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Leslie Laszlo

JÁSZMAGyAR VAGyOK KANADÁBAN

„Jászok, kunok, avarok
Mindannyian magyarok.”
(Jászmagyarok együttes)

1956. december 7-én két szintén jászjákóhalmi katonatársammal, de valójában sokadma-
gammal átléptem az osztrák határt. Vasutasok segítségével jutottunk át hetvenketten egy 
leplombázott vasúti kocsiban. A határon – Répcevisnél – az ÁVH-sok1 erősködtek, hogy 
nyissák ki, de a vasutasok nem engedtek, mondván, hogy élelmiszer van a kocsiban, és nekik 
nincs arra felhatalmazásuk, hogy felnyissák. Mi eközben izgatottan hallgattunk odabent és 
imádkoztunk. A déli harangszó elhangzása után elmentek, aztán az embercsempészek, két 
holtrészeg orosz katona társaságában, a falubeliek példás segítségével gyalog átjuttattak órák 
múlva a határon. Mielőtt átléptük a határt, utoljára megcsókoltuk a magyar földet. Érdekes 
volt visszaemlékeznem rá, hogy 5 évvel korábban azt mondta nekem egy öreg jákóhalmi 
bácsi (Terjéki Márkus), hogy én valahová nagyon messzire fogok elkerülni. Érdeklődő kér-
désemre azt válaszolta, hogy ő azt megérzi. öt évvel később 21 éves voltam. Nem akartunk a 
kommunizmusban élni. Igen vallásos volt a családunk, Erzsébet testvérem apáca lett, tavaly 
halt meg 90 éves korában, Szécsényben. Néhány hónapos kalandozás után én Kanadában 
kötöttem ki, az egyik társam maradt Bécsben, a másik pedig szintén Kanadában telepedett 
le, miután Ausztráliában nem sikerült neki. Ők már mind a ketten meghaltak. A Bécsben 
maradt társam soha nem mert hazajönni2, mert ő aktívan részt vett a forradalomban, én akko-
riban Kecskeméten mentőautót vezettem. A nevem egyébként magyarul László László. Ezt a 
kettős névkapcsolatot sokan használták és használják a faluban még ma is. Mivel sok Lász-
ló család van, mi a Bakonyi megkülönböztető nevet viseljük, mert nagyanyánk a jásztelki 
Kisbakonyi családból származott, és amikor ment a nagy szoknyájával a piacra – mi unokák 
meg körben csimpaszkodtunk bele – mondták az emberek, hogy „gyünnek már a Bakonyi 
gyerekek”. A családnév nincs lefordítva, csak ékezet nélkül írva.

Kanada a világ második legnagyobb országa, de ez csak a területre érvényes, mert ahhoz 
képest a lakosság száma igen kevés. Én az Ontario állambeli Londonban telepedtem le, amely 
nem tartozik az igazán nagy városok közé. A nevéből is következik, hogy valamikor az angolok 
alapították, de a szomszédos államot – Quebec-et a franciák. Időnként szavazást is rendeznek 
különböző szeparatista3szervezetek a Kanadától való leszakadás érdekében, de ez eddig egy-
szer sem sikerült. Ebből is látható, hogy nagy méretekben is milyen vegyes a lakosság, de ha 
a kisebb nemzeteket hozzávesszük, akkor tarka igazán a kép. A magyarok is több hullámban 
érkeztek ide, már a huszadik század elejétől, ahogyan József Attila is írta, hogy „kitántorgott 
Amerikába hárommillió emberünk”.  Munkát, megélhetést keresni jöttek. 

1 Államvédelmi Hatóság. Az ötvenes évek elejének erőszakszervezete.
2 Ő azonos azzal a Muhari Gyulával, aki tavaly a Jászsági Évkönyvben Fodor István Ferenc cikkében szerepelt.
3 Függetlenséget akaró.
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Aztán jöttek a háborúk elől. Hol többen vol-
tak, hol kevesebben. Hallottam, hogy Budapest, 
meg hasonló nevű magyar települések is vol-
tak, amelyek aztán elnéptelenedtek. Úgy, mint 
az angoloknak a mi Londonunk, de ők nagyobb 
számban vetődtek ide. Az utolsó ilyen nagy ma-
gyar kivándorlás a miénk volt ’56-ban.
A mi Londonunk az ország legdélebb részén 
található, a Nagy-tavak vidékén. Kellemes az 
éghajlat, de északról nincsenek hegyek, így ha 
elindul egy sarkvidéki áramlat, az végig is sö-
pör rajtunk.

Néha megkérdezik tőlem, hogy mostanság 
miért nem telepedek haza, akkor egyértelmű 
a válaszom. Ha nehéz volt is megszoknom az 
itteni életet, ma már nem tudnék Magyaror-
szágon élni. Egyrészt azért nem, mert ideköt 
a család, másrészt a korom miatt, hiszen már 
nyolcvanéves vagyok. Először 9 év múlva jár-
tam otthon 1965-ben, azóta pedig voltam leg-
alább tíz alkalommal. Elfogynak a rokonok, a 
barátok. Amire büszke vagyok: évekkel ezelőtt 
az egyik otthonlétem idején beléptem szülőfa-
lum gazdakörébe, melynek ma is tagja vagyok, 

és szorgalmasan fizetem a tagdíjat. Ez egy olyan kapcsolat, amire nem gondoltam volna, 
amikor elhagytam a hazámat, hogy még részem lesz ilyesmiben.
A beszélgetések alkalmával arra is rákérdeznek, hogy egyáltalán milyen itt magyarnak lenni, 
vannak-e kapcsolataink egymással, vannak-e szervezeteink. Én most az élettörténetemet in-
kább ebből a szempontból szeretném leírni, hogy hogyan is alakultak a környezetemben ezek 
a kapcsolatok, hogyan lehet Kanadában magyarnak maradni.

Az első tíz év volt természetesen a legnehezebb. Nemcsak a honvágy miatt, hanem azért 
is, mert én egyszerű, kapitányréti, tanyai gyerekként a magyaron kívül semmilyen nyelven 
nem tudtam folyékonyan beszélni. Sokat jelentett viszont az – főleg Ausztriában –, hogy 
még Jákóhalmán Gonzáles Béla tanár úrtól némi német tudást elsajátítottam. Volt szakmám: 
géplakatosnak és villanyhegesztőnek tanultam. Az első évben állandó munkám sem volt. 
Egy évre szerveztek nekünk angol nyelvtanfolyamot, ami nem jelentette azt, hogy tökélete-
sen meg tudtam volna a nyelvet tanulni ez alatt az idő alatt. Többet segített az egymás közötti 
érintkezés, mint a szervezett tanulás. Ma már inkább az fordul elő, hogy az újabb szavak 
magyar változatát nem ismerem, és rá kell kérdeznem.

A magyarok számára a két legfontosabb helyszín a magyar klub és a magyar templom 
volt. Én is ezekben ismertem meg a feleségemet, akivel 1972-ben keltünk egybe. Akkor én 
37 éves voltam, nem kapkodtam el a házasságot, odafigyeltem arra, hogy a feleségem is 
magyar származású legyen, és ezáltal a gyerekeim is beszéljenek magyarul. Akkor már 16 
éve éltem kint. Iluska – a feleségem – harmadik generációs volt, még a nagyszülei mentek ki 

56’-os emlékmű
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Magyarországról, de értette a magyar szót, és bizonyos szinten tudott is beszélni. Mellettem 
aztán újra visszaszerezte a már kissé megkopott magyar nyelvtudását.

Az széles körben ismeretes – mi is tudjuk –, hogy kétszázezer ember hagyta el 1956-ban 
az országot, akiknek a nagyobb része fiatal volt, mint én is. Akármerre kerültek a világban, 
keresték egymás társaságát, ahogy mi is. Ma is azt mondják, hogy Torontóban – mely 
milliós város, nincs messze tőlünk – rengeteg magyar él. Ott még ma is van legalább ezer 
család. Amikor mi kikerültünk, akkor itt Londonban is volt annyi.

A magyar klub még ma is létezik, de mivel a magyar ajkúak ma már jóval kevesebben 
élnek itt, mint fél évszázaddal ezelőtt, már nem a mi tulajdonunk, hanem a lengyeleké. 
Érdekes módon a lengyelek sokkal többen vannak, mint mi. Ennek persze az is lehet az 
oka, hogy ők egyébként is többen vannak otthon a saját országukban, és a vallásosságuk 
miatt is többen elmenekültek a kommunizmus elől. Itt jegyzem meg, hogy a lengyel pápa 
megválasztása nagyon szerencsés döntés volt, mert rengeteget tett a baloldali világrend-
szer összeomlásáért. Másrészt az is oka lehet az ő nagyobb kivándorlásuknak, hogy ná-
luk később következtek be azok a változások, melyek Amerikába űzték az embereket. Az 
1980-es évekre gondolok, és az első generációs lengyelek is nagyobb számban élnek itt, 
mint a mi ötvenhatosaink. Korábban magyar ház is létezett, de azt a mi „kiöregedésünk” 
miatt eladtuk, nem volt már, aki odajárjon.

A magyarok itt a városban kb. a tizedére fogyatkoztak, a hajdani ezer családból jó, ha 
száz vallja még magyarnak magát. Mi – akik még élünk – továbbra is összetartunk és eljá-

Jászapátin a huszárokat fotóztuk
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runk oda, de már csak kb. 75 család. Nemcsak beszélgetünk, hanem színházi és ismeretterjesz-
tő előadásokat is tartunk, nézünk, hallgatunk. Sokszor érkeztek Magyarországról is vendégek. 
Nem felejtettem el, amikor Tarnai Kiss Lászlóval énekeltem együtt magyar nótákat.4

Kicsit csapongok, de itt jegyzem meg, hogy a magyar hírek hiteles közvetítésében nagy 
szerepe van a Duna Televíziónak, amelyet most már én is tudok fogni. Régebben nagy 
odafigyelést igényelt tőlünk, hogy a magyarországi információk honnan származnak, és 
rendszerint kritikával kezeltük. Az pedig nyilvánvaló volt, hogy a hivatalos magyar sajtó 
nem a valós helyzetről tudósít. Korábban ilyen szempontból is nagyobb szerepe volt a 
magyar klubnak. Ha valaki otthon járt, akkor hitelesen tudott beszámolni arról, hogy mit 
látott, hallott. Itt a városban is tudunk egy másik jászról, aki jászkiséri származású, de kö-
zelebb-távolabb jákóhalmi származásúak is vannak. Olyanok is, akikkel régebben, illetve 
ma is tarjuk a kapcsolatot.

A magyarok számára a másik nagyon fontos hely a templom, amelynek természetesen 
Szent István a védőszentje. Ez a kis templom 1963-ban épült fel nekünk, 100 fő számára 
van hely a hajóban, és további 100 fő elfér a szuterénben. Ma már csak 100 család jár 
ide, ennek 15-20 százaléka erdélyi. A templom sem a magyaroké már, nem tudnánk fenn-
tartani, így az íreknek adtuk át a tulajdonjogot. Az ír nemzet egyébként hatalmas szám-
ban mindenhol jelen van. Engem személyes érzés köt a templomhoz. Korábban ugyanis 
több mint tíz évet dolgoztam a szakmámban villanyhegesztőként, mérnökökkel együtt, 
de 1982-ben egy súlyos autóbaleset után más munka után kellett néznem. Jelentkeztem 
templomgondnoknak. A plébános úr azt mondta, hogy egyéves tevékenységem után majd 
leülünk és megbeszéljük, hogy csináljam-e tovább. Nem ültünk le csak 15 évvel később, 
amikor nyugdíjba mentem, úgyhogy ezek szerint meg volt elégedve velem. Ő nem szólt, 
én sem szóltam korábban. Ott ezermesternek kellett lenni, mindent meg kellett javítani, ki 
kellett találni.

Az egyik legfontosabb magyarságunkat megtartó erő a magyar nemzeti ünnepek méltó 
megünneplése. Nekünk különösen kedves ünnepünk az ötvenhatos forradalom ünnepe, 
amit természetesen akkor is megtartottunk, amikor még Magyarországon ellenforrada-
lomnak mondták. Sokan annak köszönhettük az új hazát. De nem feledkezünk meg soha 
március 15-ről sem, hiszen Kossuth Lajos még Amerikában is járt. Széles körben meg-
ismertette az amerikai néppel a magyar forradalmat. Szent István ünnepét – augusztus 
huszadikát – pedig a név miatt is ünnepeljük, mert mint írtam, akkor van a templomunk 
búcsúja is. Mint államalapító nagy királyunk ünnepe a nemzeti ünnepek közül az óhazában 
is ez lett a legrangosabb, az állami ünnep. Nekünk ezeken kívül sok más ünnepünk van: 
az egyháziakat is jobban tartjuk, mint Magyarországon. Nemcsak a templomban, hanem a 
mindennapi életben is. 
Az én korosztályom 15-20 éve kiöregedett, a második, harmadik generáció már más uta-
kon jár. A fiaim öt napon át angol nyelvű iskolába jártak, szombaton azonban volt egy 
magyar iskolai napjuk, amikor magyar nyelvvel, irodalommal foglalkoztak, magyar peda-
gógusokkal.5 A vasárnap mindig a vallásé volt. A mise mellett egyházi témákkal, hittannal 
foglalkoztak a pappal. Tehát értették, beszélték a magyar nyelvet. Sajnos az ő párjuk már 
nem tud magyarul, így az unokák sem. 

4 Magyarországon ma is az egyik legismertebb nótaénekes.
5 Akkoriban egyébként még ott is hatnapos volt a munkahét
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Én igyekszem velük minél többet beszélni, és biztosan értenek is valamennyit belőle, de a 
beszéd már nehezebben megy. Ehhez a környezet is hozzájárul, mert az egyik fiam a felesé-
gével és a három (egy fiú, két lány) unokámmal itt lakik Londonban, gyakran találkozunk. A 
másik fiam tőlünk 1400 kilométerre, az USA6 North Carolina7 államában él a feleségével és 
egy lányunokánkkal. Velük természetesen kevesebbet találkozunk, de ha elmegyünk, akkor 
néhány hetet ott töltünk.

Én Kolumbusz lovag is vagyok, ami nemzetközi segélyszervezet, szeretetszolgálat, 
olyasmi, mint a Máltai Szeretetszolgálat.

Arra nagyon készültem, hogy ebben az évben az egész családdal hazajöjjek Magyaror-
szágra, szerettem volna megismertetni őket az óhazával. A fiaim már futólag jártak itthon, 
de az unokák még nem. Nem volt könnyű összeegyeztetni a programokat, nem is teljesen 
sikerült, mert az Amerikában élő fiam kevesebb szabadságot tudott intézni magának, így 
a Jászságra már nem jutott elég ideje. A jászberényi Sólyom panzióban laktunk, kereken 
tízen voltunk. Három házaspár és négy unoka. Először a távolabbi helyeket kerestük fel, 
megmutattam nekik Budapestet, Egert, a Balatont. Elmentünk Szécsénybe is, ahol a 90 éves 
nővérem élt, mint apáca. Megható volt látni, ahogy kézzel-lábbal magyaráztak egymásnak 
az unokákkal. Ott értettem meg, hogy a szeretetnek is van nyelve. Úgy éreztem, hogy az a 
találkozó volt a magyarságuk szempontjából a legmeghatározóbb. A legkisebb lányunokám 

6 Amerikai Egyesült Államok
7 Észak-Karolina.

Feleségemmel, mint Kolumbusz lovag
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– megkockáztatom – egy hónap alatt szót tudott volna érteni a magyarokkal. Szinte az utolsó 
órában érkeztünk, az utolsó pillanatokat töltöttük együtt, mivel idén nyáron az idős nővérem 
meg is halt. Úgy időzítettem, hogy a Jászapátin megrendezett jász világtalálkozó beleférjen 
a programba, hiszen azért világtalálkozó, hogy ott legyünk, ha tudunk. Sajnos ott már csak 
heten voltunk, de igen nagy élmény volt. Az unokák szerintem el sem tudták képzelni azt 
a sok csodát, amit láttak. Különösen nagy hatással voltak rájuk a huszárok. Rám pedig az, 
hogy legalább röviden szót válthattam a város polgármesterével, Pócs Jánossal, aki egyben a 
jászok országgyűlési képviselője is.8

Felmerülhet a kérdés: érthető-e az a szó, hogy jászmagyar. Egyáltalán tudják-e értelmezni. 
Kanadában rengeteg náció9van. Nem nemzetállam, mint az európai országok, hanem a világ 
minden részéről érkező emberek leszármazottai élnek itt. Így aztán, ha valaki olyan nemzet-
nek hallja a nevét, amelyet még nem ismert, nem lepődik meg rajta. Annál inkább nem, mert 
a németeknek is vannak sváb, szász, fríz meg egyéb változatai, és mi magyarok is jászokból, 
kunokból, palócokból stb. tevődünk össze. Itt Kanadában is igen vegyes a kép – hiszen mint 
már említettem Erdélyből is sokan jöttek –, tehát székelyek is vannak közöttünk.

A kapcsolatot még ma is tartom szülőfalummal, de egyre kevesebben vannak a hajdani 
rokonok, barátok. Közülük Vidákovits Tiborral, Tóth Gáspárral, Bella Józseffel, László Le-
óval szoktam gyakrabban beszélni, de nem mindig tudunk szót érteni. Egyrészt azért nem, 
mert nincs mindegyiküknek vonalas telefonja, mobilon bonyolult a kapcsolatteremtés, más-
részt meg a hallásuk is romlik. Persze, ha összehasonlítom a Kádár-kor telefonálási lehetősé-
geivel, akkor azért ég és föld a különbség. Leggyakrabban Fodor István Ferenccel szoktam 
érintkezni az éter hullámhosszán, aki a gazdakör vezetője, és egyben éjjeli bagoly is, ahogy 
ő mondja. Ha felhívom Kanadából délután négy órakor, otthon már este 10 óra van, mivel 
mi 6 órával vagyunk „lemaradva” Magyarországhoz viszonyítva.  Vele e-mailen – magyarul 
villámpostán – is tartjuk a kapcsolatot.

8 Azóta a két pozíció elvált egymástól. A tavalyi őszi választáson már más indult polgármesternek, 
és Pócs képviselő úr csak a képviselői helyet tartotta meg.
9 Nemzet


