,aki egyszerre csak vallásala-
pításra adta a fejét.A biblia ősformája szerint
akarta az embereketmegreformálni.Azthirdette,
hogy egy alkalommalmegszállta őta szentlélek
és fölvilágosította arról,hogy az emberek hely-
telenútonkeresikazüdvözülést.A bibliaszavai
szerintaz apostolok földre vetették magukat,a
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földön vonaglottak, hömpörögtek, amíg elvesz-
tették öntudatukat és akkor a szentlélek meg-
szállta, őket, egyszerre mindegyik más nyelven
kezdett beszélni s azután elmentek hirdetni a
világ minden tájára a szent igéket. «Ide kell
visszatérni» — hirdetteazasszony,— «aföldre
kellvetnimagunkataddig hömpörögni,addig kí-
nozni magunkat, amíg elvesztjük öntudatunkat
smindengondolatunkösszeforrarégiekkel.Ekkor
megjelenik a szentlélek és megszáll bennünket.)
A szentírás egy passzusának ilyen félremagya-
rázásahihetetleneredménytváltottki.Azújtan-
nak,a szent lélekváróknak hatalmas tábora tá-
madt.Egy kicsitmegtépázta ugyan a vallásala-
pító nő hírnevét egy furcsa kaland.A vallás-
alapító nő egy időre eltűnt,senkise tudta,hol
van.A férjétőlis elvált,merta szentdolgok
annyira elfoglalták. Már mindenfelé kerestették,
amikor egyszerre csak visszatért és elmesélte,
hogy mexikóibanditák rabolták el,akik rettene-
tesen megkínozták és vallástanának visszavoná-
sátköveteltéktőle.Ő azonbannem engedettsva-
lami romantikus úton sikerült neki megmene-
külni.
Ez nagyon szépen hangzott,A vallás hívei

különben is márszentnek hirdették és a hívek
légiója ünnepelte.Az ünnepeltetéstazonban fur-
csa hangok zavarták meg.Ittis,ottis arról
kezdtek beszélni,hogy aszentasszonytlátták a
kérdéses időben,nem is Mexikóban,hanem az
Egyesült-Államokban, sőt nem is egyedül, ha-
nem egy szép férfi társaságában. Erre utána
vetették magukat a dolognak, kiderült, hogy a
mexikóibanditák helyettMr.Orviston,egy na-
gyon szép rádiótisztragadta ela szentasszonyt
ésLosAngelesbecipelte,ahol boldogmézeshete-
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kettöltöttek elkettesben.A szentasszony alibit
keresettéskitalálta a mexikóibanditák fantasz-
tikus históriáját.A hívek természetesen a lelep-
lezőket rágalmazóknak kiáltották ki és tovább
imádjákavallásalapítónőt.
Amerikában annyi vallási szekta van, hogy

nem istűntvolnafel,defelhívtákafigyelmemet
rá,hogy eza tévtan nagyon sok magyartkerít
ahálójábaésarrainvitáltak,hogy nézzek végig
egy ilyen szertartást,amelyeteste szoktak ren-
dezniazegyikközelierdőben.
Odahajtattunk azautóvalésazegészkörnye-

zetolyanmisztikus,hogygyöngébbidegzetű em-
bereketmárez is hatalmába keríti.Az erdőbe
vékony ösvény vezet,aholcsak négy-ötember
férelegymásmellett.Seholsemmivilág,ako-
rom sötétségben csak tapogatózva lehet előre-
jutni.Azután egy tisztásra kerültünk,aholelég
nagy sátratállítottak fel.Ez márbelülrőlmeg
voltvilágítva,de szintén igen szegényesen,úgy-
hogy csak félhomály derengettbenne.A sátor-
ban alacsony padok,majd hátulegy emelvény,
aholorgonát,nagydobotés több fúvós szerszá-
mot helyeztek el. Az emelvény előtt négy-öt
lábnyiüreshely,ahovászalmáthánytak azájta-
toskodók számára. A sátor tetejénél körül le
lehetettfeszítenia ponyvát,úgyhogy az érdek-
lődők nagy része kívülrőlmindentláthatott.Bi-
zony nevettek,kacagtak,az egészetkigúnyolták,
de ez senkitsem zavartmeg.Künn vannak a
hitetlenek, hirdetik, de majd megtérnek, azért
nemkergetikelőket
Amikormárnagyon későre jártaz idő,az

egyik prédikátor elkezdett hosszasan beszélni.
Éneklő hangon citálta bibliából,majd mindent
össze-vissza fecsegett, amíg odaért, ahoz a
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passzukhoz,amely azegészvallásfelekezetnek az
alapja.
Közben énekszámokatrendeztek.Ezen a kör-

nyéken az emberek eléggé elhagyatottak,majd-
nem mindig egyedülvannak a szabadban,úgy-
hogy a zene könnyen hatalmába kerítiaz ide-
geiket.Ezazenepedigegyenesenarravaló.Sír-
nak afúvószerek,azután dörögnek adobok,vi-
szontaz orgona valamilágy hangulatotteremt.
Szabályos időközönként felhangzik a hívőknek
«alleluja,alleluja!» kiáltása.Olyan,mintaz idő-
közönkéntmegújuló korbácsütés a szenvedő lel-
kekre.Azembernekérzékeielkábulnakésüresen
nézmagaelé!
Megdöbbenve hallgatom egy magyar ember

elbeszélését,akikezdetleges angolnyelven mon-
dotta el«megtérését».Egy másik aztbeszélte,
hogyazIstenkegyelmemindenbetegségbőlmeg-
gyógyította.
Ez mind csak előkészület.Amikor már há-

rom-négy órahosszáig a monoton éneklés és a
kábító zene elbágyasztott mindenkit,akkor kez-
dődik a szertartásnak igazi,lényegesrésze.Elő-
jönnek a hívek,levetik magukata szénára és
hömpörögni kezdenek. Az «alleluját» már min-
denkimagaisvelük kiabáljaésidőközönkénta
világ legkülönbözőbb nyelvein felkiáltanak «Oh
jöjjelszentlélek ÚrIsten».A prédikátorok le-
mennek közéjük — csak hipnotizőröketalkalmaz-
nakerreacélra— sazelkábultemberek sze-
mébenéznek,afülükmögöttazereketnyomkod-
ják, és addig szuggerálják, addig énekelnek
nekik,amígvéglegelterülnekaföldönéskínjuk-
ban, elaléltságukban vonaglanak. Ezeket azután
már«megszállottaaszentlélek,» mintahogy hir-
detik ésmásnap egyszerű szavakkal elmondják
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mindazt,amitebben ahipnotikusálomban érez-
tekésfantáziáltak.
Igazán minden szabadságnak híve vagyok,

deeznem szabadság,ezmárszabadosság.Tör-
vénnyelkellene eltiltaniezeketa manipulációkat,
amely csak arravaló,hogy azegyszerű ártatlan
embereket félrevezessék. Amerikában azonban
mindentszabad,tehátnem lehetellene semmit
sem tenni,legfeljebb meg lehetpróbálnimeg-
győzniafélrevezetettembereket.Magam ispró-
báltam egy-két ilyen megtévesztett magyarral
okosan beszélni.Mindhiába.A lelkében még ő
sajnáltengem és arra igyekezettrávenni,hogy
azegyetlenüdvözítővallásratérjekát.
Éjfél már jóval elmúlt, amikor a különös

istentiszteletről hazatértünk, bebújtunk az
ágyunkba,hogy másnap korán menjünk kiOtt-
honiul,akanadaimagyarságegyikfőfészkébe.

Akanadaimagyarok«Otthon»-a
Otthon,(—).

Otthon harmincnégy évesmagyartelep Kana-
dábanésígynagyonréginekszámít.Azértisvan
nagyjelentősége,mertazelsőtelepesekmajdnem
mind megmaradtak,a családok ittvannak ésa
környéken mindenki meg van arról győződve,
hogyeza.vidékmagyartelepítésremégmindig
nagyonalkalmas.
Ahogyazautónkelhagyjaavárost,kezdetben

elégterméketlen,sőtszikesvidékenfutottunkvé-
gig.Azutánjöttmárnéhányfarm,amelybizony
nem sokatfizethetatulajdonosának.Konyha bá-
tyánk,akiazautójávalvitt,elmondotta,hogybi-
zonyitt is lehetnének magyarok,dehátazelső
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települőknagyonjólértettekaföldhözéscsaka
jóhelyeketválogattákki.Ezekmellettelhaladtak.
Amibennagyonisigazukvolt,mertittbizonynem
sokteremmeg.
Azutánavidékmái·inkábbbarátságosrafor-

dul.Szelíddombokhajolnakegymásba,szintenem
ishiszielazember,hogyitt,annakidejénannyi
hatalmaserdővolt.Amintaföldegykicsitjobb,
ottmármegkezdődikazősmagyartelepesekbiro-
dalma.
Egy-kettőhözbeisnézünk.
Farkaséknálviziteltünkelőször.Azöreg,töpö-

rödöttemberkemosolyogvaszaladtelénk.Nagyon
örültalátogatásunknak,denevetvetettehozzá:
— Márcsaknenálam tessékérdeklődniarégi

dolgokról,mertittazasszonyviselianadrágotés
azőszájavanjobbanfelvágva!
Azöregnénikenevet,kacaghozzáésazután

elbcvszéli,hogyazőviláguknakmárvége.Ittkezd-
ték,ittakarnakmeghalni,deafiatalokmárfel-
cseperedtekéstulajdonképpenőkvezetikazigazi
gazdaságot.Éhez azonban,a régiföldhöz,nem
engednek hozzányúlni.Ittmindentők cwináltak,
a semmiből mindent ők varázsoltak elő, tehát
amígélnek,maradjonisígy.
Azután mutogatnak.Az első lakás náluk is

földbeásottgödörvolt,mintmindenúttörőnél,ott
adomboldalon,hogy«neérjeahidegaszegény-
séget»,— ahogyszépmagyarosanfejezikimagát
azasszony.A másodikházmégittvan,nem dőlt
össze,demostmárbizonycsakkamrasminden-
féleócskaholmittartanakbenne.Azújházvete-
ményeskertközepénékeskedikésvalóbannagyon
szép,nemhiábabüszkeráazasszony.
— Mostmárkörüllehetnézni,deamikorki-
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jöttünk,— beszéliöntelten — bizony nem volt
semmivelsedicsekedni.
—Denem vagymikmimárolyanszegények,

— folytatjatovább,— voltmárhatföldünkis,de
a.gyerekek mindig felnőttek és azután elvittek
egyet-egyet.Tetsziklátni,ittvanatraktor,ezzel
dolgozunk,ezmegacséplőgép!Ittmelletteazüres
helyazautóé,deeztiselvitteafiú,nekünkcsaka
bagikocsimaradtvissza,szegényes,dejó!Jóvolt
nekünk harmincévvelezelőttis,illetve jó lett
volna,halettvolna!
Mutogatja,adisznóit,atyúkházát,azutánoda-

vezetazistállóhoz,amelyalegnagyobbépületaz
egésztelepen.Sokkalszebb,mintalakóház.Ha-
marosan előadja,hogy ezernyolcszáz dollárba ke-
rültéstízlóférelbenne.
—Bizony— teszihozzáazöregember,— négy

évigsemmi-setermettésmárelisakartunkmenüi
innét.Hamanéhaelnézem azistállómat,mindig
arra gondolok,hogy milyen rettenetesen laktunk
míazelsőidőbenésirigylem ajódolgukérta
lovaimat.
Azutánjönnekarégihistóriák,hogyannevel-

tékfelaborjúbólatehént,demirehasználhatták
volna,eladták,vettek azáráértújföldetésígyr
tovább. A természettel rettenetes harcot vívtak,
farkasokkal kellett küzdeni,egyik megpróbáltatás
után a másik következett.Az irtózatos erőfeszí-
tésekutánazutánmégiscsakvittékvalamire.
Nincssokidőnk,mennikelltovább,mertitt

atávolságoknem olyankicsik,mintodahaza.El-
haladunk Molnár Mihály szép gazdasága mellett,
BúcsúsIstvánmostépítújistállót.Mutogatjáka
légimagyarok,hogyezGulyásVinceföldje.Ahol
azelőtterdő volt,mostabúzaring,távolban is
rengetegvolt,mostlovaklegelésznekalegelőn.
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EzittKormosIstvánévoltvalamikor,demeg-
halt,azözvegyhatfiávalgazdálkodik,ezértkell
nekikagyönyörűház.Kormosoknem azelsőtele-
pülőkközülvalók,deazértmárhuszonhatévóta
vannakavidéken.
Mostfordulegyetazegyenesútonazautónk,

majd megint magyar vidékre érkezünk. Özvegy
HegyiIstvánné régitelepesIstván fiávalgazdál-
kodik.
Mármegintmeg kellenepihennivalahol,be-

hajtunk Gulyás Imre portájára. Régi kanadások.
Azöreggelnégyfiajöttki:Imre,Vendel,József
ésJános,azöveg;elhaltésmostőkmagukgazdál-
kodnak.
GulyásImre hatalmasszép szálmagyarem-

ber,akinekolyannagyerejevan,hogymárboxo-
1ónakakartákkiképezni,debizonynem ment.Itt
tartotta a föld. Jelenleg kint dolgozik valahol,
nem lehetettelőteremteni,deacsaládannálmele-
gebbenfogadott.
Éppenmostanábantörlekföldet,hogytöbble-

gyenamegműveltföld.Elnéztem amostelőször
felsebzett szűz talajt.A házinép magyarázza a
nagyeseményt,mertaszűzföldmegkínzásamég
ittisáhítatotváltkiazokból,akikszeretik,ésra-
gaszkodnak ahumuszhoz.Elmondják,hogy a fá-
katkörülássák,a gyökereiketelvágják,«elvágják
az életet»,ahogy mondják,azután láncotkötnek
mindegyikre külön-külön és négy-hat-nyolc lóval
nekilátnak.A lovakazutánkirántjákafát,majd
atörőekévelrámennek aszűzföldre sfeltúrják.
Néhanyolc-tízlóvalisdolgoznak egyszerre,ám-
bártraktorralis szép eredményeketlehetelérni,
deezena,környékenvalahogyinkábbragaszkod-
nakalovakhoz.
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Bementünkazistállóbais, amely még ittis
csodaszámbamegy.Olyan nagy,mintegy kisebb
fajtapalota.
Megintvisztovábbaz,autó.ElmegyünkCsil-

lagékházaésbirtokamellett,azutánMolnárVen-
delésGyörgyföldjeithagyjukel.Azegyetlenjó
munkaerő Kanadában a gyerek,mertnem kéj-
munkabértéismunkaidejénnem kószálel.Molnár
Vendelnek tizenegy fia van,Györgynek tíz,hu-
szonegyfiatalMolnárszületettebbenafenenagy
Kanadában.
Továbbszaladazautónksegyszépépületen

akad meg a tekintetük. Iskola, amely minden
négy mérföldnyi területen van egy. Itt Bíró
Mihály,akimostügyvédbojtár Yorktonban,volt
atanító.Márittszületett,deazértmégtudma-
gyarul.Mostegyideig nincsmunkája,tehátújra
tanít,dehiábakerestük,éppen senkisevoltaz
iskolában.
Azutánmegállásnélkülrobognaktovább Tóth

József,LatkovszkiLajosésmásokfarmjamellett.
Konyha Ferenc bevittsajátbirtokára is,amelyet
azonban bérbeadott.Megmutatta a kovácsműhelyt
is,azvalóibanérdekes,hogymajdnem mindenna-
gyobb farmon berendeztek ilyen műhelyt.Minden
kis igazgatást,reparálástittvégeznek el.Ez a
rendszerannyirabevált,hogy egyeshelyeken az
angolok is elsajátították tőlük ezt a berendez-
kedést.
KissJózseftanyájáraisbeugrottunk.Huszon-

három éve van ittés négyszáznyolcvan holdig
tudtavinni.
Hiába rohantunk az autóval,márkifogytunk

azidőből·ésezértkiadtákajelszót,hogymost
márkeressükfelCsendesImrereformátustiszte-
letesuramat,akivelmég Winnipegben ismerked-



165

tem meg,BallaZsigmond tiszteletesúrfelszente-
lésén. Széles kanyarulattal fordultunk neki a
hegynek,amelynek ormán Isten nagyobb dicsősé-
géreottékeskedikafábólkészülttemplom,mel-
lettepedig apaplak.Megbámultuk azújfestést,
azolajfestékszagamégérzett.
Beismentünkapaplakba,dea,tiszteletesxír

csak nem akartelőkerülni.Az ajtónálcsak egy
kisragadozóállatfogadott,amelybelépettavas-
fogóba és mostnem tudottelszabadulni.Körül-
néztünkadombonésadombaljábanvégremeg-
pillantottuk a tiszteletesurat,.akilenn dolgozott
aföldjén.Nagyigyekezettel.törtetettfölfelé.
— Igazánkisvéletlen,hogyazuraknem a

temetésemrejöttek,— fogadott— mertmajdnem
belefúltamakutamba.
Aztán elmondotta,hogy a földjeitöntözte,a

kútjának még nincs kávája és véletlenüla gö-
dörbelépett.Azutolsópercbenazonbanadeszka-
szélétsikerültelkapnia és nagynehezen kivergő-
dött.Idebizonycsakvasárnapjönfelvalaki.Ha
egyideigtudtaisvolnamagáttartaniavízalján,
végülmégiscsakottpusztultvolnael,mertnem
tudottvolnakikászálódni.
Odavitt a templomhoz, amely bizony nem

nagy,denagyoncsinosépület.Rend,tisztaságfo-
gadmindenfelé,pedignemcsakezazegy temp-
lom van itt,hanem van még katolikus magyar
templom is,ahová időközben eljön a katolikus
főtisztelendőszentmiséttartani.
Csendestiszteletesúrralésavelünkjöttrégi

magyarokkal elbeszélgettünk a múltról. Kovács
János református lelkész alapította az Otthont.
Megállapodotta kormánnyal,hogy magyar tele-
pesek számára kap ingyen földetésPittsburgból
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1892-benjöttátKanadába.Veleegyütttöbbente-
lepedtekmegazakkormég-teljesenlakatlan,rész-
ben pedig erdősvidéken.Hajdú János,akimost
Battonyán él,NagyFerenc,akimármeghalt,de
családja itt van, Brehovszky Mihály ugyanígy
járt.StockerKárolyósatöbbiek.
1893-banjöttKonyhaFerenc,arégitelepesek

közülDarócziJózsef,avoltfőszolgabíró,Kásárdr
Lajosgyógyszerész,FilótásDánieldebreceniföld-
birtokos,Fáraóbaranyaibirtokosésmég·jó©gy-
hányan,CzinkótaJózsef,Tóth József,KcndurJá-
nosnevéreemlékeznek.
Amikormárelegen voltak,megnyílta posta

ésKovácstiszteletesúrvoltazelsőpostamester.
Természetesen megalakították az egyházközséget
salelkiéletismegindult.A háborúalattmárKo-
vácsiKálmán voltalelkész smajdnem bajtá-
madtabból,hogyangolésmagyarzászlótisrej-
tegettek a templom padlásán.Valakibesúgta és
errekétrendőrjöttki,deelsimították adolgot.
A tiszteletes úrazután elmentaz Egyesült-Álla-
mokba,utánaegy skótpapothoztak ide,akinek
a felesége azonban magyar leány volt. Majd
dr. Hoffmann, aki hadifogságból jött ide, de
akkor már több mintszáz magyar család volt
Otthonban.
A magyarok az egész vidéken elhelyezkedtek

kiitt,kiottésazegyesközségeknektulajdonkép-
pennem voltvalaminagyonszigorúhatáruk.Az
Otthonnévegyalkalommalveszedelembenisfor-
gott,mertazállamimérnökHillsaidnévrekeresz-
telte el. holott Kovács tiszteletes úr kezdettől
fogvaOtthonnakhívtaamagyartelepet.Azaffér
végedeputációzásvoltésasok magyaraláírás,
meggyőzte a hatóságokat, úgy hogy Otthont
visszakeresztelték.EgyideigSzaxonisvoltposta
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mester,anevétőrziaSzaxon-dombja aSzaxon-
hill,amelynek a környékéi)szintén vannak ma-
gyarok.
Egy másik magyartelep,Halmok annak ikö-

szönhetilétét,hogy Horgász István atyánkfia a
lovának helyetkeresett,úgy megtetszettnekia
hely,hogy ottmegtelepedettésottishaltmeg.
Ezatelep1901-benkeletkezhetettésígymárhu-
szonötéves,BenedekJános,KardonSándorésa
Jakuszcsaládvitteittavezetőszerepet,magaJa-
kuisz márelmentés Clevelandban telepedettle,
aholazótameghalt.1912-ben1913-banmárrefor-
mátustemplomotisépítettekoda,atizenhatma-
gyarreformátuscsaládon kívülmég ötkatolikus
családisvau.Ezekkedvéértszinténjönneknéha
idekatolikuspapokmisézni.
Az elszóródott magyarokat egyes helyekhez

azértmégisoda lehetkötni.Így Gladennin tíz-
tizenötéves magyartelep,amely körülbelültíz-
tizenkétmagyarcsaládnak ad menedéket.A vi-
dék nagyon hullámos s egyes helyeken pedig
szikes.
Kellicher tizenöt magyar családot fogadott

beBorSándor,CzövekIstván ésJózsef,Farkas
György,NagySándorésmások alapították,ezek
mégmindigottisvannak.
Otthontóldélre van Brewer,amely még na-

gyobb,mintazeddigiek,legalábbhúsz-huszonöten
lehetnek otta kanadaimagyar családok,közül.
Azelső települők azAlmássiésaKosa család
voltak.Az öregeik már meghaltak,a gyerekeik
azonbanmégtovábbgazdálkodnak.
Rock Del Willowbrook valamint Plain-view

azok ahelyek,amelyetmég amagyarság szem-
pontjábólfelkelljegyezni.
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Ide fejlődöttez a magyarvidék,amelyeta
sopronmegyei magyar telepesek, Szárazföld, Fa-
rad és Csorna vidékérőlvaló magyarok alapí-
tottak.

Magyarokazészakifényvilágában
Stockholm,(—).

Ha Yorktonból Stockholmba akar vasúton
utazniaz ember,bizony nagy kerülőtkellcsi-
nálnia, ellenben autóval, az indián rezerváción
keresztülnégy-ötóra alatt,talán még rövidebb
időalattisodaér.
Stockholm legjobban hasonlítaz itthonima-

gyarfalukhoz.Az egész környék élete,ellentét-
ben a más magyar telepekkel,amelyek inkább
a tanyavilág elmosódottságát tükrözik vissza,
szorosan össze van kapcsolva magával a falu-
val.Nemcsak az üzletek számára vannak otta
házikók,hanem a környékbeli lakosságnak sok-
kalmelegebbakapcsolataafaluval,mintegyéb
vidékeken.
Vianegykisszállodájaisóseiztalánazegyet-

l'en kanadai magyar vendégfogadó, amely ven-
dégkönyvvelisrendelkezik.Jó néhány évre vis-
szamenőenátnéztem avendéglistát,aminem volt
nehéz,merthiszen ittigazán nem valaminagy
az idegenforgalom.Budapesti vendégre tíz éven
belülcsak egyre akadtam.Jártmég ittegyné-
hánykatolikuspap,ezekazonbanapHébánosven-
dégeivoltak.
Stockholm és Kaposvár majdnem teljesen

összenőtt, közben fekszik azonban Eszterházy,
aholmárkevesebbamagyar.Stockholm,minta
nevemutatja,eredetilegsvéd,faluvolt,amagya-
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rok azonban hamarosan kiszorították őket. Azt
nia márbajos volna megállapítani,hogy ez az
igazán szép ésimponáló magyartelep miképpen
alakult, csupán annyit lehet határozottan állí-
tani, hogy körülbelül huszonöt éve keletkezett.
Rendszerestelepítésnem volt,ellenben a szom-
szédoskaposváriak hívták ideazismerőseiketés
akikottnem tudtakmegtelepedni,azokideszo-
rultak. Ma mér Stockholm teljesen önálló, as
itteni magyarság élete is elkülönült a kapos-
váriakétól.Ezatelep isteljesen túlzsúfolt,úgy,
hogyigazánnem lehetarraszámítani,hogyeset-
legújmagyartelepesekkerülhessenekide.
Egyáltalában meg lehetfigyelniazt,hogy a

régiésazújtelepesekhangulata közöttnagyon
nagya különbség.A régitelepesek igazán egy-
szerű földművesek voltak,akik azzaljöttek ki,
hogy ittföldetszereznek ésazután ittberendez-
kednek. Az újak inkább abból a kivándorló
anyagbólkerülnek elő,akik előttbecsukódottaz
Egyesült-Államok,ezek a földművelést csak át-
menetifoglalkozásnak tekintik és komoly letele-
pülésrenem isgondolnak.Azújemberek meg-
járták a háború iskoláját, sokhelyütt megfor-
dultak és bizony a gondolkozásuk is sokkal
komplikáltabb, mint az ittenieké. «Olyan nagy
szavakat mondanak» — mesélik az idevalósiak,
hogy nem is értjük őket!» Hozzájárul mind-
éhez,hogy otthon sem hagytak rendezettviszo-
nyokat,ezértsokkalidegesebbek,mintaz első
települck voltak. Egyetlenegy céljuk van, gyor-
san pénztkeresniésmivelerre Kanadában ki-
látás nincs,hamar elkeserednek és rendesen a
régitelepesekkelszembefordulnak.
A régitelepesek azután csak arraemlékez-

nek,hogy nekik milyen retteneteskálváriátkel-
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lettmegjárniok,amíg a mostanipozíciójukatki
tudták vívnimaguknak és ezeknek a szenvedé-
seknek emlékét vágják oda az újonnan jötték-
nek.A régiésazújvilágsehogyansem akarja
egymástmegérteηi.
Ha a.lakosság eredetétvizsgáljuk,úgy rá-

jövünk arra,hogy hatvanötszázalékban Szabolcs
megyéből vándoroltak ide, de vannak heves-
megyeiekésabaújmegyeiekis.A régiírásoksze-
rint 1902-ben magából Szabolcs megyéből egy-
szerre 130 család érkezett,amelyeknek egyrésze
Kaposvárott,a nagyobbik része azonbian Stock-
holm környékén helyezkedett el. Kaposvárról
nyugatra indultmeg ez a letelepedésifolyamat,
errefeléfogtak ingyen földeket.Denemcsak eze-
ketfoglalták el,hanem lassan-lassan a svédeket
majdnemteljesenkiszorították.
Maazaközséghelyzete,hogyamagyarság

északra lakik,hét-nyolcmérföld területén csalia
magyarok vannak, keletre, nyugatra már keve-
sebben találhatók,délen ellenben újrasokan van-
nak.Ezazértfontos,mertazelőttezenaterüle-
ten,majdnemkizárólagsvédeklaktak.
Alig helyezkedtek el a magyarok, rá egy

vagykétévre,megindultavasút,amiavidékei
azután nagyon fellendítette. Amikor már vasút
volt,egy év alatttöbbetkerestek,mintazelőtt
nyolc-tízeszendőkeservesmunkájával.
A magyarok alaposan körülnéztek és igye-

keztek jó helyeket elfoglalni maguknak. Mivel
Dunántúlróljöttek,a vidék megfeleltelgondolá-
suknak, vigyáztak arra, hogy legyen mindenütt
egykisfais,ügyeltekavízre,szóvalalegna-
gyobbgondossággaljártakel.
Éppen azért,merimég a külsőségeket is
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figyelembe vették,a magyar farmok elhelyezése
majdnem mindenütt a legideálisabb. Körülbelül
ezenavidékenlaknak legszebbenamagyarok.
A.magyarok a háború alattkezdtek gyara-

podni,de amikor már valamitkerestek,elfogta
őketa földéhség,nagyon nagy kalandokba bo-
csátkoztak,több földetvásároltak,mintamennyit
erejükből szerezhettek volna. Ennek a farsang-
nakazutánmegjöttaböjtje,demostmáreztis
kihevertékéselégszépentudnakboldogulni.
Körülbelül százhúsz család van elég kom-

jjaktegységben.A magyarok összetartanak,alig
vau olyan,akiacsaládjávalnetörődne.A régi
családokéleteigazánpéldás.Csakazelmúltesz-
tendőben három aranylakodalom volt: Csellé
János,SchaufertJánosésKaczurIstvánmái·öt-
ven éve együttéla feleségével.Ez az ünnep
nemcsak családivolt,hanem az egész magyar-
ságvelükérzett,velükmulatott.
A régitelepesek közülSivák János dombra

építetteafarmját,ötföldjevansagyerekeiis
nagyban gazdálkodnak. Azt se tudja biztosan,
hány unokája van. Nekem azt mondta, hogy
körülbelülhuszonöt-harminc,delehettöbbis.
Régiemberek Koczka István,StadlerMihály,

EstókMihály,HerpergelElemér,MarjóGyörgy,
Β ácsa Mihály ésmég többen.Ezek számítanak
törzsököslakosságnak.
Egy közülük kivételes karriertcsinált.Ma-

gashelyi Józ.sef,a.fehérvári püspöknek kocsisa
volt,kikerültideésnagyon derekasan dolgozott.
A háború alattsok pénztszerzettésnagy bir-
tokratettszertakörnyéken.Ittmindenülvana
közeliben egy tó,odaházatépített,aföld egy-
részétparcellázta,vendéglőt létesített ésegykis
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üdülőtelepet rendezett be. Később beköltözött
Stockholmba, olyan kávéház-féléje volt, biliárd-
teremmel és más egyébbel, amit itt gyakran
találni.Évekkelezelőttkijelentette,hogy ő már
elegetdolgozott,elegetküzködöttaz észak ho-
nában,mindentpénzzé tettés véglegesen Kali-
forniába költözött. Egész Kanadában az egyet-
len magyar ember, akiről azt hallottam, hogy
így megszedte magátés azután csapot-papotitt
hagyva,felszedteasátorfáját.
ÚgyazamerikaiEgyesült-Állaimokban,deKa-

nadában talán méginkább a társadalmiéletcsak
vallásosalapon lehetséges.A stockholmiak a le-
település első éveiben átjártak Kaposvárra a
katolikus templomba, azután azonban megépí-
tettékasajáttemplomukat.Bizonyajövőreszámí-
tottak, mert a templomot nagyobbra szabták,
mintahogy a hívek kis szaunábóllogikus lett
volna.A fejlődésnek azonban méreteit ők sem
tudták kiókumlálni.A mostani szép nagy tem-
plom már szűknek bizonyult. Egyideig átjárt
Kaposvárról Pirott Gyula belga származású lel-
kész, aki megtanult magyarul. A háború alatt
szintén stagnáláskövetkezett.1915-ben pedig ide-
jöttSoósIstván páter.A lelkésztőlnagyon sok
függ és ebben a tekintetben nagyon nagy sze-
rencséjevan Stockholmnak.Idekerültegy fiatal,
ambiciózus,tehetségesember:dr.Sántha Pálfő-
tisztelendő,akiBudán a SzentImre kollégium-
bannevelkedettésmostisirodalmiéstörténelmi
tanulmányainak él.A fiataltisztelendő nagy lel-
kesedésseldolgozikésegészbiztos,hogyezena
nagy magyar telepen nagyon szép eredményeket
fogfelmutatni.
Nagy segítségére vannak a szociálisnővérek,

akikszintén ittütöttékfelsátorfájukat.Először
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akarmelitanővérektanítottakvagyhatévenát,
ésmagániskolájuk messze földön hírre vergődött,
1923 decemberében pedig-kijöttMagyarországból
RónaiPaula,Horváth IdaésLumpértJuliaszo-
ciális nővérek.Majdnem három éve vannak itt,
most már nyilvános jellegű katolikus iskolájuk
működik ésamitprodukálnak,azcsak elismerést
érdemel.
Bementem az iskolába,öröm volthallania

kis kanadaimagyargyerekeket,aminta magyar
nyelvből,a magyar történelemből és a magyar
földrajzból vizsgáztak.Az iskolát játékkal kötik
össze,könyveketadnak agyermekeknek éslelki-
életüketirányítják.
Azóta mármegszaporodotta nővérek száma,

kijöttMelegh Klotild és Hornyák Anna.Lassú,
de kitartó munkásságuknak megvan a szép ered-
ménye,hírük valóban mármessze szárnyal.To-
rontóban hasonló angol szervezet létesült, ame-
lyek mintaképének a magyar intézményt tekinti.
Az iskolaépületen kívülmár szereztek egy sze-
rénykisrendházatisésígyigazánellehetmon-
dani,hogymegvetettékalábukatKanada,földjén.
Stockholmban minden magyar ember ottho-

nosan érzimagát.A házak egyrésze teljesen a
központban van,de elszórtan mindenfelé találko-
zunk egy-egy kis házikóval.Ezek is barátságo-
isaik, virágaikkal vannak körülfuttatva, néhol
nagy térségek,ahola gyermekek játszanak.Ha
az ember odafigyel: magyar szavakat hall. Ha
valakivel találkozik, leemeli a kalapját és ma-
gyarulköszön.Seholnem éreztem olyanotthono-
sanmagamatKanadában,mintitt.
Este a magyar vendégfogadóban, magyar

szakácsnő főztjemellett afőtisztelendőúrral el-
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beszélgetünk mindenről. Ottani históriákról, kis
aprólényegtelendolgokról.
A plébánia a templom mellett van, elég

messzeafalutól,a.sötétségben elindultunk haza-
felé. Kiértünk a falu határából és hirtelen
a. nagy síkságon felvillant előttünk az északi
fény.Messzevan ideazészakisark,északabbra
tisztábban lehet megfigyelni,de így is nagyon
szépvolt.Azegyikoldalegészenborús,aholha-
tásátnem érezteti,amásikon azonban aláthatár
annak ellenére,hogy a hold nem sütött,tiszta
fehér, lassan-lassan világosodott és hamarosan
majdnem nappali volt a fényesség. Fények
vibráltak, ugráltak a szemünk előtt és lenyű-
gözveállottunka,természetecsodája,előtt...

Fiók-Magyarországhelyettegyfal.
Kaposvár,(—).

Kaposváralegrégibbmagyartelepésittvan-
nak még negyvenegy esztendős kanadai múlttal
bírómagyarokis.Senkisetudja,vájjonmiértke-
resztelték elKaposvárnak,mintahogy?teljesho-
mály fedialapítójának,Eszterházy Pálnak a sze-
mélyétis.Sokan aztmondják,hogy grófvolt,
mások csak azegyik Eszterházy gróftermészetes
fiának tartották, saját fülünkkel is íhallottimk
olyanregéket,hogybizonyzsidólettvolnaésott-
hon Grün Izidornévrehallgatott.Aztény,hogy
őmaganem telepedettlesohasem,Kanadában,—
csupán a magyarok számára a kanadaikormány-
tólmegszereztea,letelepülésiengedélytésazután
visszamentaz Egyesült-Államokba,ahonnan egy-
szer-kétszer átjött látogatóba. Az arcképét több
kanadai családnál meg lehet találni. Kemény,



175

sokatpróbáltarc,deavonásokbólnem sokatlehel
kiokosodni.Mostmárnincsisértelme,hogyasír-
ját bolygassuk, amely állítólag Newyork egyik
temetőjébendomborul.
A kanadaikormányannakidejénmindenere-

jétmegfeszítve telepített.Eztaz alkalmathasz-
nálta kiEszterházy és harminchatezer négyszög-
méternyiterületetbiztosította magyarok számára
ezenakörnyékenazzalakikötéssel,hogyezena
területen csak magyarok telepedhetnek le.Való-
ságos kis Fiók-Magyarország lehetettvolna ezen
avidéken,deatelepítéselsőéveibencsaknagyon
gyéren szállingóztak be a magyarok, később
pedig,amikorkérdéstintéztek hozzájuk,ők ma-
gukadtákfeljogaikat,beengedtékacseheket,tó-
tokatésa másnemzetiségűeket,úgyhogy Eszter-
házy álmaamagavalóságában nem valósulhatott
meg,a kis Magyarország nem létesült,csupán
Kaposvár maradtmeg,minta kanadaimagyar-
ságegyiklegerősebbvára.
Annak idején nemcsak százhatvan holdas in-

gyenföldeketkaptaka.letelepülők,hanem akor-
mányépítettemégaházukatis,elláttaőketegy
évig élelemmel,igavonó barmokkalés gazdasági
eszközökkel, sőt fegyvert is adtak nekik, mert
erre bizony még akkoriban nagy szükség volt.
A kanadaikormány általépítettházak közülné-
hánymégmaisfennáll.
Hiába,volt a sok kedvezmény,a,kemény

munkaésasoknélkülözéselőlsokanmegszöktek,
csak kevesen maradtak vissza. Akik kitartottak.
azok lettek az igaziúttörők ésa többimagyar
telep igazimagva azértmégiscsakinnen csírá-
zottki.Eszterházy neve megmaradta térképen,
a legközelebbivasútiállomás körülújabb telep
létesült,melyneka lakossága, inkább cseh,mint
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magyaréseztahelyetkeresztelték elEszterhá-
zynak.
Stockholmból Eszterházyn keresztül autóval

érkeztünk meg Kaposvárra. Egyenesen Blichard
Tivadar főtisztelendő uratkerestük fel.Maga a
vidékigazánolyanbarátságos,hogyaképemin-
digmegmaradazemberlelkében.Valamikorren-
geteg erdő volterrefelé,vigyáztak arra,hogy az
egészetneirtsákki,a.fákkörülfogjákaházakat,
azépületeknem pusztánmerednekésígyazöld
lombokfestoiesszíntvarázsolnak.
A templom kisdombon épültésazegyetlen

nagy kőtemploma a kanadai magyarságnak.Ha-
talmas épület, amelyre minden kanadai magyar
büszkén hivatkozik.Még amúltszázad kilencve-
neséveibenalakultittmegazelsőkatolikusma-
gyarhitközség.Azelsőtemplom éspaplakfából
volt,minta többi.ElőszörFatherPage obiatus
atyavoltamagyarokpapja,később FatherWoo-
dcutter német szármasú pap, aki azonban úgy
megszerette a magyarokat,hogy tökéletesen meg-
tanultmagyarulésamagyarok segítségévelmeg-
építette a gyönyörű kőtemplomot.Ez a templom
központja az egész környék katolikushitéletének,
a plébános három más magyar telepetis ellát
errőlaszékhelyről.
A régitelepesek közülnéhányan még élnek.

Elsőnek Baráth nénitlátogatjuk meg,akibizony
mán·nyolcvankilencéveséstizennégyéveözvegy.
Baráth Istvánnal, a férjével negyvenegy évvel
ezelőttjöttkiKanadába és azóta innen kise
mozdult.
Északhonában,ajégéshidegvilágábanezaz

öreg asszony a virágokatszereti.Hatalmas fák
takarják elakíváncsiak tekinteteeleikedvesla-
kását.Ilyenberendezésű, intim hatásra törekvő
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majortnem istaláltam egészKanadában.Azöreg
nénimindig a kertjében van.Otttaláltunk rá,
büszkénmutogattaavirágait.
A kertmagavölgyben fekszik,körülöttema-

gaslat,rajtagyönyörűerdő.
Amikormeglátbennünket,aztse tudja,mit

csináljon velünk.Szedegette a virágaités muto-
gatta,hogymimindenteremnála.
— Baráthazénnevem,— mondotta— azért

adokmindenkinekvirágot!
Velünk volta főtisztelendő úr,nekikezdte

rögtön magyarázni, hogy mindennap imádkozik
mindenkiért.Azokért,akiketszeretett,de azokért
is,akik megbántották.A múltrólnem sokattud
már,csak arra emlékszik,hogy amikorkijöttek,
fentlakottazerdőtetején,büszkénmeséli,hogy
húsz.évigaférjevoltapostamester,azÓhazáról
csakannyittud,hogyAbaújmegyébőlvándoroltak
ki,az ura pedig Kisvárdárólvaló.Az egyetlen
mulatsága az,hogy a templomotellátja virággal
éscsendesen várjahalálaóráját.Megbékélt,nyu-
godtlélek,akiaztsem tudja,hogyavilágmég
létezik.
Pilcsák István ésa felesége szintén az első

települők közülvaló.Ottüldögélnek mindketten
aházukkörnyékén,amelyegykisebbmagaslaton
van,amélyedésbenpedigakonyhakert,aholna-
gyonszépenvirágzikamák,káposzta,meg*ado-
hány.A kertetribizlibokrok fonják körül,amire
az öreg nagyon büszke.Pilcsák bácsihetvenegy
éveséselégjólvisszaemlékszikazelsőidőkre.
Sokvolterreazerdő,megaláp.Atermészet-

tel rengeteget kellett viaskodni. Akkoriban igen
gyakran voltak erdőtüzek, amelyek megsemmisü-
lésselfenyegettékazegészvidéket.Tűzöveketcsi-
náltakésígytudtáka maguk kis életétésva-
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gyonkájukat megmenteni. A szúnyogokkal külön
harcotkellettvívniok.Egyszer hazafelé jött,a
szúnyogokúgykörülfonták,hogyseszekeret,se
ökrötnem lehetettlátni,csak egy szúnyogfelhő
közeledett.Amintaföldetcsináltákésazekebe-
vágottafeketehumusba,alyukbólnéhacsakúgy
ömlöttkiasokszúnyog.Azemberfölöttimunká-
nak azonban mégismegvoltakövetkezménye,a
sok-sok derék magyaremberrendbehoztaavi-
déket.
A régiek emléke folyton visszasír.Kedvesen

emlékszikmegBrunyiczkiJánosról,akimosthet-
venötéves,VeresIstván,akiegyidősvele.Lovász
István,akielbukottaküzdelemben.GöncziSán-
dor,HanicsGyörgyésatöbbiek.KuruczMihály
kilencvenéves,öreg korára tönkrement,kétlába
elfagyott, szerencsétlen nyomorék, mindig arról
beszél,hogy szeretnemármeghalni,deazIsten
nem könyörülrajta.A régiekközülGöncziLajos
elment Wellandba, többen pedig átkerültek az
Egyesült-Államokba.Bartók István meghalt,de a
családjaittmaradt.KristófAndrásszinténateme-
tőbennyugszik,deacsaládjaletelepedett.
Azöreg bácsielbeszéli,hogy tizennégyévig

vártakarra,hogyavonatidejöjjön,hogyavasúti
síneket lefektessék. Innen huszonhat mérföldre
Whitewoodra vitték a terményt.Kora hajnalban
fogtákbeazökröketésharmadiknapesteérkez-
tekcsakmeg.Bizonynem voltazkönnyűélet.Ma
márnevetnilehetrajta,debizonyatelepalapí-
tásautánötévrekerültazelsőlóerreavidékre,
ökör,telién,sertésmégakadt,dealóolyanluxus
volt,hogyarragondolnisemertek.
EgyezépnaponazutánLethbridgebőljöttegy

kovácséskétlovathozottmagával.Azegyiket
éppenPilesákbátyánkvettemegkétökörért.Ka-
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nadaivadlóvolt,ötévighúztaabagikocsit.Az
öregmégmaisbüszkerá.
Mamárazonbanmindennekvége.Azöregvad

lovak helyett szilvafa szelidítéssel foglalkozik.
Nehezenakarittmegteremni,deakitartószorga-
lomnakmegvanakövetkezménye.Mutatjaisnagy
büszkén,hogybizonynéhánydarabszem vanis
márafán.
Néha-néha eljönnek látogatóba az öregek,de

bizonymégalegközelebbifarm ismesszevan,hát
nem olyannagyavendég-járás.Hivatalosankülön-
ben hatvan katolikus magyarcsalád van Kapos-
váron,háromszázkilenc lélek van az egyházköz-
ségben.Azösszesmagyarcsaládok számátszáz-
tízre,százhúszralehettenni.
A magyarok itt is szerteezóródtak. Vannak

magyarok Yarbon,Haselcliffen — amelynek lelke
Nagy Lajos,igazimagyarember,lelkesagitátor
— ésTantálamban.Cana nagyobb magyartelep.
körülbelülhúsz éveséslegalább negyven család
lakik ott. Svájcer Andrásék, Plószék, Bálinték,
Dániszék,Hevesből,Dunaföldvárról,Tolnamegyé-
ből,kerültekki.
Ugyanezen a vonalon nyugatra,Lestock kör-

nyékénvanmégnagyonnagymagyartelep,amely
egészenkülönéletetél.A GeorgeGordonindián
rezervációmellettvanamagyaroktelepe.Ugyan-
akkor,amikor Stockholm alakult,Szabolcsbólés
Zalábólnagyon sokan mentekerrea vidékreis,
megalapították a SzentJózseftelepet-,amelynek
nagyon szép templomavan,azonkívülittlétesült
aMagyarnevűtelepis.Akéttelepetközösenkor-
mányozza RáczJózseffőtisztelendő úréskörül-
belülszázhuszonötmagyarcsaládja van,reformá-
tuscsaládnagyonkevésakadezenákörnyéken.
Ennek avidéknek öreg telepeseiBusa János,
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JobágyJánosésJózsef,LéndvaiJánosésMáté,
Mihalicék,GrenatierGusztávésmások.
Ezzela területtelösszefügg Székelyföld telep,

aliolabukovinaimagyarokütöttékföltanyájukat.
Van ittvagy százötven magyar család.Földjük
tulajdonképpenfensík,nem isvalamigazdag-,eok
rajtaakő,deazért,aszékelyeknem hagyjákma-
gukatéselégszépenfejlődnek.Gyönyörűtemplo-
mot építettek, Csáki Benjamin a lelkipásztoruk,
hozzája tartozik nyolc mérföldnyire északra levő
Máriavölgy-telep is,aholnegyven-ötven katolikus
családél.Ittabukovinaimagyarokazalamegyei
magyarokkal keveredtek. A tulajdonképpeni vas-
útiállomásuk Punnichyésazismertebb emberek
a következők:Kay Pál,Kuruc Mike,Sebestyén
család,VásárhelyiKároly.
Toutewoud valamivelészakabbra van.Ittél-

nek Gerencsén István,Józsefés Péter,Fazekas
AlbertésImre,Daradicscsaládésatöbbiek.
Ittottelszórtan akad még azembermagya-

rokra,deazelsorolthelyekamagyarsággócpont-
jai.A magyarok,azelsőtelepülőkittvetettékmeg
a lábukat.Harmincöt-negyven esztendő mindössze
azegészvilág,alig egy emberöltő,mennyikín,
mennyifáradság,mennyimunkasűrűsödöttmégi«
össze.

Békeváraleggazdagabbmagyartelep
Kanadában

Békevár,(—).
Késő este volt, amikor vonatunk befutott

Kiplingbe és bizony nem gondolhattunk arra,
hogy azonnal Békevárra induljunk. Kiplingben
sincselhagyvaamagyarember,mertittbizony
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akad,magyarelég.A környék kereskedelmétés
iparát magyarok bonyolítják le. Ha nem min-
denkimagyar,deakiittélniakar,legalábbmeg
kelltanulnia egy néhány szóta miszép anya-
nyelvünkből. Kipling-ben még a kínai is »Ju-
naput«-otmond,igaz,hogy ember legyen,aki
ebbőla jónapot-otmegtudja érteni,de az igye-
kezetetmindenesetremegkellhálálni.
Másnap vágtunk nekiannak a néhány kilo-

méternek,amely KiplingetBékevártólelválasztja.
Éppen vasárnap voltés így utunkategyenesen
a református templomnak vettük. Békevér nem-
csak egyike a legnagyobb magyar telepeknek
Kanadában, hanem egyúttal a legmagyarabb is
és a reformátusoknak legerősebb mira Északho-
néban.
Nagyon szép vidéken haladtunk keresztül,

mindenütt búzatengerbeu úsztunk. Igazán csak
annyirés maradtüresen,amennyia közlekedés
fentartására.okvetlenülszükséges.
A református templom nagy tisztáson épült,

amelynekaközépsőrészétfoglaljaelésegykis
dombra helyezték. Ez az egyetlen kéttornyú
templom magyar Kanadában. Maga a berende-
zés csinos és ízléses,látszik,hogy fentartására
nagygondotfordítanak.
Jobbra ósbalra a tisztásszélén kétmagyar

iskola,amelyek a magyarszabadságharcok vezé-
reinekne\̂étviselik.
A templom körülrengeteg autó.Ezen jöttek

beatanyákról,afarmokrólabékeváriésakör-
nyéken elszórtmagyarok.Amintaz autók vég-
telensorátvégignéztük,egykisbüszkeségisel-
fogtalelkünket:Mégseolyan szegények,— leg-
alább az idevalósiak nem,— azoka magyarok,
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akik már olyan régen elkerültek tőlünk és itt
választottakmaguknakmásodikhazát.
Éppen megszólalta harang ésbementünk az

istentiszteletre és az öreg· magyarok áhítatos
szívveléslélekkelénekeltékacsodaszépzsoltá-
rokat. Az átszellemült arcukból láttam, hogy
egyik másik gondolatban odahaza van,abban a
kistiszamentitemplomocskában,ahol,mintgyer-
mek imádta a Mindenhatót. Dr. Molnár Jenő
tiszteletes úrszava harsantmeg.Magyarszent-
beszéd,magyarima.Mindezek azok a kapcsok,
amelyek legerősebben kötik az eltépettlelkeket,
aszegényelárvultMagyarországhoz.
Az istentisztelet után úgyszólván majdnem

minden magyar gazdával megismerkedhettem.
Régiemlékek éledtek fel,amelybőlkibontakozott
a legjobban megszervezett és legmagyarabb te-
lepnekérdekestörténete.
Közismertdolog,hogy a kilencvenesévekben

kezdtek a magyarok Kanadába vándorolni. A
legtöbben nem. is egyenesen Magyarországból,
hanem az Egyesült-Államokbólkerültek ki.Igen
sok vasúti vagy bányamunkás, akinek a sok
sztrájk miatt kellemetlenségei voltak, vette út-
játKanadafelé.Ezekamunkásokodahazamind
földművesek voltak éslelkükbőlaföld szeretetét
sohasem, lehetett kiirtani. Kovács János lelkész
akkoriban írogatottaz amerikaimagyar lapokba
Kanadáról,ezeketacikkeket,olvasták elésígy
kaptakkedvetavállalkozásra.
Az első települő Szabó János volt,akiaz

Egyesült-Államokból előbb hazautazott Magyar-
országba,kis vagyonkáját pénzé tette és 1898
tavaszán érkezettmeg szerinteazígéretföldjére.
SzabóJánosnem voltaffélesemmiember,hanem
Bereg megyeBotrágyközségének tekintélyespol-
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gára, református egyháztanácsos és így elhatá-
rozása sok ember figyelmét Kanada felé for-
dította.
Megérkezése nem mentsimán,merta hajón

ragályoshimlő ütöttkiésegy ideig vesztegzár
alá került.Eztis kiheverte és mivelakkoriban
Whitewood voltamagyarok központjaő isoda-
igyekezettésegyidőreleistelepedett.
Két év után elindultak új várost alapítani.

SzabóJános,SzakácsJózsefésSzakácsÁronkét
lóvalésegyszekérreldélnekvettékútjukat.Kö-
rülbelül harmincöt mérföldnyire állapodtak meg,
aholnagyon jó földekettaláltak.Voltmárelőbb
is megfelelő terület,de Szabó János a jövőre
gondolt. Olyan helyet keresett, ahol harminc-
negyven magyarcsalád üthetimajd fela sátor-
fáját.Még legmerészebb álmában sem merte el-
képzelni,hogy olyan telepet alapít,ahol több,
mintháromszázmagyarfogélniésboldogulni.
Mivoltakkorittmég ezen atájon?Nagy,

hatalmas puszta, itt-ott kisebb halom, amelyet
völgyek szakítottak meg. Erdő kevés, bokor
azonban nagyon sok.Itt-ott egy-egy kis tócsa,
teljesen vadon,aholembernagyon ritkán fordul
meg.Egy-egy eltévedtkocsinyomotnéha sikerült
felfedezni,de a gyep már befutotta az utasok
emlékét,afeledéselmosta.
Amerre néztek, mindenütt az úgynevezett

ingyen föld,amelyértkezelésidíjcímén százhat-
van holdankénttíz dollártkellettlefizetni.Egy
kis halom,benne vaskampók,amelyre fel volt
vésveaterülethelyzete.Ezminden,ebbőlkellett
megcsinálniamaivirágzótelepet..
Bizony azelső települők nem valamikényel-

mesen laktak.Gömbölyű fákatösszerótták,gyep-
lianttal fedtékbeésezzel készen isvoltaház,
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Az eső,a hó ugyan becsurgott,de télen azért
meleg volt,nyáron meg hűvös,tehátelindulás-
naknagyonisjóvolt.
1900—1901telénmárnégymagyartanyavolt

ezen avidéken.Szabó Jánosésfiai,Szabó Ká-
roly,valamintSzakácsGábor,SzakácsAndrásés
liaiAndrásésÁron,SzakácsJózseféstestvérei
DánielésAntal.NyesteGáborésfiaGáborta-
nyája.
A kistelep évről-évrebővült.1902-ben Izsák

Józsefés fia,Gyula,GálIstván,Pető András,
valamint Bereg megyéből Kovács István, Bu-
gyik Sándora Kunságról,Szolnok megyébőlér-
kezettmeg.
Ugyanekkor jött ide Kovácsi Kálmán refor-

mátus misszionárius Debrecenből. Bizony nem
volt valami kényelmes dolga. Templomépítésre
senkisem mertgondolni.Minden vasárnap más-
más családnálvoltaz istentisztelet,imádták az
Istentmég aföld alattis.A reformátusegyház
lettmégisaza.központ,amely körülazután a
telepformálódott.
1902-ben márcsoportosan jöttek az emberek.

BorokSándor,aMilecsalád,BalogAntal,Kimeri
Kálmán Szolnok megyéből, Mikó Imre, Fónagy
József, Bernáth Ferenc, Kovács Imre. Szabolcs
megyéből, Tornyospálcáról származtak ide. Csiz-
madia István két fiával Istvánnal és Sándorral
Whitewoodról telepedtek át, az Óhazából Fehér
megyébőljöttek.
Ekkor már mindenki látta, hogy a magyar

telep fejlődését megakasztani nem lehet. Eddig
Hazelwoodnak hívták,de mivelminden települő
magyar volt, jogosnak találták, hogy magyar
nevetadjanakneki.Eznem voltolyankönnyűés
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azelkereszteléskörülnagy vitaindultmeg.Ko-
vácsitiszteletes úra Bethlehemetakarta lefordí-
tani,amely annyitjelent,mintKenyérháza.Meg-
okolta okoskodásátis:aztfejtegette,hogy mind-
nyájan kenyérért indultak karcba, olyan helyet
kerestek,amely nekik kenyeretad,tehátKenyér-
házavolnaalegjobbelnevezés.A legtöbbember-
békétésnyugalmatakart,azértvándoroltkiés
ezérta Békefalva névértindultharcba.Azöreg
Szabó János,a telep igazimegalapítója oldotta
megakérdést.Békevárnevetajánlotta,merteza
telep lesz hivatva a magyarság békéjétminden
támadással szemben Kanadában megvédeni. Ezt
azutánelisfogadták.
Békevár azután valóban mágnessé változol!

és valósággalmagához húzta a magyarokat.A
legtöbben 1903-ban érkeztek. Szolnok megyéből
Debreceni József,Páncél László,Pojtek József.
KimeriJózsef,SzabolcsmegyébőlBalogh József,
Balogh Lajos, Szántó Gáspár, Bereg megyéből
GaálFerenc,IzsákMózes,Márton Gáspár,Gaáf
Gyula,AlbertGyörgy,Szabolcs megyébőlCzető
István,Dakó András,Dakó Károly,Kovács Ist-
ván,SzatmármegyébőlGyőréGyörgy,azEgye-
sült-Államokból Varjast Imre és Gruber Dezső.
EzekBékevármegalapítói,ezekhezcsatlakoztaka
többiek.
Mindegyik őstelepes históriája külön-külön

érdekes,tele van hihetetlen nagy megpróbáltatá-
sukkal,a természettelvaló csatározással.Annyi-
ban mindegyik megegyezik egymással,hogy bi-
zonygazdagegyiksem volt,amikoridejött,elő-
ször a gazdasági felszerelésért folyt a háború,
dolgoztak másoknak,néha évekig,hogy az első
ökröt,azelsőlovat,azelsőcséplőgépetmegsze-
rezzék.
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Különösensokatvesződtekavadlovakkalésa
vadtinókkal,merthamármegistudtákvenni,
nagyon nehezen tudták munkábatörni.A marha-
tenyésztés akkormég egészen külterjes volt,az
állatokat falkaszámra tenyésztették, egy állat
sem látottsohamég istállótsem ésígy bizony
amíg munkába törték, addig alaposan megkín-
lódtak.
Egypárévszám van,amely minthatárkő fon-

tosamagyartelepmegszerzésében.1904-benpos-
tátkaptak a békeváriak,SzakácsJózseflettaz
első postamester és ezta tisztjétmég ma is
hordja.
1905-ben megépítették a Kossuth iskolát,az

elsőiskolátamagyartelepen.AzutánaRákóczi
iskola,a Magyar iskola utána következett,ma
márhatiskolábajárnakamagyargyerekek.
A Kossuthiskolavoltazonbanaziskolákkö-

zött mindig a vezér. A békeváriak társadalmi
életeaziskolakörülzajlottle.Itttartották egy
ideig az istentiszteleteket, majd megalakult az
IfjúságiÖnképzőkör,amely a magyarkultúráinak
a.váraKanadában.
Ma már az Önképzőkörnek külön helyisége

van,ahovászinténelvittekbennünket.Éppenülést
tartottak.Azok akanadaigyerekek,akik máritt
születtek, magyar verseket szavaltak, magyar
éneketénekeltek és magyar muzsikáthallgattak.
Sohamégnehezebbhelyzetbennem voltam,mint
ekkor.Arra kértek fel,hogy azoknak a magyar
gyerekeknek mondjak egy néhány szótamagyar
hazáról, akik a magyar hazát sohasem láttuk.
Amíg beszéltein,atekintetüketkerestem safe-
lém irányuló érdeklődésbőlláttam,éreztem,hogy
ezekalelkekigazánnem vesztekelamagyarság
számára. Álmaikban igen sokszor, elröpülnek
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azokraatájakra,ahová valóságban talán soha.
semfognakeljutni.
A gazdasági kérdéseket szemelől eltéveszteni

sohasem szabad. Így talán a legfontosabb az,
hogy1906-banmegépültavasút.Eddigigennehéz
volta termény értékesítése,mostazonban egy-
szerreaközségbekapcsolódottazéletbe.Ettőla
perctőlkezdve Békevármárrohamosan fejlődött.
1910-ben az öntudatos békeváriak megünnepelték
a telep tízévesfennállását,amelyen megjelentaz
osztrák-magyarkonzuléstöbbelőkelőangolven-
dég,1912-benelkészültamostaniszéptemplomi,és
Békevárszervezeteezzelbefejezéstisnyert.
Aztmár többször mondottuk,hogy Kanadá-

bantisztáracsakazegyházaktartjákfennama-
gyarsággalvaló kapcsolatot.A reformátusegyház
mellettBékeváron még magyarbaptista hitközség
isműködik.A templomuknem messzevana.re-
formátustemplomtól,szintén szép épület,azott-
honi házakra emlékeztet, de eléje négyszögletű
tornyotragasztottak.A letelepülés kezdetén csak
egyetlen egybaptista volta telepen:KovácsJá-
nos és családja,akik Karcagrólkerültek Kana-
dábaésmárodahazaistagjaivoltak abaptista
hitközségnek.Ők kezdték ahittérítésimunkátés
1911-ben már meg is építették a kápolnájukat,
amelyetkésőbbamostanivalnagyítottak.
A wakavimisszionárius,MónusJános1912-ben

kezdtekomolyan szervezniahitközséget,jelenleg
ToilerVilmosahitszónok.Ismertebbbaptistave-
zetőemberekZsindeliAndrás,MártonGábor,Mé-
száros János, Csizmadia István, Daku Károly,
NagyLajos,BarsiJános,MileFerenc,valameny-
nyien megszedték magukatésabékeváritársa-
dalomnakelismeritagjai.
Nemcsak magyarérzelmű Békevár, hanem
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talán az egyetlen öntudatosmagyartelep.Kiszá-
mították aztis,hogy magyar ember keze alatt
van69.120acreföldésamúltévben.322.000bushel
búzát termellek. Ezenkívül természetesen nagy-
mennyiségűzabot,árpátéslent.Amagyarbirtokok
250 magyarcsalád kesében vannak.Hozzávetőle-
gesszámításszerintkélmillió dollára békevári
magyarokvagyona.Ésmamáratelepüzletite-
vékenységehétvasútiállomáson,bonyolódikle.
Békeváron csak egyértharagszanak az embe-

rek, mégpedig'azért, ha az ember nem akar
hosszúidőttöltenináluk,pedigazénidőm isna-
gyon kivoltszabva.Egy-kétcsaládhoz tudtam
csak ellátogatni, amelyeknek a farmja éppen
xífcba esett.Balogh bátyánknak több mintezer
holdjavan,ottvoltTóthIstvánavejeésmégegy
csomórokonésjóbarát.TalánBaloghbátyámnak
van a legszebben felszereltfarmja a magyarok
között.A házátmostépítette,modernszépépület,
Pesten villának isbeillene.Körülötteveteményes-
ésgyümölcsös-kert,aholigyekeznek mindentelő-
varázsolnia földből.Az istállója hatalmas nagy
épület, lakatosműhelye a legmodernebbül van
felszerelve,egy félszerben ott állnak a gépek,
amelyeket;imunkaidőben szednek csak elő.Elme-
sélte,hogymindenmégakezdetkezdeténvan,és
agazdaságáttovábbkívánjafejleszteni.
LévaiJánosbátyám a lovaira büszke.Olyan

ménese van,amilyentidehaza isnagyon megiri-
gyelnénk.Ismerimindenlovátésaszilajállatok
hozzáegészenmegszelídülvejönnek.
Szakács Gábor egyike a legtekintélyesebb

embereknek Békeváron, ö a református egyház
gondnoka ós agilitásának köszönhető, hogy aa
egyház mindig csak fejlődött.Lakóháza,talán a
legmodernebbül berendezett lakás Békeváron,
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Egyfutólagoskörút,képetada leggazdagabb
magyarteleplakóinak.helyzetéről.M.BaloghLajos
házához szép fasor vezet,mesterségesen ültetett
kiserdő alattvan,nagy,üveges,tornácosháza.
Balogh György,SzécsiPéterházán szintén meg-
akadazemberszeme.MikóImre,DakóElekhá-
zait is minden gyerek ismeri.Az öreg Dakó
Andrásházaatópartibokrokközöttvan.
Nem islehetelsorolniasok derék magyart.

Nagyom széptornyoshomlokzatúcsinosházavan
Szakács Andrásnak, Izsák Gyula farmja pedig
elbújik azerdőségben.SzakácsJózsefházátvad-
cseresznyésésboroncabokrok veszik körül.Sza-
kács Béni farmjának ékessége a szállongó ga-
lambok,IzsákMózestornácosszépházátcsakaz
udvaron lehetlátni,merta fák egészen eltakar-
ják,így lehetnemég folytatnijó sokáig,deaz
általánosképenazmárnemnagyonváltoztatna.
Mindez nagyon szép.de ne tévesszen meg

senkitsem.Nem voltolyannagyonkönnyűezta
vagyontmegszerezni,eztatelepetfelépíteni.Ma
máraverejtékétmindenkiletörölteahomlokáról,
amúltbólcsakakedvesésaszépemlékeketbá-
nyásszák elő.Ma már élvezetegy napot,sőt
hosszabb időt Békeváron tölteni, jószívű, jóin-
dulatú,meleg érzésű emberek között,akik min-
denmagyartszeretettelfogadnak,deazelsőtele-
pülőketnem invitálta ilyen kedvesetia természet.
Maguknakkellettkiharcolnimindenrögötésiga-
zán elmondhatják magukról,hogy eztaz egész
vidéketők teremtették meg,ők csináltak belőle
kultúrát,azemberekszámáraélvezeteshelyet.
Alig tudtunk elválni egymástól és irtózatos

sebességgelkellettrohanniaz autóval,hogy az
utolsópillanatbanelérjükmégavonatot.Megis
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mondtákőszintén,hogyakkorlehettekvolnabol-
dogok,halekéstükvolnaaprogramot.
Békevár igazán vára a kanadai magyarság-

nakésazóhazáimagyarságcsakbüszkelehetrá.

Kelet-Kanada,aprimitívebbAmerikai
Egyesült-Államok

Torontó,(—).
Amikor Nyugat-Kanadában elbúcsúztam új

barátaimtólés ismerőseimtől,úgy integettek utá-
nam,mintakivalamiegészenmásvilágbamegy.
Kelet-Kanada és Nyugat-Kanada valóban valami
olyanegészenmás,hogyösszehasonlítaninem is
lehet.
Kis ízelítőt kaptam ugyan már Kelet-Kana-

dából,amikorahajóvalQuebec-enátaSzentLő-
rinc folyamon fölfelé Montrealig utaztam. Ka-
nada azonban nagyon nagy birodalom,még eze-
ket a vidékeket sem lehet egymással teljesen
összehasonlítani. Quebec és környéke tisztára
franciaKanadaésígyettőlavidéktőlazeurópai
ízteltagadninem lehet.MontrealkapcsolatKa-
nadaésEurópa,Kanadaésazegészvilágközött,
kikötőváros de világváros is. Az amerikai és
azeurópaistíluskeveredikbenne,atisztajelleg
tehátnem alakulhatottkiteljesen.AzigaziKelet-
KanadaazOntarioésazarész,amelyanagy
tavak körülfoglalhelyetés már-már közvetlen
kapcsolata van az AmerikaiEgyesült-Államokkal.
Primitívebb Unió ez.AzEgyesült-Államok körül-
belültizenöt-húszévvelezelőtt.
Kelet-Kanada és Nyugat-Kanada gyűlöliegy-

mást.Nyugat-Kanadaúgy érzi.hogy Kelet-Kana-
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dánakisőadjaazéletet,őszállítjaagabonát,
azösszesterményeket,Kelet-Kanadacsupán rész
benfeldolgozza anyersanyagot,részbenpedig
adminisztrál. A fölösleget kiviszi, a szükséges
holmikatbehozza.A földművesemberben mindig
megvolt,ósmegvan a.lenézésa.kereskedelem
iránt,sőtbizonyosmértékigaziparifoglalkozást
sem tartjavalamisokra.Másországokbanafog-
lalkozások valahogyan jobban összeolvadnak. Itt
anagytávolságokmiattmégezsincsenmegés
ígyazellentéteknyersebbenjelentkeznek.
Kelet-Kanada ezzelszemben büszke a feltét-

len nagyobb kultúrájára,merthiszen azipariés
kereskedelmi centrumokban, ahol sok ember él
együtt, feltétlenül könnyebb úgy a technikai,
mint a szellemi kultúrának lehetőségeit megte-
remteni.Az iparimunkása maga életviszonyait
nem cserélné fela földművesek életkörülményei-
vel,sajátmagában nem látjaagép rabszolgáját,
ellenben, a föld kulijait kétségtelenül megveti.
A földműveshelyzetétcsak úgy tudja elviselhe-
tőnekfelfogni,haaziparivárosokközéékelődött
területeken dolgozik és tulajdonképpen szintén a
várost szolgálja, mert terményeit állandóan oda
visziésígy«aközvetlenerőskapcsolatakörnyék
ésavárosközöttmegvan.
Ezekközöttaviszonyokközöttazeurópaibe-

vándorló helyzete érdekesen alakul. Mindennek
alapja az,hogy a kanadaibevándorlási hatósá-
gok tulajdonképpen csak Nyugat-Kanada felé
nyitottákmegazutat.Azafelfogásuk— éseb-
ben a tekintetben nagyon jólítélnek,— hogy
Kanada mezőgazdasági viszonyaihoz képest az
ipara talán túlságosan isfejlett.Eznem aztje-
lenti,hogy a kanadaiiparolyan magasan állna,
mint az Egyesült-Államok gigantikus ipara, ha-
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nem Kanada,kétségkívülelsősorban mezőgazda -
ságiállam,A földművelésmégnem olyanbelter-
jes,hogy nagyobb iparnak adja meg a szüksé-
ges alapot A gazdasági berendezéseknek itt is
az a rákfenéje, hogy erős védővámpolitikával
igyekeznek a belső ipart pártfogolni, ahelyett,
hogy egyelőre a nagy agrár lehetőségekethasz-
nálnákkijobban.
Az angolok mindenesetre úgy okoskodnak,

hogy csak olyan emberek számára nyitják meg
azutatKanadába,akik nekik megfelelnek.Nekik
földművesek kellenek. Nyugat- és Kelet-Kanada
tulajdonképpen a bevándorlók számára, zárt te-
rület.Mégegyszempontvezetiőketabban,hogy
iparosoknak,akik errefelé esetleg boldogulnitud-
nak, ne adjanak megélhetési lehetőséget. Magá-
ban Angliában nagyon nagy az iparimunkanél-
küliségéshamárvaniparimunkalehetőség,úgy
aztasajátembereikszámáratartjákfenn.
Az európaibevándorlók mind olyan útlevél-

lelérkeznekmeg,amelyaztmutatjaki,hogyők
földművelők, otthon is azzal foglalkoztak. Egy-
részük azonban álföldmíves,iparimunkás,aki
álarcotvesz fel,hogy azután ilyen réven kerül-
hessen kiKanadába,illetveAmerikába,mertsze-
mük előttmindig csak azipariAmerika,lebeg.
Ezek az álföldművesek elmennek Nyugat-Kana-
dába,sőtegyideigdolgoznakis,nehogyvissza-
toloncolják őket,de azután felhasználják az első
alkalmat és ideszöknek Kelet-Kanadába. A ka-
nadaihatóságok eztnem nézik jó szemmelés
mindig igyekeznek ellene tenni valamit. Már
sokszorazzaliskísérleteztek,hogy az ilyen ál-
földműveseket egyszerűen visszatoloncolták. A
munka nagy vágya azonban még ezekkela ne-
hézségekkelisszembe szállésaziparimunkás
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kiteszi magát ezeknek a kellemetlenségeknek,
deazértnemadjafölaküzdelmet,
Kelet-Kanadaigazánnem más,mintkisAme-

rika a régiértelemben.Nem egyszerű-lemásolása
az Egyesült-Államoknak,hanem alkalmazkodik az
itteniviszonyokhoz.Kanadában a rideg télegy-
időre mindig valósággalmegöliaz életetésen-
nen következményei a városokra is kiterjednek.
Ha az egész ország néhány hónapra tétlenségbe
szunnyad, úgy az ország városai sem tudnak
prosperálni.Az időszakimunka,mintmártöbb-
szöremlítettük;nemcsak a mezőgazdaságban fej-
lődöttki,hanem aziparbanis.A gyárakazév
nagyrészében becsukják üzemüketés akkornincs
kereset.A bevándorló örömmelmegy Kelet-Ka-
nadábaéshaolyanszerencsés,hogykapismun-
kát,egész biztosan többetkeres,mintha Nyugat-
Kanadában a földeken dolgozna. Azt a pénzt
azonban,amitmunkájábólfélre tehetne,rendsze-
rintazonnalhazaküldiés pénznélkülmarad ab-
banazidőben,amikormegszakadamunka,nincs
kereseti,lehetőségésbizonyrázuhananyomor.
Nyugat-Kanadában a kóborló munkanélküli

embereket mindig attól riasztják, hogy Kelet-
Kanadába menjen és amiketmostelmondottunk,
aztélesebben kiszínezve tárják föla szerencsét-
lenemberekelőtt.Mégismennekazemberek,mert
barátjuktól, komájuktól kapják a levelet, hogy,
ittilyenmegolyanmagasanapszám,nem érde-
mes Nyugat-Kanadában olyan kevésért kínlódni.
Kelet-Kanadában természetesen ugyancsak van-
nak lézengő állástalan, keresetnélküli emberek.
Ezek is kódorognak,ezekkelis összetalálkoztam.
Nagyon sok panaszolta,hogy igaz,Keleten több
a fizetés, viszont drágább a megélhetés. Vagy
mondjuk úgy,az élelmicikkeknek ára van.Nyu-
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gat-Kanadában ha nem is fizetnek olyan sokat,
de az élelmicikkeknek nem tulajdonítanak érté-
ket,hiszen minden megterem,minden kéznélvan
ésa termésértékesítése márnehezebb,a gazda
csak nagysokáralátpénztértékeiből,tehátköny-
nyenodaadja.A városokban— valljákbeazem-
berek,— hanincspénzeamunkásnak,úgy bi-
zony éhen halhat, nem tud olyan könnyedén
élelmicikkekhezjutni.
Különösen a mezőgazdasági munkák idején

van nagy válság.A kelet-kanadaiak ilyenkorfel-
kerekednek és mennek Nyugat-Kanadába.Ε ván-
dorlócsoport azonban csak a tömeg egyrésze,
mert az ipari munkások legnagyobb csoportja
semmikörülmények közöttnem adja felazélet-
telvaló harcotés néha inkább nyomorog egy
párhónapig,demegmarad aziparimunka mel-
lettésezek amunkások mezőgazdaságimunkára
sohasem vállalkoznak. Az Egyesült-Államokban
összehasonlíthatatlanul jobb dolguk volt az em-
bereknek.Megvolt az ipari munkásoknak az a
nagy előnye, hogy a mozgási szabadságukat
semminem korlátozta.Ha egyesvidékeken stag-
nálta munka,úgy másfelé próbálkozhattak,ahol
esetleg bizonyos fellendülés mutatkozott. Kana-
dábanerrőlszósem lehet,mertazipariKanada,
a Kelet-Kanada csak szűk területre szorítkozik
ésa legkisebb gazdaságiválságotaz egész kör-
zet megérzi, a mozgási szabadság önmagától
korlátozódik.
Ezígyvan,ezennem lehet.segíteni.A Kelet

és Nyugatnagy ellentétein gondolkoztam akkor,
amikor újra rajta ültem az expresszen, amely
nagy gyorsasággalvittkeresztülkétnap éskét
éjjela hatalmas Ontarión.Bizony a vidék már
unalmassá válik,lia azember olyan sokszor



195

látja. Mindig fenyő és fenyő, csak néha tar-
kállik valamimászöld szín ebbe a hangulatba,
azután kis tavacskák,a közepén apró szigetek,
amelyekbőlújra kidugja a fejéta fenyő.Hatal-
mas sziklák szintén nem tudnak már újságot
adni,itt-ottaprókisvízesésaz,amelyazember
fantáziájátmégletudjakötni.
Azemberikultúrának a hiánya bizony meg-

feksziaz ember lelkét.Csak halászat,vadászat
van ezen a sziklásvidéken,vagy legfeljebb fa-
kitermelés, esetleg bánya-vállalkozás, ami azon-
bannem mozgatmegsokembertésígyavonat-
ban, ha kiülünk a kilátó balkonra, nagyon-na-
gyonegyedülérzimagátazember.
Lassan-lassan kezd benépesedni a vidék,

amint a nagy tavak felé érkezünk, az igazi
indián romantika annyiszor megénekelt terüle-
tére.Olyan nagy város,amely akár csak egy
pillanatra is megfogná érdeklődésünket, bizony
nem akad,úgyhogy amikor Torontóba érkezünk,
mindenkinekazazérzése,végevanavadonnak,
végrebennvagyunkakultúrakellősközepén.Ez
avárosigazánakultúrálatlanságszélénemelkedik.
Torontó márigaziamerikaiváros.Nagy,ha-

talmas felhőkarcolókkal, széles uccákkal, nagy-
szerű közlekedéssel,amitmáraközellevő Egye-
sült-Államoktóltanultel.Üzletinegyede egészen
olyan,minta kisebb vidékiamerikaivárosoké.
Szélesen terülel,kisamerikaicsaládiházak fo-
gadnak mindenütt.A torontóiak a legbüszkébbek
az egyetemükre.Még egyik-másik kijjebb fekvő
középülete iskapottvalamieurópaiszínt,hiszen
mégis csak nincs messze Montrealés közelben
vanafranciaKanada.Kaninem tettvalamiba-
rátságos hatást, pedig kanadai fogalmak szerint
imponáló méreteivannak,talán azért,mertéppen
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esettazeső ésOntario tavára,amelynek szélén
emelkedik,ráültaköd.A városnakezarészekü-
lönbenolyan,mintvalamitengerikikötő,ezegy-
általában speciáliskanadaiunikum,csak ittvan-
nak tengerikikötők a szárazföld kellősközepén.
Azamerikaitechnikaittisbámulatoskoncepció-
vallép fel.A nagy tavakatcsatornávalkötik
összeéshaazErie-tóésazOntario-tóköztiterü-
letetátvágják hatalmas csatornával,úgy Detroit,
Cleveland,Csikágó ésaz egész vidék közvetlen
víziutatfog kapniTorontón,Montrealon keresz-
tülatengerhez.
Úgylátszik,nemcsaknekem nem valamibarát-

ságos Torontó,hanem a magyarok is inkább a
környékénhelyezkedtekel.Úgybeszélik,hogyke-
vésamunka,azangolmunkásságféltékenyabe-
vándorlókra,a magyarok nem igen tudtak érvé-
nyesülni. Amikor az uccákat jártam, mindig
figyeltem azembereket.Torontó voltazegyetlen
város, ahol magyar szó egyetlen egyszer sem
ütöttemeg a fülemet.Hamarosan értesültem róla,
hogy azértvan ittegynéhány magyar,ötventől
nyolcvan családig számítják a beavatottak, de
magyaréletmégnem alakultki.KreszGézahe-
gedűművész és Winters,a Hoerst-lapok riportere
állazintelligenciaélén.Ismertebbrégikanadások
még: Odor László műasztalos Zilahról, Bodor
László cukrász,PatakiFerenc műasztalos,Bene-
dek Ferenc hivatalnok, Bernáth János iparos,
Jakab Mihály asztalos, Szabó Szilveszter cuk-
rász, Bódis Antal és mások. Vannak magá-
nyos magyarok is, akik a húsgyárakban és
egyes más,ipariműhelyekben dolgoznak.Majd-
nem valamennyien azonban csak átmeneti állo-
másnak tekintik Torontót, ahonnan alkalomadtán
elillannak.
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Ha már magyar kolóniáról beszélünk, meg
kellemlíteniaztis,hogy Torontótólészakra,az
Ontarió-tó mellettvan Oshava iparicentrum,a
kétvasgyárban,azautó-ésapléhgyárbankörül-
belül nyolcvan-száz magyar talált kenyeret.Ifjú
KarnaiK.István előmunkáséskereskedő körül-
belüla legtekintélyesebb magyar,nekivan irá-
nyítószerepeideszakadthonfitársainkközött.
Még valamiről nem szabad megfeledkezni.

Torontóba jönnek azok,akik nem tudtak bejutni
az Egyesült-Államokba és Kanadátcsak úgy te-
kintik, mint átmeneti állomást. Egyideig letele-
pednek,megismerik aviszonyokatésazután Nia-
garán keresztül, ahová innen autóbuszjáratok
visznek, át akarnak szökni az ígéret földjére.
Bizony,valljuk meg őszintén,valóságos intézmé-
nyekvannakerreacélra,viszontazonbanapró-
bálkozások rendesen kudarccal végződnek. Ha
mégátkerülnekis,azamerikaihatóságokhama-
rosan leleplezik őketés azután nincs számukra
kegyelem. Az Északamerikai Egyesült-Államok
hatóságai a legnagyobb szigorral és kíméletlen-
séggelküzdenekazilyenbesurranokellen.
Amikorfelültem a vonatra,kisütötta napsu-

gáréscsodálatosszíneketrakottaz Ontario ta-
vára.Európaifogalmak szerintmagaavasúthi-
hetetlenhosszúideigmegykiavárosból.Lassan
maradtak elmögöttünk akis,apró kertesházak,
éssokáigfutottunkatópartjamellett.Nagyszerű
strandotrendeztek be,aholnyáron olyan nagy
tömegek fürdenek, amiről nekünk szintén nem
igenlehetfogalmunk.Ittnem kellengedélyafür-
désre,nincsszükség arra,hogy különböző fürdő-
vállalkozókhoz menjenek a tömegek. Ha valaki
ilyentkeres,azisakadelég,derendszerintkihaj-
tanakacsaládokazautójukkal,bennelevetkőznek
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ésott,aholjólesik,beugranakavízbe.Nagyonér-
dekeslátvány,amintazembervégignézésamerre
icsak a szem elérhet,mindenüttfürdőzőkettalál.
A fürdőéletnagydemokráciájaez,amelymagunk-
fajta európaiaknak feltétlenül kell hogy impo-
náljon.
A vidékkülönbenerremáregészenmegválto-

zott.A soksziklaésfenyőutánjólesikazember-
nek apró kerteketlátni.Gyümölcsfák bólongatnak
feléje,azegészvidék üdébb éskedvesebb,mint
eddigvolt.Megyünkleerősendélnek,nemiscsoda
tehátmindez,hanem a természetörök törvényei
szerintígykelllennie.

Hamilton,Kelet-Kanada magyar
fővárosa.

Hamilton,(—).
Egyideigeltűntelőlünkatótükre,majdkis

emelkedéspereménfutottavonatésfélköralak-
ban vett körül bennünket Hamilton, Kelet-
Kanada legnagyobb magyar telepe és az itteni
magyarság szellemi központja. Itt már magyar
hangulat fogadott. Ahogy leszálltam a vonatról,
SzabolcsFerenc ésIstvánffiMiklósmagyarlap-
szerkesztők üdvözöltek ésamintmagyarulbeszél-
getve a pályaudvaron keresztülaz autóhoz siet-
tünk,többen megfordultak utánunk,egyik másik
magyarulköszöntött.
Hamilton nem olyan nagy város,mint To-

rontó,de valahogyan sokkalkedvesebb ós inti-
mebb.A felhőkarcolókittcsakcsecsemők,viszont
avárosnak egyik-másik részeakisnémetváro-
sokra hasonlít, másutt egyéb hangulatok fogják
megalelket.A városközepénnagyonszéptér,
amelyazutánhosszúuccáványúlik. Mindenfelé



199

stílusosépületek,a középen kedvespark,szökő-
kút.Valahogyan az emberrögtön otthon találja
magátbenne.
Hamarosan siklóval fölvittek a városka he-

gyére és a magaslatról tekintettünk alá.Kevés
kedvesebb látványban voltrészem.Felülrőlszinte
csak erdőtlátaz ember,sa fák lombkoronája
tal'attszerényenhúzódnakmegaházikók.A ma-
gyarokbüszkénmesélték,hogyittaszépségreis
adnak valamit, játszótereket, szép parkokat fog-
naképíteni,ajövőbenmindinkábbtöbbetéstöb-
bet.Hamiltonmármaisafákvárosaésazisfog-
maradni.
Itt láttam a legtipikusabb példáját annak,

hogyan szelheti át minden teketória nélkül a
vasútavárost.Azamerikaivárosok hirtelen fej-
lődtekésnem sokatértekrászabályozni.A fejlő-
désazutánazelsőterveketnagyonkeresztülhúzta
lésígyalakultkitipikusanamerikaivonásaváro-
sok életében,hogy a házak úgy körülfogták a
vasútsíneket,minthavalamikoravasútnem isa
város szélén robogottvolna el.Bizony a város
fejlődött jobbra és balra, terjeszkedésében nem
törődöttsemmivel.Hamiltonnak úgyszólván a kö-
zepénvanazegyikpályaudvar,amikoravonatot
jeleznek,lebocsátják asorompókatésamozdony
automatikusan mozgó hangja addig szól,amíg a
vasúthalad.Így harangozza átmagátaz egész
városon.

A magyar Hamilton a legrégibb ontarióbeli
magyartelep.Mindigfelszívóhelyevoltazegész
környéknekésmárnegyvenévvelezelőttisakad-
tak itt magyarok.Közel van az Egyesült-Álla-
mokhoz,sokan átjöttek ide,a környéken dolgoz-
tak és télire bekerültek a városba. Az, hogy
sokan vannak letelepedett magyarok is,annak
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főlegazazoka,hogyittelégkönnyűvoltházat
szerezni,mérsékeltáron,könnyű lefizetésirészle-
tekrevettékmegazokat,éshaegyszermármeg
van a ház,akkor többetnem mozognak olyan
könnyen.A kis birtok ideikötiőket.Körülbelül
száz magyar család telepedettittle állandóan,
ezenkívül lehet körülbelül ezer magyar,aki itt
dolgozik,télirepedig bejön a vidékrőlvagykét-
ezermagyar.
Azelőttlegalább négyszerannyian voltak,mint

most.A háború után a magyartelep fellendült,
azután1921—1923-banmegfogyatkoztak,azutolsó
esztendőkbenpedigállandóazemelkedés.Azame-
rikai elnökválasztás idején sokan jöttek Észak-
Amerikábólerreavidékre,mertagazdaságivál-
ságottéreztetteahatását,ittpedignagymunkák
voltak.Többek közöttépítik az Erie ésOntario
tavak közöttikanális,aholmunkabérben tizenöt-
húsz millió dollártfizetnek ki.amelybőlbizony
sokanélhetnek.
Ebbenazévbenatelepkülönösennagyfejlő-

désnek indult.A magyarok nagyobbára az East
oldalon, Beash Roadon és környékén laknak.
A Nordoldalon,atópartkörülvannakamagya-
rok,valamintaFerierStreeten,WoodStreetenés
környékén, a West oldalon pedig a Dundurn
Streeten éskörnyékén,valamintaszegényebb vi-
dékeken helyezkedtek el. Majdnem valamennyi
iparos,akik Kanadának minden tájáról ide ve-
itődtek.Hamiltonnakfőlegazavarázsaazalföld-
művesek körében,hogy ittötszázféle foglalkozási
lehetőség van.Körülbelülminden,amielképzel-
hető. A magyarok leginkább mint napszámosok
dolgoznak,deigensokszakmunkásvanközöttük,
akiketnagyon megbecsülnek ésakik jó hírnevet
szereztekamagyarságnak.
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A legtöbbmagyaravagóngyárban,aHarwes-
ter aratágépgyárban, a kötélgyárban, Westing-
house farm-gépgyárban, motor, villanyüzemek-
ben,acélgyárban ésmásuttműködik.A vasútnál
legalábbhétszázemberdolgozikHamiltonéskör-
nyékén, a kanális építésénél szintén rengetegen
találtak elhelyeződést.Ha egy részük a vidéken,
vagyakörnyékenisvan,azértidőközönkéntmin-
dig bevetődnek Hamiltonba és ezttekintik köz-
pontjuknak.
1925-ben nem sokat dolgoztak, a gazdasági

válságittiserősenéreztetteahatását,1926feb-
ruárjátólkezdveazonban van mármunka.A je-
lentkező munkás természetesen nem rögtön kap
munkát,néhabizony egy-kéthétig iskóborol,a
legszomorúbb azonban az,hogy a télen betóduló
nagyszámú munkásseregnek fele majdnem mindig
munkanélküllődörög.
A magyarság megszervezése most feltétlenül

jó kezekbekerült.KovácsFerenctiszteletesátjött
azEgyesült-Államokbóléskezébevetteamagyar-
ság irányítását.A tiszteletesirodalom-ésművé-
szetszerető ember,ő maganagyszerűen fest,szép
szobrokatmintáz,afeleségepedigkiválóköltőnő,
KovácsnéPálRózsa,akineknagyonjónevevan
Erdélyben,deotthonisjólismerik.A házaama-
gyarokgyülekezőhelye.
Amikormeglátogattam,éppen egy sereg ma-

gyar voltnála.Kanadában a magyar papoknak
nincsvalamikényelmesdolguk.Nemcsakalelkiek-
kelkelltörődniük,hanem agazdaságiszervezési
munkálatokatisnekik kellellátniok.A kétma-
gyarszerkesztővelegyütta tiszteletesek helyezik
elmunkáibaazidetévedtmagyarokat
Nagyon széphelyenlaknak, csupa kertek
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aközöttésigazán idillikuskép fogadott,amikor,
kiültünk a porchra, Kanadában, de különben
egész Amerikában nagyon szeretik a mókusokat
ésúgytartjákőket,mintaháziállatokat.Ottfut-
károznak a magasfákon,az eléjük szórtételért
lejönnekésaházimókusmégakézbőlishaj-
landóazételtelkapni.

Bizonysokáigsohasem beszélgethettünk,mert
mindigjöttekújabbésújabbemberek,akikelhe-
lyeződéstkértek.A reformátusegyháznakittszáz
híve van.Ezek közülaz egyharmada családos.
Vannakittkatolikusokisbőségesen,deőketed-
digmégnem tudtákjólmegszervezni.Hem atya
jártátazállamokból,deőmárvisszatértEuró-
pába,különbenisnagyonhelyesvolna,haaka-
tolikusok is dolgoznának. A reformátusok már
1913-ban kezdtek szervezkedni,amagyarok veze-
tőjeakkorFekesházinevűjegyzővolt.Azakkori
magyarok erősen segítették a bajba jutottembe-
reket,Fekesháziaháborúalattmégasajátfize-
tésétiskiosztottaaszerencsétlenemberekközött.
Azóta már van hamiltoni magyar egylet,
amelynek nemrég még csak negyven tagja volt,
később azután megszaporodott. Az egylet körül
vannakbizonyosnézeteltérésekésharcok,deezek
csak átmenetijellegűek,majd kifog valahogyan
ahelyzetalakulni.Megkellmégjegyeznünkazt
is,hogy iparirészlévén ez,akadnak ittbizony
minden politikai árnyalatú emberek, sőt még
kommunisták is.Ezek számáraazonban nem sok
terrénum nyílik,mertittvelük nem sokatokos-
kodnak.Amígcsakbeszélnek,addignincsbaj,de
hamártenniisakarnakvalamit,úgybizonyegy-
szerűenkitoloncoljákőket.
Atiszteletesúr derék segítőtársaival hozzá-

látott a nagymunkához,a magyarságmegszer-
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véséséhez.Elsősorban templomotakartak szerezni,
merthiszen ezen a világrészen ez az egyetlen,
amelyből minden magyar társadalmi mozgalom
kifejlődhetik.Ezta feladatotnagyszerűen oldot-
ták meg,Westwardstreet274.számú házatvették
meg,aholvanöínagyterem éstizennégylakó-
szoba.A termeka,különfélemozgalmakszámára
fontosak,alakószobákbólpedigtízetkiadnak,né-
gyetmenedékháznaktartottakfennésabérösszeg
körülbelülfedezia kiadásokat.Bizony nincsen a
«templom»-ontorony,egyszerűvillaazegész,de
nem muszája külsőségekben is hangsúlyoznia
lényeget.Nagyonszéptérenfekszik,szembevele
gyönyörű park, amikor mulatságot tartanak, a
kertjüktelevanlampiónnaléshasokavendég,
úgybizonyaparkbaisszorulnak.
Nem szabadazonmegütődni,hogyatemplom

ésamulatságegyüttvan,hiszenmondottukmár,
hogy a társadalmi mozgalmak csak az egyház
révén formálódnak meg.Az egyik termettemp-
lomnak szentelték fel,ittcsak istentiszteletvan,
a többihelyiségekben azonban a magyaregylet
s a magyartársaságok tartják az összejövetelei-
ket,sőtbizonyittismulatnak.
Érdekes, hogy a kanadai hatóságok nagyon

megbecsülik a magyarság szervezkedését.Amikor
a templomot fölszentelték,maga a polgármester
ismegjelent,nagyonszépbeszédetmondott,hang-
súlyozta,hogyamagyarokkultúrábanfölötteálla-
nak a többibevándorlóknak,ugyanígy nyilatko-
zottapresbiteriánusegyletkiküldöttjeis.Fontos-
nak találták amagyarság tömörülésétésaztfej-
tegették,hogy éppen azilyen szervezkedések ré-
vénkerülközelebbegymáshozatörzsököslakos-
ságésabevándorlók.
A kisHamiltonban éppen elég templom van,
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a magyar református templom a százegyedik
istenháza Kanadánakebben a kisvárosában.Ma
már minden második vasárnap van istentisztelet,
amelyen huszonötén—ötvenen jelennek meg. Az
istentiszteleteket már zeneszóval is kísérhetik,
mertegy angolhölgy zongorátadományozotta
magyaroknak.
A magyaroknakegyiklegfőbbbajukaz,hogy

nem tudnakangolulésígynehezenhelyezkedhet-
nek el.Nyugat-Kanadában,ahová valósággalcsa-
logatják az embereket,nem annyira hiányzik az
angolnyelv,mintittKelet-Kanadában,aholaz
idegent tulajdonképpen üldözik. Kovács tisztele-
tes úréppen ezértelső dolgának tartotta,hogy
angoliskolátrendezzen bea magyarokszámára.
A Y.M.C.A.szervezeténbelülmegcsináltákaz
iskolát,aholIstvánffiszerkesztő ésTom Sawyer
urak tanítanak angolul.Már eddig példás ered-
ményeketértek el.A tanfolyam elején csak hu-
szonötén tanultak, hamarosan harmincötre emel-
kedettatanulók száma.Hamamegérkezik egy
munkás, holnap már jelentkezik is tanulni. Ez
teljesen amerikairendszer,amelyeta tisztelendő
árAmerikában tanultelésittKanadában veze-
tettbe.
Természetesen rendeznek összejöveteleket,mu-

latságokat, sőt van közművelődési társaság is,
amelynek céljaamagyarzeneésliteratúraápo-
lása.Ennek vezetésére a tiszteletesasszony vál-
lalkozott,aki mint költőnő,erre a legalkalma-
sabb.Vannőegyletis,amelykülönösenazárvá-
katsegítiésbetegeketlátogat,eztatevékenysé-
geta jövőben még jobban kiakarják mélyíteni.
Amerikábanasportnaknagyösszetartóerejevan.
Eztis értékesítenikívánják a magyarszervezke
déskörül.
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Nyáron,amikor még· van munka,nincs is
semmibaj,télenazonbanretteneteslátniamunka
nélküli, lézengő, szerencsétlen magyarokat. Most
olyasmibentörikafejüket,amiesetleg·eztana-
g-yon nehéz problémátmegoldaná.Az állástalan
magyarokat háziipari munkára szeretnék fogni.
Kis,apró nippeketnagyon könnyen lehetértéke-
síteni az Egyesült-Államokban. Be akarnának
rendezniegy műhelyt,aholazután azállásnélküli
emberek mindig elhelyeződést találnának és itt
mindenki annyit keresne, hogy legalább a teli
nyomortól meg volna kímélve. Természetesen
enneknagyakadályaivannak,üzletilegkellmeg-
szervezni,viszontvigyáznikellarrais,nehogya
szegény ember kizsákmányolására vezessen, de
talánmajdtudnakvalamieredményrejutni.
A magyarkolóniatermészetesennagyonnagy.

AzismertebbemberekButiJózsefóscsaládja,aki
kereskedésselfoglalkozikésmárhúszévótavan
itt.MóréFerencugyanilyenrégikanadásésszin-
ténkereskedő,KralJózsefhúszévelőttjöttDu-
nabogdányhól,a magyarok egyesületének elnöke,
szép háza van,szerszámkészítő,sajátműhelyében
dolgozik.Martin MajtényiEde aranyfúvó,húsz-
huszonötévótavankintéssokatszerepelt,mint
tolmácsamagyarok éskanadaihatóságok között.
TekintélyesemberNémeth József,amagyaregy-
letvoltelnöke,Katona,TóthJános,NátronJózsef,
Sinka János,FoglJózsef,PrincJánoselőmunkás.
akinek keze alatt sok magyar dolgozik. Princ
Sándor,akinek borbélyüzlete van,Balogh József,
Szarka László,MéreiIstván tolmács.MolnárJó-
zsef bukovinai magyar. Egyáltalában sok buko-
vinai magyar vetődött erre a vidékre.Egészen
angolüzletben helyezkedettelDalts Dezső,aki
Szegedrőlkerültki ésegyhollandiimportcége
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van,több százezerdollárértékű forgalmatcsinál
évente.
Mivel Hamilton Kelet-Kanadának magyar fő-

városa,nem maradhatelmagyarlapnélkülsem.
Megalapították a Kanadai Magyar Népszavat,
amely azonban állandóan harcban állawinnipegi
magyarújsággal,a keletésnyugatnagy ellen-
téteiéleződtekkiebbenaviszályban.A lapkörül
folyton zavarok vannak,mertnincserősésko-
molykézben.Amikorottjártam,éppenegyfiatal,
tizennyolcesztendős gyerek szerkesztette,akimég
aziskoláitsem végezteeléscsakamúgyfélkézzel
irányította a kanadaimagyarság sorsát.Kétko-
molyembervanott,IstvánffiMiklósésSzabolcs
Ferenc.Mindkettőszerkesztetteismáralapot,de
a tulajdonossal időközönként összezördültek. Az
egész kanadaimagyarság érdeke volna az,hogy
ezenafontospontonkomolyésbecsületesmagyar
újság harcoljon a magyarérdekekért.Azóta már
Kovácstiszteletesnek van magyarhetilapja,amely
egyescikkeketangolulisközöl,hogyatörzsökös'
lakosság informálva legyen a bevándoroltmagya-
roklelkiállapotárólis.

A Niagaraissokmagyarnakad
megélhetést

NiagprarFalls,(—).
KanadaésAmerikaolvadösszeezenaterü-

leten.Ennekhatásaalólegypillanatigsem lehet
szabadulni, Északhonában mindenütt kevés az
ember,ittpedig nyüzsög az emberhad.Autók,
autóbuszok egymáshátán,azemberlelkétmeg-
kapjaazéletnekazafelfokozottizgalma,amely
az Egyesült-Államoknak a különleges sajátossá-
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gátkölcsönzi.Avégtelen nagy birodalomban,a
nagy prairieken,a határtalan renchek közöttva-
lahogyan mindig egzotikusutazónak gondoljuk
magunkat,mostpedigelfogazazidegesség,mert
azÚjvilágnemsokárakitárjacsodáit.
Kovács Ferenc tiszteletes úrral ültünk az

autóba,amelynekkormányánálPappAindrásrégi
kanadásült.A tiszteletesúrWellandban ama-
gyaroknakangolleckétádésaNiagaramellett
magyar istentiszteletettart,engem pedig magá-
valvittérdekesútjára.
HaHamiltonafákvárosa,úgyezazegész

környék Kanada virágoskertje.Amint,kifelé ro-
bogtunkavárosból,kedvesvirágokkalékesker-
tecskéküdvözöltek.A házaklassanlassan elma-
radoztak éselénk tárulgyönyörű pompájában a
természet.Jobbrólbalra nagyszerűen ápoltgyü-
mölcsösök.Almafák,barackfák,cseresznye,szőlő-
venyigék.A napsugár könnyű aranyporthintett
rájuk mintha valami csoda birodalomban jár-
nánk.Néha felütötte a fejétegy-egy jólápolt
házacska,nyaralóféle,mindenünnen a.jólét,az,
öröm kacagottránk.Nincsmárazazegyhangú-
ság, amely Nyugat-Kanadában sokszor szint*'
kísérteties,nem szaladunkakadálynélkülegyenes
iránybían,hanem azútszeszélyesenkanyarog,itt
egybirtokot,ottvalamigolfpályát,megintmásutt
rendszertelenül épített házcsoportot kerül meg.
Eddig hiányzottazemberkorrigáló kezeater-
mészetegyöntetű munkáján,mostmármindenütt
azemberitevékenységezerjele.
Jódarabon együttfutvelünk a nagy fensík

ránkmeredőszéle.Minthaatermészetcsodálatos
kínaifalalenne,amelyhatártszabennekavi-
lágnak, amelyen keresztülfutunk. A fal dúsan
zöldelőfákkal vankipárnázvaés nehezen lehet
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elképzelni,hogy a tetején terülela hatalmas
tenger-tavaknak egyike, az Erie-tó. Ha egyszer
megszakadafensíkszéle,úgylezuhanazirtózatos
víztömeg éselénk tűnik avilág legnagyobb lát-
ványossága,aNiagaravízzuhatag...
Észresevesszük,amintkisfalucskábakerü-

lünk.EzGrimbsy,agyümölcsközpont.A sokgyü-
mölcsötvalahogyan expediálnikell,azértalakult
ezazemberiközösség.Betévedtünkegykisha-
rapnivalóraazútmentén kínálkozó inn-be,amo-
lyan fogadóféle,de inkább kirándulóhelynek lát-
szik,estebiztosanszólazeneésafiatalságköve-
teliamagajogait.
Nem mindig síkságon haladunk,hanem néha

szelídlankásokrakúszunkfel,sőtazautóisszu-
szog,amikornagyobb emelkedéseknek lendülünk.
A tetőnmindigelbájolókilátás.Alattunkabőven
adakozó természet,amelyetazemberek amaguk
számára kamatoztatnak. Nagy távolban megcsil-
lanazOntariotavánakvize,amelyetmáraNia-
garavízesésismegduzasztott.
Néhány falucska marad el mögöttünk,vagy

csupán házcsoportok,alig lehetkülönbségettenni.
Átfutunk egy hídon és hirtelen megragadó kép
nyűgözilefantáziánkat.Egy halom tetején festői
környezetben gyönyörű templom,amely az egész
vidékfölötturalkodnilátszik.St.Caterinesvárosa
üdvözölígy bennünket.Olaszoshatása,amelyben
aművészszemesokszépségetfedezhetfel.Alelki-
ismeretes tudósító azonban nem sokat érzeleg-
het,mertmárhegyeznikellaceruzát.Ittvana
wellandicsatornavége,amelyazErieésazOn-
tario tavakatfogja összekötni.Nagy fejlődésnek
indulmajd az egész környék,aminta csatorna
elkészülésmeg-kezdhetiéletét.Márnagyonvárják
eztazidőszakotazideszakadt magyarok,mert



209

vannakittiselegen ideszakadt vándormadarak,
akikittpihentekmegegykissé.
AJZ idősürget,rohanunktovább.Azestkezd

leereszkedni,azautónk nagy erőfeszítésekettesz,»
hogy idejében befussunk Wellandba, ahol már
várnak ránk atanulnivágyó magyarok.A földet
mársok helyüttfeltépték,készüla kanális.Ge-
rendák,vasszerkezetek támasszák fela nagy be-
vágásokat, gigászi munka előkészítésének va-
gyunkatanúi.
Azautóasokkényszerűkerülőkközöttbuk-

dácsol,majdasoffőrünkcsodálkozvafékez.Papp
bátyánk régen kerülterreavidékre,úgy ismeri
mintatenyerétésezértérthetetlenamorgása:
—Dehátittmégnemrégenfolyóvolt!...
Keressükafolyót,hamarosanmegistaláljuk.

Egyszerűen újmedretástak nekiésmásfeléve-
zették,ígykívánjaacsatornaérdekeéseztmin-
denekföléhelyezik.Előttünkakiszáradtmeder,a
folyam vize pedig piszkosan habzik abban az
ágyban,amelybe máraz emberiakaratés erő
helyezte.
Nem érünk rá csodálkozni,mármásfelé ja-

junk.Egy-kétház búsula láthatáron,a feldúlt
fölt'környéke nem nagyon barátságos.Ittvan
Magyarfalva,de nem nagyon doboghat érte a
szívünk,mertcsakhárom ház,nem fejlődöttto-
vább.
Sötétedik,amikorbefutunk Wellandba.A fő-

uccán vágunk átésazüzletek kivilágítottkira-
kataivillannak fel.Inkább csak körvonalaitlát-
juk ennek a magyar szempontbólolyan fontos
helynek. Elhagyjuk Camelon állomását, össze-
olvadtakugyanisahatárokésmostmárWeiland
az uralkodó csillagzat.A vörös angoltemplom
kiemelkedik ahomálybóléseldicsekednek nekem
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vele,hogykiválóművésziorgonájavan,amiami
szempontunkból azért fontos, mert a magyar
istentiszteletekre isittgyűltek össze az emberek.
Hirtelen fékezünk ésegy üzletelőttállunk meg.
A boltmögöttnagyhelyiség;egyelőreezama-
gyarok központja.Lesz ez még másképpen is.
A tiszteletes úréppen akkoralkudottmegfelelő
objektumra.A házat,mintittszokásos,átalakít-
ják templommá,akad azután mindenféle helyiség
azüdvöscélokra.
Magyarszó fogad bennünket.Majdnem mind-

egyik újkivándorló.Hiábakéstünk el,nem mu-
lasztottaksemmitsem.A derékemberekeddigis
tanultak.Nehezentöriazalföldidialektusanehéz
angolszavakat,afelvidékimagyarésadunántúli
isszidjaabolond ángliusnyelvet,denemsokára
nem leszmárnémaebbenazirtózatosnagy or-
szágban.A tiszteletesúrtökéletesangol,tőleta-
nulják a kiejtést,s a feladottleckétmindenki
nagyszerűen megtanulja, itt rossz diák nincs,
mertérzikaszegények,hogycsakazangolnyelv-
velboldogulhatnak.
Mársötétestevolt,deazértautón beszágul-

dottuk az egész várost.A csatorna kikötőjének
kontúrjai nehezen feketedtek, most parkírozzák,
sőthetenkéntkétszerittmégazenekarisjátszik,
boldogankapjafelamagyarafejét,hamagyar
»melódiáktörneknagynéhaazégfelé.Befordu-
lunkakörnyékuccáiba.Ittmármindenmásodik
üzletmagyar,a gyárakban pedig rengeteg honfi-
társunk dolgozik.A kémiaigyáratbüdös gyár-
nak keresztelték el igen stílusosan, de vannak
elegenakötél-,azacél-ésatöbbigyárakbanis.
Különösenaz5,6,7,8,10-ikuccában,aLincoln
Streeten,Hellemsaven,BurgerStreetentelepedtek
leamagyarok,demásuttisakadtakjónéhányan.
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Egy magyar ember azzalis büszkélkedhetik,
hogyrólauccátneveztekel.VassFerenclófőszé-
kely nagyon régen kerültide és farmerüzletet
»nyitott, ahol mindenféle vasárut lehetett kapni.
A vasangolulironésVassbátyánkutánazuccá-
játmindenkiIronnakhívja.
A magyarokvezetőiarégitelepesek,körülbe-

lülpárszázcsaládvanbelőlük,deinkábbújabban
jönnekideamagyarok.Szerepetjátszómagyarok
Ahmann Ferenc Bankó János,a Bertothy család,
Repta Dániel, Lévay András, akinek tizenegy
gyereke van,MesterJános,Subosic Viktorbor-
kereskedő,Boesánszky mészáros,Mellák Gusztáv,
abluffalóizenekarvezetője,Szabó Lajos,Molnár
Zoltánvoltfőhadnagy,KupeczJánoséstalánleg-
elsőnek kellettvolna említenem Majoros Lászlót,
akinagyon sokatfáradozottaz ittenimagyarság
megszervezése körüléssegítettKovácstiszteletes
ixrnakazúttörőmunkában.CsorbáiSzabóMihály
erdélyinyomdász mindig önzetlenülfáradozotta
magyarokelhelyezésekörül.
Ha úgy nagyon utána nézünk,van ittvagy

kétezer magyar és egynéhány magyar egylet,
amelyekben elég szép életbuzog.Még futball-
klubjuk is van a magyaroknak,amelynek olyan
nagysikereivoltak,hogyazangolokishozzájuk
csatlakoztak. Legalább nyolcszáz, ezer magyar
katolikusleheterrefelé,ezeknek a megszervezése
és felkarolása nemcsak vallási, hanem magyar
szempontbólisnagyonszükségesvolna.A kezdő-
lépéseketmármegistettékéhbenazirányban.
Vacsorára vártak a Niagaránál. Papp bá-

tyánkházaéppenavízesésfölöttvan,mártalán
eliskészültajóféleennivalóésmimégbizony
nagyon messze voltunk a céltól.Megsarkantyúz-
tuktehátazautótésnekivágtunkakoromfekete
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éjszakának. Végtelen földek között húztunk el,
csak nagynéhacsillantfela.gép reflektor-szeme
ésahollelepleztea.feketeséget,ottazalvóter-
mészetfogadott.
A tiszteletesúregyszercsakanagytávolba

mutatott:
—OttvanaNiagara!—mondotta.
A sötétségre mintha világító felhő ültvolna

ráésgyöngénvibráltaláthatárszélén.
Nem késtek sokáig afelvilágosítással.Nappal

anapfényejátszikalezuhanóvíztömegösszetört,
felszállócseppjeivel,éjjelpedigareflektorok va-
kítóvilágahelyettesítiatüzeségitestet.Egynap
helyettsárgái,vörös,zöldéskitudjaméghány
színű napot produkált] a technika, amelyeknek
mind megvan a maga szivárványa és ezeknek
egyikeüdvözölminketatávolból.
Mostmármagam kértem asoffőrünket,hogy

amilyen gyorsan lehet,száguldjunk.Elfogott az
izgalom,hogyrövidesenaviláglegszebblátványa
fog előttem tündökölni. A siettetésre alig volt
szükség,azautóa.mellékösvényekenirtózatosse-
bességgeletteamérföldeket.
Egyszerre csak lassítottunk.A fényesség kö-

zelébenvoltunk,elértükmagátavárost.Niagara-
fallsazamerikainászutasok Velencéjeésezaz
élénk forgalmon rögtön meglátszik. Az üzletek
fényesek, mindenfelé vendéglők, bárok, ahol
ugyancsakellehetkölteniadollárokat.
Egy pillanatra felvillant a Drummondhill-

emlékmű,nagyszerű kőtemplomával.Nemcsak az
amerikaiak számára van történelminevezetessége,
hanem miis annak tekinthetjük,hiszen ezen a
területenittvoltazelsőmagyaristentisztelet.
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Mégmaismindenmásodikvasárnapidegyüle-
keznekösszeamagyarok.
Van néhány régikanadásezen a környéken.

Nem akarunkszólniaházigazdánkról,PappAnd-
rásról,akitöbbminthúszévótavanezenavidé-
ken. Fűszer- és csemegekereskedése van éppen
annak az útnak a torkolatánál,ahola gyalogút
levezeta vízeséshez.Az üzletelőttbenzintöltő-
állomás.Ittállanak meg a kirándulók kocsijai.
Talán a legrégibb kanadáserrefelé GöncziLajos
bácsi,akinegyvenévevanMainfleetenésTabn-
kánMihály,különbenisazegészfélszigetenren-
geteg amagyar,dolgoznak avasútnál,sőtakad
néhányfarmeris.MagaaNiagaraissokmagyar-
nakadkenyeret.Ezittazerő.Ezhajtjaazecet-
gyár,aműtrágya-,anitrogén-éssokkisebbgyár
gépeit,aholmagyarmunkástmindenütttalálunk.
Körülbelülszáz emberdolgozik a gyárakban,a
félszigetenpediglegalábbháromezeramagyar.
Miisgyalogvágunknekiazútnakésmere-

dekenereszkedünkalá.Egyszerrecsakelőttünka
Niagara két lenyűgöző vízesése, ahogyan már
annyiszormegénekelték.Éppenavakítófényégeti
és fölötte az elmaradhatatlan szivárvány. Hatal-
mábakerítacsodálatosélményésszédülvehall-
gatom a tiszteletes úrhasonlóan grandiózus ter-
vét,amicsakittszülethetettmeg.Azormonle-
hetnemégtelketvenniésodakelleneépíteniszé-
kely stílusban magyarkápolnát,amiegyúttalma-
gyarmúzeum islenne.Szemléltetőtáblákésada-
tokhívnákfelaziderándulóamerikaiakésidege-
nek figyelmét arra a nagy igazságtalanságra,
amelyet az ezeréves Magyarországgal szemben
elkövettek. Az érvelés olyan megdönthetetlen
lenne,hogy talán felénk isfelragyognaaNiaga-
rátólkiindulóreménységszivárványa...



214

A vacsoránálújra otthon vagyunk.Magyaros
ételek,magyaros vendégszeretet.Magyarokrólbe-
szélgetünk,magyarokról,akiket idevetett a sors
szélvihara. Egy néhány adatot elkaptam, talán
érdemesmegjegyezni.
Párszáz magyar dolgozik Port Colbornén.

Innen indulkia gigászicsatorna,amely a két
tavatmajdúgykötiössze,hogyahajózásmeg-
indulhatazötnagytavonésközvetlenvízikap-
csolat létesül Csikágó,Cleveland,Detroit és a
többi,nagy városok közötta tengerrel.Részint
ezek a munkálatok adnak rengeteg munkaalkal-
mat,részben sok magyardolgozik azelevátorok-
nál,agabonaőrlőnél,anikkel-,acementgyárban,
szóval,aholcsaklehetséges.Egyikősmagyartele-
pülő CsonkaLajos,amagyaregyletelnöke Lu-
kácsiLajos,apénztáros,illetvetitkárPállGyula.
Mindenkiismerimég KossirarSámueltis.Har-
minc-negyvencsaládszorultide,atöbbimagános
ember.
Brantford isnevezeteshely magyarszempont-

ból.Sokmagyartévedtide,akikakülönfélegyá-
rakban találtak elhelyeződést.A régiek közüla
legismertebb a Balázs-familia, Erdélyi Mihály,
FöldiAntal,MarczinMihály(amagyaregyletel-
nöke),Horvátésmások.Nagyon szép társadalmi
életfejlődöttki,amelyre büszkén hivatkoznak a
magyarok.
Caledonkiban tíz-tizenkétmagyarcsalád lakik,

akörnyéken négy-ötfarmer,amunkások amal-
mokban,agipszgyárban ésazöntődében keresik
apénzt.TóthIstván,SzabóJózsef,FónagyÁron
vesznek részt a magyar mozgalmakban. Guelph
vasöntődéje szintén elég magyarnak ad megélhe-
tést,néhány németülbeszélő magyaraKitchener
(Berlin)és Galtnémet telepeken próbálboldo-
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gulni,aholjobbára némettőke dolgozik.Kitche-
nerben telepedettle JungerGyula voltpénzügyi
tisztviselő.
Mindenfelé elszóródtunk,de egy-kéthelynevet

mégfellehetjegyezni.ÍgyBridgeburgon,Buffaló-
valszemben,amely máraz Egyesült-Államokhoz
tartozik, kétszáz-háromszáz magyar talált egzisz-
tenciát, Thorond papírgyárában is dolgoznak.
AvasútimunkásokközpontjaSt.Tomas.
Windsor Detroittalszemben van,úgy innen,

mintSarniabóligyekeznek azállamokbaátcsúszni
iaz emberek, Windsorban nagyon sok magyar
telepedett le, akik nem kapnak bebocsátást az
Unióba,deazértinnenjárnakaFord-gyárbadol-
gozni.TemesiIstván,VermesésMagyariüzlet-
emberek,PoczonyiésBetlenvendéglősökazismer-
tebbek,Ford-cityben,a Ford-gyárkanadaitelepén
iselegendolgoznak.
Azéjszakamárnagyonkésőrejárt,abeszél-

getés azonban csak nem szakadtfélbe.Magyar
nevek,magyarsorsok vetődtek fel,de a közel-
távolban mormogotta Niagara ésa nagy zúgás
mintha mindentelnyeltvolna,amikoraz Újvilág
magábazúdítjaazemberisorsokat,elenyészneka
mimagyarjaink anagy olvasztókemencében ésa
miszámunkra nem marad más vissza,mintaz
emlékezés...



Egykissébajospontottenniennekakönyv-
nekavégére.
Folyton újabb ésújabb adatokatkapok,úgy-

hogy arra gondoltam,hogy mindezeketösszefog-
lalom ésaz adathalmaztígy kiegészítem.Hiába-
valólenne.Ezazországmostkészülésmégsokáig
nem készülel.Haazadatokatmég továbbrars
egymásra hányom,azzalaz általánosképen nem
változtathatok.A receptaz,amiebbőlakönyvből
kiemelkedik,a részletkérdések eltörpülnek.Külön-
benisnem adhattam kerekegészet.Csakegykis
emlékazegész.Mindennekcsakannyiazértelme,
hogy itthon lássák:milyen rettenetes küzdelmek-
kelvettékkiarészüketamesszeészakrasodort
magyarok egy mostkészülő ország megalapozásá-
ból...
A künngyötrődő,idegenbenharcolómagyarok"

nak csak annyit:havannak tévedések emunká-
ban,nézzékel.Egyrövidutazásalattnem lehet
mindentlátni,esetlegfelületesenfigyelismegaz
embervalamit.Azafontos,hogycsodálatosküz-
delmeiketmelegszeretettel,reszketőfélelemmelés
aggódással,tegyük még hozzá,csodálattalkísér-
tem.
A könyvem végéreapontotmajdazÉletteszi.

Kanadatörténetébenmegkellegyszermajdörökí-
teniamagyarok szerepétis.Azújságíró notesz-
könyvéhen,— amelybőlezakönyvszületett—
történelmiadatokvannak...




