
VALA SZLE\.EL SZ,ILUAS SY LASZLOp6szERKE szrd unNer
M6lyen tisztelt F6szerkeszt6 Or!
Az rge megtestestir6s6nek 1964 tevasz'n irott 6s ,,Toronto mai ddtum,,_mal jelzett kedves sorait m:S,l:grr* i4"", nem vorr id6m akkor v.raszor-ni' F6szerkeszt6I-lr m.g iJotbru.r, ,iaier, ...rerr,--""r 1'iJk vil,ig6b6l,

'tkciltozott 
a Harhatatra""or. niroarr-ib"i'orrrr"r, viszontj6val messzebbreldtnak' igv hit nem ket t*.."irr^illlmurr, hogy v,iaszleverem mi6rtk6sik, mert hiszen htj," 

'iin;n1, 

A, n"ey ;rkorommEi, _ .rail""rrl _kap6_val-kaszdval ,,adminisztr 6rom" st. ari.r.' des prainest, hogy Szentanna-puszta legyen. Nem akarom, hogy ut-^onai^;'.'a#;:rszdg fordje,az6rr mostoha hozzSm, merr 6n rs mostohd"'L;;;:iJ."oi.*o.k 
nekimindenr' amit mesadtunk 6s -.g"d;-;;L",r, az Edesanyafordnek, vara_hol tril r' 6pr*"rl6n is, - a. rti7u". igy k rg., kezeimen 

" 
f.rtort sebeketkenegetve, azon m6\izslr"r.^-"g"-u"il lrog1, lem, _ 

".;-;; vagyok azoka, hogy el6rhetetlen,ragy 
S r.rri""""p"rro.

Maguk egytitt ,r"*"-k -ort -ar?szerkeszt6 6r M6ra Ferenccer.Tudom' 6 mosr bordog 6s meger6gea.ri, -.r, megvar6sult az 6haja, ame-Tyet az Enek a bfimmez,er,r Jr-fr r.o"v"erek befejez6 r6sz6ben irt, _megvar ftildben pihenhet 6s sziv6nek oi"iuor pipuir,-iri;;^-6s pipacs

;:,t:or 
azok fel6, abjk (Jzenetet r6tnak, 

""agot tLii^^lL^" -.rTo,rororr.t_
F6szerkeszt6 lJr, 6n vajh rem6lhete

1ekem ".- E'".-k u_e 
",,; s;;;;;;i;:#::r:"i1ffiTl;;,,H:;fttlddel lesz eggy6. Idegen r"riu." 

"l'!rr'rrirr.- por6b6l merge zd nov€nylesz' 6s nem rdtnak bennem ajdr6ker6k sem_mi -art, ;"r;r.,L., gerjesz-t6' betegs6get 
- pr.: honv.6gi!- r.t:.r*a, kiirtdsra ft6rtirrer.r.r""reget...!Azonban,vdlaszom irari t irU.r, 

"roo:a: 6 : r,.- i., r-.C korai re nne ra ffiff ll:1l],i:yr;'f i#i** i:;6lek' de kci.irottem a Nagytermerr.-r rtrra"u'., , -i"l*lrrl"rr" rever6t.Az elmrilish oz az 6szi y.ei 1r"el, ^k;l;;;."g, s a levelek zizegvehultanak.A hull6 levelek ertakarft,sa kozben 
-lr"J"-rur a verejt6ket to'rcilgew6n _arra gondorhm, hory mir csin,rna 
" 
ro;..t , zt6 rJra heryemben...? Avillaszt megkaptam ir"gamb"n, irm.*err sz tub6l j6v6humoiit, _ az 6sziversek fr6it ,,munkat"irg6.l^t 

^;' -dd;;;trk".it-,ak a i it'i"umeg6ne_kelt hull6 leveleker, _ -irra;ert f."i.r.UUo irnfnak, _jelsz6val.

Ma szakad az es6. Semmit sem lehet ah,zonkivtir csin'rni embernek.Mint otthon mondj'k yrp. yrryr-rrragorr, rendes g^ri;^kuty6jdt semveri ki, olyan id6 van. En is aJtort^^ a Bodrit b6rig6waa verand6ra...rnajd megszirad.J6magam meg rorro_ 
" 

sorokat.
Toronto mai dStum-mar k"elt l.rr.16r. v*raszorva F6szerkeszt 6 rJr, akovetkez6ket: ha itt lehetne _eg tirr,rttrink ldthat6 l6nye, _ nem frn6krn6g' de mert csak sze,emis6ge v1n kozottii nk, a v*rasz ,Le^o r^parancs

:l: .ilr-*r 5b b i s p arancs nak ves ze m az ir 6st,am elyet ir 6j a s zimomra u rol -l:rra vetett papfrra.
Levelemben 6haj6t kozolte velem, amely kett6nknek semmit sem

lff#fiiff:.tfrfzon koteles'e$.1.;ire$ Isren r.gt ,Jb n 6vat, magyar

Ehhez hasonr6 revelem van m'r n6h6ny. Azon leverek fr6i is megirt'lgrnegcfmezt6k nekem leveliiket, s 6tnak inditottdk _ 
"l_.fyiket fekete

l::::9 a Marg6 utcai, vagy m6s bortonc,kb6l is. Olyan is akadt, ame_ryet egyenesen a siraromh'zb6l krildtek. Hogyne jerenten6nek ezen lev6l_lrcn-foglaltak, 6letre sz6l6 paran.ro,.ril_, _ hiszen, mint utols6 kiv6n_srigok 6rtek utol enqem... !

Tudja-e F6szerfeszt U.,U r,.h?W mikor ismertem 6n meg Mag6t. . . ?Eml6kezzen. A Mes6k a briaiszki .rtouzi.i"-?;;"ril:* ers6 kote_rriben van egy fejezet' cime: Rakott krumpri Zsenget6r m6dra. Abban a/'sengell6r-f€re rakott-krumpliban ir-.*.- meg. Szem6lyesen mi soha_scm taldlkoztunk. Azonban az az 6rclr
S z i rv6s sy r a,,..r.,,t. 

"y i,"r##: ffil1i*,Yffi,Tl?fi '1 l'lflI rrnv6d, kiemerkedik a h6tkoznapi, trd-.g.-beisoraib6r. 8r.., 6telreceptf cirasdban olvashag'u\ h:ry,,. 
"unfC. J;au uu_piit, _ fZlzd meghaje_lrrrn' Amikor megf6tt, aoui'at."1er6re vagy 6 db-ot a kutydnak, de vi_r:ydzz, hogy forr6 ne legyen...,,Van m6g ez aleir.stovdbb is, de 6n ebb6lrsrnertem meg Mag5t. 

.Az.oryan.mb..t,"aki az.€veko" tr"o, ia.get, szivet,lclket 6116 vildghdbor.nak is a r.ga";bb szakasz6n,"trrto-* orvgyilko_s' rkkal 
- partizilnorkkar 

- rotyt.t"ott t ei har. k<izotti ,zrinetbenl, 
".r" 

go.r_'ltrlt' hogy azt a nyomorult iilatot, 
"-.iy Isten v6gtel;;-;i;.r, 6ge Sltal('l)pcn Maguk korrir v.orl,lkkor, baj ne 6rj'e aforr6ettrot...ia, eraterry.t _kcl' az eg6sz teremtett vildggar ,r#u..rir.rer6ss6g6rz;;;;k;; ez, ameryrigv benne van a fenti-6telre-ceptben, -i"i " 

renger egy pohdr vizben.F6szerkcszre I-rr, ha itt renne r.atroriu"r. fordi var6j6b an, €nnem irhat_rr;irrr .ncg c s.rrkat. Lcgardbbis r.,' fgy, ;;rt Maga nem engedn6 ,ckozor_
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ni. A magyar f€rfi egyik legszebb er6nye - a szer6nys6g, tiltand. Es szinte
bors6zik a h6tam, ha rdgondolok, hogy lepattantana engem, mert kitort
bel6lem az elismer6s a Maga felel6ss6g6rzet6.nekdics6ret6re. Pedig 6n rigy
6rzem, amit irok, le kell irnom, hogy p6lddval szolgdlhassak, 

- ime az igaz
magyar. ime, 

^z 
igazi f6rfi...1 Az igazi fbrfit nemrenditi meg, s gerinc6t

nem teszi puhdvi a hdborri hatodik 6v6ben - orvgyilkosok ellen is harco-
16 korrilm6ny. i-e, 

^ 
magyar f6rfr rn1gaz iitkozetek pihen6j6ben is, tor6-

dik m6g az illattal is... hdt hogyne tor6dne, hogyne hordozni, sorsdt csa-
lddj6nak, n6pi tdrsadalmdnak, Hazl,jinak... Az igazi magyar {6rfi.. . !

Nagyon eldurvult a II. vllS,ghilborri F6szerkeszt6 6r. Hol tal6lhat6 a

tort6nelemben, hogy szervezett orvgyilkosokat t(irtek volna harcol6k
soraikban? Mi magyarok becstelens6gnek tartjuk a partizin alakulatokat.
Thlln 6ppen az€rt, rnert ahazaszeretet el6ttiink mindenn6l szentebb 6s leg-
tobbre ezt becsiiljiik mds n6pekn6l is. De Hazit szolgdlni csak becsiilettel,
becstletes harcosokkal lehet. Aki szolg6lni akarja haz6jit, megtaldlja a he-
ly1t a becsiilet mezej6n is. H6si bab6rt ott is oszrogatnak. En tudom
F6szerkeszt6 tJr, hogy annak idej6n Brianszkban igy littilk maguk is, -nem harcos alakulatokkal, nem becsriletes ellenfelekkel, hanem orvgyilko-
sokkal kiizdenek.

Apartizinok mfikod6se azonban nemcsak a harctereken folyt, - tud-
juk F6szerke szt6 lJr. Es, ami a legszomorfbb, nemcsak a szembe ni mez6,
de a sajdt harcol5 er6ink hitdban is, - politikai sikon. Sokak szerint pl. a
politikai sikon akadt olyan szerepl6 is, aki kiilfoldr6l pxoldzgatott a rragy
Sztdlinnal a harcol6 magyarsdg mogott. M6g olyan ig6retet is tett, hogy a
magyarsdgb6l partizSnokat szer.rez a rragy h6dir6 megsegit6s6re... ! Milyen
idegen maradt ez a partizinpolitikus a r.rraryar szellemis6gt6l, hogy felt6te-
lezte azt, hogy magyar - m6g 6 6ves libapdsztor is - hajlamos lenne par-
tiz|nni lenni. Ldm, most, hogy 6j szelek fujnak, rij nap fel6 fordul, Es azt a
t6nyt, hogy munkiss6gdnak elismer6s6iil, Szt6lin nem engedte a bolsevistdk
6ltal ,,felszabaditott" Budapestre, ma 6,gy alkalmazza, hogy mert 6,

,,debizonyisten" az igazi antibolsevista... ! Ahelyett, hogy pirulva bevalland,
hogy neki, az 6rul6nak Szt6lint6l is az jutott, ami kijdr a Tort6nelemt6l is

- arculcsap6s... !

Llm... kb. 20 6v telt el az6ta, hogy Budapest h6s v6d6inek hullahe-
gy6nbez6rtk az orosz gyfirt. Es nem volt el6g ekb.2 €vtized ahhoz, hogy
azokzt, alrlk 7944. okt6ber6t6l sajdt testrikb6l emelt6k a gitat, az Eur6p6t
elozonleni akar6 orosz hadsereg el6tt, - a. rigalom 6s a gyalizatt6l megki-

m6ln6k. M6g napjainkban is, a muszkavezet6knek is - Budapest 52 napos
6s a nyugati orszdgrlszek Istent is csoddlatra kelt6 harcosai, csak csiirhe-
cs6csel6k-gyilkos-ndci-fasiszta-besti6lis,,hibonis biincis".. . !

Ezek mi volndnk F6szerkeszt6 Ur. Mi harcoltunk, .vagy a. mieink har-
coltak ott, - akkor. Es ldtja, kozons6ges bfin6z6k, tyriktolvajok, kasszafri-
r6k - s mds vdlogatott leg6nyek, e16kel6 szalonok d6delgerett kedvencei.
Nem baj, no, j6 helyen vagyunk mi, ahol vagyunk. Benniinket majd glori-
fikdl aJovendf, - amely apartizilnerkolcsfiek felett it6l...!

Sokszor halljuk emlegetni, hogy a Biblia k6pekben besz6l. Nem magya-
rizz|k meg, hogy mit, s hogyan 6rtsiink. igy a saj6t k6pzeletem szerinr,
mikor pl. Krisztust a k6sziklasirba zirjik, s a sfr el6 hatalmas koveket hen-
geritenek, amit harmadnap n6gy angyal elhengerit onnan, - mir aJ6isten
bocsdsson meg, de 6n a kovetke z6kben magyarizom: Az az emberi tdrsada-
lom, amely Krisztus idej6ben 6lt, pontosan olyan volt, mint a ma| - az

Igazsigot elzirta. Akadt azonban n6gy igazi fbrfi, akik szembeszdlltak az
eg6sz akkori - a maival azonos! - felel6tlens6g mocsardb6l pislog6 vilSg-
gal. Azlgazsigot kiszabaditottik, 6k maguk pedigaz elmrllt id6k folyamdn
angyalokkd magasztosultak. M6r most, - v6lem 6n - ezek a fbrfiak bi-
zony m6gis csak vdllaszottj ai voltak Istennek, mint ahogyan az is az lesz, al<t

ajelenben ki meri szabad(tani a leb6kly6zottlgazsigot.
LStjaF6szerkeszt6 LJr, hov6 vezetett engem tz aZsengell6r-{61e rakott

krumpli...? Ott 6s igy ismertem Magit. Es ldtja, drva ndpiinknek, mint
sokszor a tort6nelemben, 6ppen ilyen, - Istennel 6s csalddjdval,Hazijiva.l
szemben felel6ss6ggel bir6 f€rfiakra van sziiks6ge. Olyanokra, akik igazin
hiszik, hogy a kortilotttik l6v6 Nagymindens6g a Teremt6 munkija, amely-
ben az Alkot6t dics6rik - mikozben a ,,hoszirmiaty6nkot" mondjdk is a
poklok kinjai kozott - mikor az Sllatot f€ltlk.

Ne vegye rossz n6ven, hogy nekem irott sorait nem sz6 szerint teljesi-
tem. Soraiban ui. a kovetkez6ket irta: ,,...a tovdbbi el6fizet6sek bekiild6s6-
t6l kegyeskedj6k tivol tartani rnagit, mivel megvan az a hiilye szokisunk,
hogy munkatdrsainknak 6,ftal6ban tiszteletp6lddnyk6nt kiildjiik a lapot,
fbradtsdgos munkdj uk,, renovdlSsa" fej 6ben ".

Ezt az 6hajdt nem teljesitem F6szerkeszt6 IrJr. lJgy 6rzem a K6pes
Vil6ghirad6 megjelen6s6n€l az €n el6fizetlsem is szerepet jitszlk. Az6rt,ha
nem 6vekkel el6re - de rigy m6djSval -, ahogy ehhez hasonl6 kiaddsok a

,,konyhap6nzb6l" futjSk, az 6nel6fizet6sem ott lesz. Es bdrha, a ,,felesleges"
rovatba keriilne.
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Odakint szfnik az es6. Bezdrom levelem F6szerkeszt6 Ur. Bfcsriz6ul
arra k6rem Mag6t 6s Mindazokat, akik ott lehetnek Magukkal, mint tett6k
eddig is, tegy6k ezutiln is, 

-vigy|zzdk 
idelent a mi ldpteinket. Az Orokk6-

val6t pedig.- mint tett6k is, tegydk enfiin is, k6rj6k 6rettiink is... !

Ha az (Jristen benniinket nem hagy el 6s Maguk vigy|zzik l6pteinket,
akkor nincs itt 6s nem is lesz hiba, mert majd elrendez6dnek magyariak
tigyes-bajos dolgli ezen e foldon, mig a NAP az 6,genIesz.

No, zdrom: Aldass6k orokkon orok6... !

DEBRECENTOL A NIAGARAIG !

Vindorldsunk kozben mdr akartam irni p6r dllomishelyen ezoht6l az
,'lm6nyekr6l, amelyekbe belecsoppentem, s azt hittem, hogy az utols6
rrreg6ll6, ahonnan mdr csak visszafel6 visz az rit. De egyre tivolodtam...
Most, visszan6zve l6tom, milyen j6, hogy annak idej6n nem irtam meg,
lrogy: Debrecent6l Nap6leon zsiros kalapjdig, mert l6m a tort6nelmi kalap-
tril is tovibb hozott utam, egyenesen Vikt6riakir6lyn6 - inkdbb bocskor-
rrak ldtsz6 - papucsdig, azaz a franciaorszdgi Fontaineblaub6l, Kanaddba.

Lassan k6t 6ve, hogy itt vagyunk. A franciaorsz6gi eml6kek is halv6-
rryodnak... a rosszak. A sz6pek m6g szebbek lesznek, mint pl. a pdrizsi Gare
tlcl Est hatalmas dllomdsa, ahovd csak az6rt is elmentem tobb alkalommal,
lrogy lelkemmel 6s tekintettemmel megsimogassam az Arlberg Express
oldaldn l6v6 tibl6t, amelyen ez 5ll Budapest Keleti pu. Mennyit mes6lt ez
ir vonat nekem, s mennyi iizenetet biztarn 6n arre a kocsira, amely sokat
rnondott Pdrizsban: Budapest Keleti pu.... szinte 6desanyim konny6t is lit-
t:rm rajta csillogni...

Az €n vonatom azonban,nem Budapest fel6 indult Pirizsb6l, hanem a

lraj6hoz, amely Sthozott az Oce6non.
Idefeld jovet az 6ton, m6g volt apr6-csepr6 kis kellemetlens6g.
Eloljdr6ban leszogezzik, hogy e sorok ir6jehirom okb6l ered6en nem

szereti avizet: nedves, hideg 6s m6ly. Gondoljuk csak el arcszin6nek vdlto-
tisait, amikor az 6ce5n kozep6n a haj6t elkapta egy ,,kis hull6mz6s", ame-
lyikb6l kifoly6an valamennyi bdtor osszetort a haj6n. A kapitdny vigasztalt,
hogy ez semmi, a ciklon, amely benniinket libegtet, 700 m6rfoldre van a
lraj6t6l. No, m6g azhiinyzott volna, hogy kozelebb legyen!

V6gre meg6rkezttink Halifaxba. Kellemes, kedves kis vdros, ragyogott a
k6s6 6szi napsi.it6sben, akdr itt is maradhattunk volna, mert amint a vonat-
tal lejjebb jutottunk Montreal ir6ny6ba, kezdett az id6 baritsSgtelanra for-
rlulni.

Montrealba lrkezve 6s kil6pve avasfti dllomds 6piilet6b6l, azutcinl6gy
hanyatt estiink, mint egy lisztes zsdk. Ismerkedni kezdtiink a kanadai 6let-
tel. A hanyattes6sb6l mir lehet kovetkeztetni, hogy itt az utciktt nem
homokozzdk le, ha sikos - inkibb, mikor olvadni kezd a h6 - mint
Magyarorszdgon. S6t a rend6r sem megy hizr6l-h6zre a hizrnestereket
lrosszantani, hogy takaritsdk el a havat. Ennek k6t oka van. Egy: merr a tisz-
togatds6rt 6tal6nyt frzet a h6ztulajdonos a vdrosnak, kett6: mert itt annyi h6
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zridul le ilyen alkalmakkor, hogy azt rigy sem lehet eltakaritani, csakis g6pi
seg6dlettel, amely a h6 egy r6.szct eltakaritja, mig a mdsikat j6l elsimitja, 

-s m6g sikosabb lesz a jirda.
A fejtnkon n6tt daganatot tapogatva, meg6rkezttink ismer6seinkhez,

akik mdr vdrtak. Epp..t kap6ra jott nekik a hanyan es6s, mert azonnal fel-
vilSgosithattak, hogy kotelez6 a h6cip6, vagy h6csizma viseler. M6gpedig
az6rt,hogyha valaki h5 - vagy sircip6ben kitori al6bit, - amennyiben
hlz el6tt tori, i6rd6n, igy ahilztulajdonos fizetk6rhizat, oryost, elmaradt
munkab6rt, kirt6rit6st, stb., - amennyiben az rittesten tort6nik mindez,
nos abban az esetben a nemes vdros fizet. Ha azonban az lllet6n nem volt
se h6csizma, se h6cip6, az esetben, ha a nyakit kitori, sem fizet senki.

Megkoszontiik a felvildgositdst, s mdsnap vdsdroltunk egy h6cip5t.
Itt egy kis Glvildgositdssal szolgilhatunk azoknak, akik azt hiszik, hogy

Kanaddban kolbdszb6l van a sov6ny, 6s sonkdval tilmogatjik, avagy a fa alitt
szuny6kilva csak fel kell nyrilni s elaggatni a lel6gd dolldrokat. volt olyan
id6 ide6rkez6siink utdn nemcsak nekiink, de csaknem minden rlj kanaj6s-
nak, hogy bizony szivesen vetiik volna, ha vadonatfj h6cip6nkben egy kis
bokaficamot kapunk, 6s valaki frzetettvolna.

Hossz6, nagyon hosszf volt a t61 6s hideg. gl6fordult, hogy az utc6n
villamosra viwa, sirva fakadtam, de hamarosan rdjottem, hogy a sirds m6g
rosszabb, merr a konnyek rilfagynak az arcra. El6fordulnak ilyen hidegek
n6ha Magyarorsz6gon is, de az rnlr... idegenben minden rosszabbul esik.

AztSn v6gre meg6rkezett a tayasz. M6jus v6ge, vagy jrinius lehetett.
Nem ldttunk tavaszi virdgot, mint otthon . rtt az iboly6t ellopja Eszak. Az
orgona 6 gy j rinius fel6 megpr6b 6l vir igdiszbe oltozni, azt meg a .,aw gy or -
sasiggal bekoszont6 forrilsigoli meg.

Lassan kezdtem megismerkedni a kornyezettel. vdrossal, utcikkal,
hfzakkal s az emberekkel is.

Az emberek 6ltal6ban kedvesek, udvariasak, kellemesek. Sokkal udva-
riasabbak, mint pl. Franciaorszdgban. Ez nem lekicsinyl6se a francia udva-
riassdgnak 6s nem b6k a kanadaiak fel6, 6rthet6. Franciaorsz 6gban megtlrt
befogadottak voltunk, - itt bevindorl6k vagyunk, minr voltal valamikor a
mai kanadaiak el6dei. - Letelepedni jottek, minr a mi el6deink, - mond-
jdk. Megtanulnak angolul, s kanadaiak lesznek.

Meghagyom 6ket hittikben, s kclzben minden gondolatom odaszilll,
ahol szeretteim virnak, - s azoknak siria, akiket szerettem.

A kanadaiak az irigys6get nem ismerik. Szivesen litj6k, ha valamit sike-
nilt el6rni a m6sik embernek is.

Term6szetesen itt a r€gi kanadaiakr6l besz6lek, a pionirok ut6dair6l.
Erkolcsosek, valldsosak, szorgalmasak 6s nagyon takar6kosak. Ez ut6bbit az
6j bevfndorl6k is maguk6vd tett6k. A r6gi kanadaiakr6l nem mondhatjuk,
hogy rohanna a dolldr utin, eddig nem tapasztaltuk, hogy a garast fogihoz
verve takar6koskodna, inkibb az6rt dolgozik, hogy ne veszitsen, - nem
az6rt,hogy kergesse a p6nzt. Ezt is meg lehet azonban 6rteni. Amikor a 30-
as 6vek szornyt gazdasigi villsiga dwonult a vlll,g folott, Kanaddt sem
kim6lte. olyan eml6keket elevenitenek fel a r6gi kanadis n'agyar v6reink is

- amit pan sz n6lkiil viseltek el -, hogy ahhoz foghat6t taldn mi sem
szenvedttink annak idej6n. Ezt akarjik elkeriilni a jov6ben. Ez€rt a munkdt
fiatalon kezdik. Milyen fiatalon... sokszor litunk az utcin 10-12 6ves gyer-
mekeket olyan rijs6ghalommal keziikben, hogy terhe majdnem agyon-
nyomja 6ket. Szinte szeretn6nk odamenni, kivenni akez6b6l6s kihordani
az el6fizet6kJtoz a lapokat, hogy megkim6ljtik ezeket a gyenge emberpalin-
tSkata tehert6l. Azonban nekem is munkdba kell rohanni. Rohanni?...

A villamos, az aut6btsz,6ltal6ban a jdrmiivek olyan lassan kozlekednek,
hogy ilyet m6g sehol sem ldttam, s minden sarkon meg6ll6 van. Rettent6
lragy a forgalom, s ahhoz m6rten szfik utcik. Kanada nagyon fiatal orszig,
a telepiil6skor nem szSmoltak azzal az 6ri6si fejl6d6ssel, amely arilnylag
igen gyorsan kovetkezett be. A sz(ik utcdkon nagyon neh6z a forgalom
lebonyolitisa. Gondoljuk el, amikor t6len a h6viharban elakad egy jirrnfl...
a jdrmfivek szizai lllnakle mogotte, s csaknem fbl napba keriil, amig hely-
redll a rend a torl6dds utdn. A nydr rendkiviil meleg, n6ha igen kiad6s es6k-
kel, ami val6sSgos 1ld6s, ha figyelembe vessziik, hogy milyen sziiks6g van
itt a kedvez6 nyiri id6jirisra. Tavasz alig van, a vetem6nyez6s m6jus v6ge-
jfniusban van, s szeptemberre be kell 6rni mindennek, mert a szeptember
eleje itt mdr olyan, mint ndlunk otthon az okt6ber v6ge. Montreal szigeten
van. A forr6 napokon igen er6s a p6rrak6pz6d6s, amely rdrak6dik az ember-
re, s verejt6k formdjdban omlik le a testen. Az €Iet is teher ilyenkor, hitm6g
dolgozni?...

Mint mdr emlitettem 2.6ve vagyunk Kanaddban. Elkezdtiik gyfijteni a
2. mrlli6 dolldrt. Az els6 ugyanis nem sikenilt. Littuk az els6 centekn6l,
hogy semmire sem megytink, s csak balga ember kis6rletezik a lehetetlen-
nel. Nem tudjuk a2. mllli6val mi lesz. Mdr van 25 centbel6le. Tehdt ehhez
m6g van rem6ny...
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Ezen a nyfron, a legmelegebb napok egyik6n felkeresett benniinket egy
r6gi cimbora. Emlitette, hogy megy le Ontdrio tartominyba, Kitchenerbe,
ahol reptil6nap lesz, ha kedviink van, elvisz bennrinket Toront6ig.
Kitchenert a hdborri alatt Berlinnek hivtdk, tiszta n6met telepiil6s.

Kiszdmitottuk, hogy a benzinhez mennyivel kell j6rulni, cc. mibe
keriilhet az (tt, s elhatfroztuk, hogy megnlzzik Toront6t. A terv k6sz is

volt. 6ppen az utols6 sz5ra betoppant r6gi cimbor6nk - aki valamikor
repiil6 akad6mikus volt - repiil6 akad6miai tandra is, mondvin, hogy
veliink tart. Remek. Hdromfel6 oszlott a kolts6g. Mellesleg az 6tit6rsak
pedig nagyon kellemes emberek, orommel indultunk h6t a repiil6be oltott
sof6nink vezet6s6vel. Kalapot a tudomdnya el6tt. Ilyen-olyan motor ki
nem fog rajta.

A hfis6g kedv66rt m6g meg kell, emlitsem, hogy n6kem kis izgalmat
okozott ez tz rtazis. Ugyanis 6ppen az indulisunk el6tt 4 nappal a

MontreilJfbront6i aut6busz belezuhant a Morrisburgi kanilisba €s 20
halott volt. S ez volt a mi fwonalunk is. En Ottavin it akartam megkozeli-
teni Toront6t, ez esetben 40 m6rfolddel tdvolabb van ugyan, de nincs viz a

kozelben - gondoltam 6n. Azonban ott is van, vildgositottak fel el6z6keny
rititdrsaim. F6lig sem nevets6ges dolog ez a viz a f6riwonal mellett, mert a

f6riwonal is olyan sz6k, aligtudjdk keriilni egyrndst a jdrmfivek az 6rilsi for-
galomban, s az it egyik fel6n haj6zhat6 kanilis. Kinevettek engem u agg6-
lyaim miatt, s vigasztaltak, hogy a mi kocsinkban nincs is 20 szem6ly.

R6szemre m6dfelett megnyugtat6 volt, hogy amennyiben belezuhanunk a

kandlisba, itt nem lesz majd 20 halott. El lehet gondolni. Es elindultunk.
Ragyog6 napstit6s volt 6s gyonyor(i minden, - kellene irni - s meg-

gy6z6d6sem, hogy rajtam kiviil mindenki nagyon j6l €rezte magit a kocsi-
ban. Rajtam kiviil... Kanaddban azonban a, ff:6wonalakon sincs soromp6 a

vasfti itjdr6kon. A lapokban pedig szinte naponta olvashat6, hogy a robo-

96 vonat hogy lapitotta szet az elkapott g6pkocsit... El tudok gondolni
magamnak szebb haldlt is, minthogy g6pkocsi roncsokkal keverve, dara-
bokban szedjenek ki valami vonat al6l...

Azonban mlsnap minden baj n6lktil kikototttink Toront6ban. Repiil6
bar6tunk kirakott benniinket, mondv6n, hogy majd 3 nap mrilva 6rtiinkjon
6s begyrijtotta a motort, hogy miel6bb repiilhessen a kitcheneri rept6ren,
minket pedig toront6i bardtunk vett szirnyai ali.

Toront6t alig lehet eur6pai vdroshoz hasonlitani - mint Montre6lt
sem. 6ri6si tertileten laposodik. Bent a vdrosban nagy kiterjed6sii parkok,

t blzah.hoz kertek, nagy terek, amelyek sz6tteritik a vdrost az Ontario t6

I 
)artj6n. V6lem6nyem szerint Montreal bardtsdgosabb.

Toront6i baritunk, akivel mdr Franciaorszdgban is egyiitt hontalanod-
rrrnk, m6rnok. A kanadaiak a Niagara mellett egy 6rilsi er6mfitelepet 6pi-
tcnek. A Niagara vizes6s folott 5116 hatalmas eloszt6 tornyot ez a megyar
rn6rnok tervezte. Toront6t6l nincs messze a Niagara, kedvet kaptunk hdt
ruegn6zni, hogy nem csrifolta-e meg a budapesti Mfiegyetemet egy pisai-
lroz hasonl6 ferde alkotmdnnyal a mi bardtunk. Utra kelttink. A
Niagardhoz kozeledv6n mdr messzir6l megdllapithattuk, hogy a torony di-
t's6ri alkot6jdt. Olyan sz6p - egyenes -, hogy az tz €rz€se tdmad a szem-
l6l6nek, hogy a jov6ben mdr a Niagara csak azt a c€lt szolgilja majd, hogy
kerete legyen ennek az alkotmfnynak. (Zir6jelben fejezem ki ama oro-
rnom, hogy nem vagyok kozel6ben bardtunknak e pillanatban.)

A rettenetes er6vel lezuhan6 viztomeg folott finom vizpLra gomolyog,
rnint kodfelh6, s egyszerre el6tttink zuhan le a k6t foly6 a m6lys6gbe ftilsi-
ketit6 zigissal. Niagara. . .

Niagara. Hit ezt is el6rtiik bolyongdsunk kozben? Most joggal vdrhatja
rnindenki, hogy valami sz6pet (rjak a Niagardr6l. Nem megy. Annyira
fenyfigozott zl6w6ny, hogy csak bdmultam n6mdn... lelkemben, pedig a

fettenetes gorongyos it vSltozott a Niagara k6p6vel, amely elhozott iddig
l)ebrecenb6l, Budapesten 5t... a Niagardig. Hosszri 6s gorongyos volt az
(fi... az LJristen tudja csak, - mert mindig velem volt.

Bdmultam n6m5n alenthan6 viztomeget... a folotte szdll6 finom viz-
pdrin rnegtort a nap sugara, s sziv6rvdnyhid pompizott a Niagara folott.
Gondolatban hazeszlllta;m ezen a szivdwinyhidon, amelynek egyik v6g6t
szinte meg6rinthettem a kezemmel. Ha lecsuktam a szemem, akkor ldttam
a k6pet, s fiilem repesztette az a hatalmas er6, amely itt megnyilvinul a

lezuhan6 v(ztomegben. Istenem, ha az €nHazilni'ra fgy omlene az 6ldis az

Uristen kez€bll csak24 6r5ig, a b6ke 6s szeretet, pedigaz emberek sziv€-
be... csod6latos lenne. B5r igaz lenne.

Amint ldtjuk, felejteni a Niagara mellett sem lehet, m6g percekre sem.

J6volna rajtavihoztatni, hiszen lassan 10.6ve mir. De nem megy. M6ga
fijdalmat sem tudja enyhiteni ez a vilSgcsoda. Gazdagabbak lettiink egy
sz6p em16kke1, de nem f6jtmegvillnit6le.

Miut6n repiil6 barftunk kortils6tdlta az eget Kanada folott, 3 nap mrilva
val6ban visszajott 6rtiink, s indultunk vissza Montrealba. Reggel indul-
tunk, hogy mire besot6tedik tril legyiink a vesz6lyes fwonalon.

&l
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M6la i,brind. Dehogy lettiink tfl... Utitdrsaim rigy szavaztak, hogy
valamennyi ritba es6 nevezetess6get meg kell n6zni, s tort6nelmi nevezetes-
s6gnek nyilvdnitottak mindent, amire kivdncsiak voltak. szerencs6re igy
keriiltiink old Fort Henribe is. Hatalmas er6d, amelyet el6bb az indidnok
elleni harcokra 6pitettek, majd az amerikaiakkal tort6nt 1812-es h6bor6
alkalmdval 6pitett6k ki eg6szen. Ez ut6bbit ew nagyszerfi asszony h6stette
dontotte el a kanadaiakra kedvez6en,Latrra Secord. A nemzeti parkban dll
Laura Sekord fejkcndds szobra. szemben a kanadai szabadsdgszotorral. Egy
asszony, aki rigy szeretett valakit, hogy azdrt az egylrtvdllalva minden koc-
kdzatot, gy6zelemre segittette a kanadai csapatokat. Adjon Isten sok ilyen
asszonyt Kanaddnak, mert m6g sztiks6g lehet ilyen asszonyokra. v6giil
magam is ciniltem, hogy nem mulasztottam el megn6zni ezeket a tort6nel-
mi helyeket.

vaksot6tben 3 6rin 5t jottiink a tintafekete kan6lis mellett, amelynek
tetej6n kivildgitott haj5k pompiztak. Gyonyorfililwilny volt, dc... hajtiika-
nyarokkal szeglIyezett fton, a vcliink szemben jov6k reflektorai sokszor
mdsodpercekre eltakartdk m6g a foszforos kanyarjelz6ket is. S az ember
sohasem tudhatja, hogy mikor kap kedvet reptilni a vezet6 is...

V6gre bejottiink a szigetre, nem volt tobb6 viz.. . akkorra a szijam eg6-
szen lerdgam a nagy izgalomban. Epp"tr kezdtem megnyugodni, amikor
egy rettenetes vonatftitty megdermes ztett 6ira, el6tttink,. . . mogottiink,. . .

ez hiinyzott m6g... lecsuktam a szemem... 6s akkor stilt ki, hogy mellet-
tiink robogott el egy expressz. De tort6nhetett volna mdsk6ppen is, mert
mint mdr emlitettem, soromp5 nincs.

Idegileg kimeriilve, s a cc. 600 km-es ritt6l elfbradva estem az igyba
6rkez6s utdn.

Most azutdn mdr, hogy ldttunk is valamit Kanaddb6l, megdllapithatjuk,
hogy Kanada gyonyorfi... s a fejl6d6, 6letk6pes if1(thoz hasonl6.

Naponta kelnek ki a semmib6l a h6zak, gySrak, s 6ri6si teriilet6nek
minden zuga rejteget term6szeri sz6ps6geket 6s kincseket. Emberanyaga
kivdl6 - a r6giekr6l sz6lok most is - s ha szerencs6sen talilkoznak
erkolcsi, szelle mi t6ren az rijakkal, m6g nagyobb lendriletet vesz a fejl6d6s.
Azonban 6ppcn ez a sok el6ny az, amely miatt sz6ros kezek m6r ir6nyulnak
is {-ol6je, lrogy megkaparintsdk, vagy Moszkva igij6ba donts6k.
V6lem6nyiink az, hogy amilyen szelidek 6s trirelmesek a kanadaiak, ha
rdjonnek az aknamunk6ra, amely hazijtk 6s ellentik irilnyul, - 6ppen
olyan kem6nyen szembe ndznek majd a z ellenli3llel is.
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Mi fjkanaddsok, v6gteleniil hdldsak vagyunk Kanaddnak, hogy mun-
kdnk utdn emberi meg6lhet6st ad, amelyet n6lkiilozttink, ami6ta otthonr6l
eljottiink. Egy pillanatra sem feledjtik, hogy az6rt amit ad, elkeriilhetetlen
harcban koteless6gtink tdmogatni, s megv6deni 6s h(is6ggel viseltetni
ir6nta.

v6gezetiil, akik olvaslskor itt-ott majd lemosolyogjdk fblelmiinket, 
-hogy 6letiinket milyen kedvesnek tartjuk, - csak annyit: az vesse reim az

els6 kovet, akit, ha egy dr6ga oreg emberpSr v6r Haza, nem kivdnkozik kar-
jaikba vissza, hogy letorolje konnyeiket. Az6,rt kedves 6letiink, mert c6lja
van: m6g egyszer leborulni a Szent Foldon, elsimitani a szenved6sek red6it
a driga arcokon. .. anfiln 5 perc mflva johet ahalil... poraimmalHazilm
foldj 6t term6kenyitem.

Fliszem, hogy az orokk6val6, aki elhozott a Niagariig, vissza is visz
Debrecenbe ... vary Budapestre.
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