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A KANADAI PRÉRI
MAGYAR MISSZIONÁRIUSA
Emlékezés Hoffman Ferencre

A magyar misszionáriusok története az Újvilágban messzire nyúlik vissza az időben.
Arra a korra, amikor a kard és a kereszt még együtt járt: a nagy felfedezések századára.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a mi őseink is részt vettek volna Dél-Amerika
gyarmatosításában, csak azt, hogy az 150l-es Los Reyes Catolicos kezdetű bullában a
katolikus kírályokat a pápa kötelezte arra, hogy az Új Indiákat krisztianizálják, és a
megbízatást erre Szent Pál fiai, vagyis a magyar pálos rend kapta. Így kerültek a magyar
szerzetesek a konkvisztádorok közé, akiket a portugálok és a spanyolok kolostoraikból
irányítottak.

A pálos rendiek után mentek a ferencesek, majd a jezsuiták nemcsak Dél-, hanem
Észak-Amerikába is; ők ugyancsak jelentős szerepet játszottak a korai Amerika szellemi
életének alakulásában. Ezekről a korai misszionáriusokról nagyon keveset tudunk, ezért
példaként érdekes kiragadnunk legalább egy időszakot és abból néhány nevet. Az 1700
as években Éder (Xavér) Ferenc Bolíviában, Haller Ferenc József Brazíliában, Orosz
László Paraguayban, Hedrik Márton Chilében keresztelte a bennszülött gyerekeket és
térítette a "hitetleneket". De ők nemcsak kereszteltek, hanem tudósként is kiváltak. Éder
kitűnő földrajzi leíró volt. Székely Balogh József Guayana füveit és fáit vizsgálta
(Humbold-ot és Bonpland-ot jóval megelőzve), Koncsak Nándor megírta Kalifornia
történetét (csaknem száz évvel megelőzve Xantus Jánost, aki magyar nyelven elsőként

tudósított az 1850-es években még vadonnak számító Kaliforniáról). Hoffman Ferenc
a szó legmélyebb értelmében már nem is volt misszionárius, azaz hittérítő, hiszen ő a XX.
században lépett a kanadai prérire és akkor már - annak ellenére, hogya misszionáriu
sok oda jóval később kerültek, mint Közép- és Dél-Amerikába - hittérítésre ott sem volt
,szükség. Az indiánok -- kevés kivétellel - már megkeresztelkedtek, és Európából a
földjükre özönlő szegényparaszti bevándorlók tömegei is keresztények voltak. De lelki
életük ápolása nagyon is szükségessé tette a misszionáriusok tevékenységét. Olyanokét,
akik a hivatalos angol nyelvterületen az ő nyelvüket is beszélték és megértették problé
máikat. Ilyen ember volt Hoffman Ferenc is.

A földéhes paraszti tömegek bevándorlása a kanadai prérire az 1885-ben elkészült
transzkanadai vasút épitésével kezdődött; a telepesek a következő három-négy évtized
ben teljesen elfoglalták az indiánok földjét. Mivel a kanadai törvény előírta, hogy a
csaknem ingyen kapott földeken a telepeseknek lakniuk is kell, nemcsak dolgozniuk, a
sok tízezer négyzetkilométeres területen szétszórt tanyavilág jött létre, ahol az emberek
lélekölő elszigeteltségben éltek. Ezeket kellett járniuk a misszionáriusoknak, hogy legyen
valaki, aki keresztel, temet, esket és vigaszt nyújt - ugyanakkor híreket visz és hoz, segít,
ahol és amiben tud. Fontos és jelentős hivatás volt ez, egész embert kívánt.

Hoffman Ferenc éveken át lóháton járta a végtelen prérit. "Lovas Hoffman"-ként,
"Ferenc lovas"-ként ismerték sokan. Kanadában még ma is emlékeznek rá abból az
időből, amikor az Egyesült Allarnok határától észak felé addig bolyongott lován, amed
dig a megművelhető földek nyúltak. Utján élelmet és ruhát vitt a rászorulóknak, tolmá
csolt, 'leveleket írt, szülést vezetett le és derűt öntött a szívekbe. Mindenütt szívesen látott
vendég volt, s mivel hat nyelven beszélt, nemcsak a magyarok között. Minden okunk
megvan rá, hogy őt tartsuk <IZ ezerkilencszázhúszas. -harmincas, -negyvenes évek legis
mertebb magyarjának a kanadai prérin. De ami még ennél is fontosabb, olyan magyar
nak, aki életével elismerést és megbecsülést érdemelt ki magának - s a magyar névnek.
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Én már nem ismertem személyesen, mert azután érkeztem a prérire, amikor ő már
eltávozott nemcsak onnan, hanem az életből is. Magyar vonatkozású események és
személyek után kutatva kezdetben fel sem figyeltem a nevére, csak később, amikor egyre
gyakrabban hallottam róla, jöttem rá, hogy a mi esetünkben a név félrevezető, és annak
alapján engem sem tekint magyarnak az, aki nem ismer. Azután kezdtem gyűjteni az
anyago t róla, de feldolgozását halogattam. Talán soha nem került volna sor rá, ha
egyszer a körűlmények nem úgy hozzák, hogy Kanadából Szibériába kell utaznom.

Bizonyára meglepi az olvasót, hogy mi köze Hoffman Ferencnek Szibériához? Evekkel
utazásom előtt, amikor Brit Kolumbiában meglátogattam dr. Hoffman akkor még élő,

skót származású özvegyét, beszélgetésünk végén a kedves idős hölgy, miután mint féltve
őrzött ereklyéket megmutatta férje lovaglócsizmáját, bibliáját és sok más magyar holmi
ját, a búcsúzásnál kezembe nyomott egy nagy, nehéz borítékot, mondván: vigyem
magammal, ami benne van, azon a férje éveken át dolgozott. A boritékból egy könyv
kézirata került elő. Magyar könyv - Szibériáról. Bevallom, meglepett. Ez a kiadatlanul
maradt kézirat sokkal alaposabbnak bizonyult, mint az egyetlen Kanadában angol
nyelven írt megfelelője, amely egyébként nagy sikert aratott, s jelentősen megnövelte a
szerző, Farley Mowatt hírnevét és bankszámláját. Pedig Hoffman kézirata már 1949-ben
elkészült, míg Mowatté csak húsz évvel később. Arról nem is beszélve, hogy Mowatt a
szovjet állam vendégeként luxus körülmények között utazott, míg Hoffman akkor járt
Szibériában, amikor a Szovjetunió még nem is létezett. Ami volt, az két szóval kifejezhe
tő: fogolytábor és nyomor. De éi megszökött és gyalog kelt át Szibérián - nem reprezentá
ciós lökhajtásos repülőgépen. Igy aztán jobban megismerhette.

A kézirat végére érve alakult ki az a véleményem, hogyha Hoffman Ferenc mást sem
tett volna az életében, ez a munka önmagában is érdemessé tette volna arra, hogy neve
fennmaradjon. Pedig a könyvírásra csak nyugdíjba vonulása után jutott ideje. Ám addigi
regényes élete is méltó a figyelmünkre.

Hoffman Ferenc 1877.március 28-án született Kunmadarason. Iglónjárt iskolába, ahol
a szlovákok mellett sok német is lakott, így megtanult németül is, szlovákul is. Az iglói
diákból érettségi után a Keszthelyi Mezőgazdasági Főiskola hallgatója lett. Azt elvégez
ve mint gazdász Kolozsvárott dolgozott, közben elvégezte a jogi kart és megkapta a
doktori cimet. 1905-ben Kassára települt, a Mezőgazdasági Főiskola tanára lett. Onnan
1907-ben külföldi tanulmányútra küldték; ellátogatott Svájcba, Hollandiába, Németor
szágba, az Egyesült Allamokba és átutazott Kanadán is. A prérin járva meglátogatott
néhány ott élő ismerős magyar családot (amely ismerettség később, mint látni fogjuk,
hasznára vált). Magyarországra visszatérve Esztergomban az alispán titkáraként dolgo
zott.

Nemsokára megnősült, de felesége 1913-ban meghalt. Továbbra is Esztergomban
maradt, egészen a világháború kitöréséig, amikor behívták a huszárokhoz. Rövidesen·
a frontra került, és súlyos fejsérüléssel fogságba esett. Mint hadifoglyot Szibériába vitték,
ahol a cári rendszer a magyar tiszteket különös szigorral kezelte (a közlegény dolgozha
tott, ők nem, mert attól féltek, hogy szabadelvű néeeteikkel "megmérgezik" a helyi
lakosságot). Hoffman közismert volt liberalizmusáról már korábban is, és amikor lehető
ség nyílott rá, megszökött a táborból és bujdosva gyalog kelet felé menekült. Hónapokig
tartó kalandos út után érkezett meg Vlagyivosztokba, akkor, amikor már kitört az 1917
es forradalom és az abból fakadó zűrzavarban feljutott egy hajóra, amely a kanadai
kikötőben, Vancouverben tette partra. Az volt a célja, hogy felkeresi New Yorkban élő

fiát, de az amerikai határon átszökve csak a közeli Portlandig jutott, ott letartóztatták,
mert nem volt útlevele. Visszatoloncolták Kanadába; szintén börtönbe csukták, mert
kiderült, hogy ilIegálisan érkezett az országba. Két hétig rács mögött volt, ezalatt
kapcsolatot létesített a prérin élő ismerőseivel, akik elintézték kiszabadulását; kezességet
vállaltak érte. Ezután útja Winnipeg feléfolytatódott; azt a tanácsot kapta, hogy teleped
jen le a prérin és legyen az ott élő magyar paraszti telepesek segítségére. Igy talált aprérin
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létrejött legnagyobb magyar települések egyikére, Otthonra, amelynek környékén akkor
már sok kis magyar farm-kolónia létezett. Röviddel ezután, 1920-ban dr. Hoffman
jelentkezett a Saskatooni St. Andrew College-be, ahol háromévi tanulmány után protes
táns lelkésszé avatták.

Ekkor kezdett munkáját ő maga később így jellemezte: "Feladatom az, hogy kapcsola
tot teremtsek a magyar és más, angolul nem beszélő telepesekkel, és ahol csak lehet
vallási közösségeket létesftsek közöttük. Azonkívül sok szociális munkát végzek és
segédkezem az újkanadásoknak mint tolmács a bíróságokon, üzleti tárgyalásokon stb.
Látogatom a foglyokat a börtönökben és segítem őket talpra állni kiszabadulásuk után.
A betegeket kórházba vagy elmegyógyintézetbe viszem. Az árvagyerekek részére új
otthonokat keresek, vagy állami intézetbe helyezem őket. A szűkőlkődők részére ruhane
műt gyűjtök. Jstentiszteleteket tartok vasárnap. és hétköznapokon, amikor arra alkal
mam nyílik. Uj területeken járva, ahol templom még nincs, családoknál jövünk össze,
ahol sokan áldoznak..." Mindez kétségtelenül változatos misszionáriusi munka, ami
áldozatkészséget igényel. Az iskolákat, templomokat a telepesek közösen építették, tiszta
szívvel, jóakarattal, fizetség nélkül. Amikor az egyik elkészült, kezdte szervezni a mási
kat.

De ez a magyar misszionárius nem volt aszkéta. Ellenkezőleg, erős, nagy darab, izmos
ember volt, aki már fiatalabb éveiben kitűnt atlétikus képességeivel. Kanadában is
ismerték mint kiváló lovast. Katonás alkat, fegyelem és a biztonság légköre uralkodott
körülötte. Nem is tarthatott örökké ez a szabadon barangolás...

Kőrútjai során egyszer egy kis falu kórházában súlyosan sebesült magyarhoz hívták,
akinek az esete külön is említésre méltó. Az történt ugyanis, hogy a lakosok lovasver
senyt rendeztek; a cél felé közeledve két lovas vezetett a többi előtt. Az egyik indián volt,
a másik pedig magyar, Tóth József. Az indián lovas talán fejhosszal előbb tartott a
magyarnál, amikor a cél közelében várakozó és éljenző tömegből egy kisgyerek a ló elé
ugrott. Az indián, hogya gyereket mentse, félrerántotta a lovat és a két ló lovasával
együtt felbukfencezett, s Tóth már csak a kórházban tért eszméletre. Márpedig a kórház,
különösen abban az időben, súlyos anyagi gondot jelentett a nincstelen telepeseknek.

A kis kórháznak két főből állt a személyzete. Az orvos mellett dolgozó ápolónő skót
származású volt és gyűlölte a magyarokat. Meg is volt rá az oka: a háború alatt az angol
fiottánál szolgált a Földközi-tengeren, hajójukat egy magyar hajó megtorpedózta, ő igen
keserves módon menekült meg. Amikor a mi gáláns huszár-misszionáriusunk a történe
tet meghallotta, azonnal kijelentette: bizonyos abban, hogyha a hajó kapitányának
sejtelme lett volna, hogy ilyen csinos ápolónő van a fedélzeten, semmi szín alatt nem
rendelte volna el a tüzelést, és nyilvánvalóan a rossz látási viszonyok okozták a szeren
csétlen eseményt. A skót hölgy tényleg emlékezett, hogy valóban nagyon ködös volt az
idő - így a gyűlöletből hamarosan szerelem és házasság lett, ami egy életen át tartott.

De,a házasság nem tartotta vissza dr. Hoffmant ~ munkájában. Sőt segítette. A har
mincas években - a gazdasági válságot megtetézve - a prérin súlyos aszályos évek
pusztítottak. Ö akkor is tovább járta a vidéket, nyeregkápájában ruhát, élelmet szállítva
a rászorulóknak. Már nemcsak a vadonban megbúvó kis telepeket látogatta, mert a
falvakban és városokban is sok volt a "nem angol", akik nagyon egyedül érezték
magukat. Házról házra járt, nemcsak reményt, biztatást, hitet hordozva, de szalonnát
is. Találkoztam olyan magyarral, aki negyven évvel később is még a "szalonnás Hoff
man" néven emlegette. Körútjának hossza háromezer kilométer lehetett,' sok helyen
olyan útvonalon, amely lényegében nem utat, hanem csapást jelentett. .Tósága, megértése
révén mindenütt szerették. Nyomában mosoly fakadt, a hit és a bizalom erősödött a
különböző nemzetiségüek között, akikkel ha az ő nyelvükön beszélt is, magyar szívvel
retre. '

Rengeteg munkája és utazása közben arra is talált időt, hogy Otthon címen magyar
újságot szerkesszen, ünnepségeken, sportversenyeken részt vegyen. Úgy emlegették, mint
Nyugat-Kanada legudvariasabb emberét. Munkáját lakhelyéről, Saskatoonból indulva
végezte (Saskatchewan tartomány második legnépesebb városa) egészen 1945-ig,amikor
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nyugdíjba ment. Akkor kezdett könyve megírásához, amivel kissé megelőzte korát.
Szibéria, legalábbis nyugaton, csak egy-két évtizeddel később került az érdeklődés közép
pontjába, amikor egyrészt ismertté vált végtelen gazdagsága, másrészt felismerték, hogy
sok vonatkozásban Kanada északi részéhez hasonló, harmadsorban a politikai klíma is
kedvezőbbé vált.

A misszionáriusról több írás is megjelent nyomtatásban, közülük a legjelentősebb a
Western Home Monthly magazin 1931. októberi számában olvasható Tales ofHoffman,
vagyis Hoffman meséi címmel. . ,

Nyolcvanegy éves korában, 1958 októberében munka közben érte utol a halál. Eletere
je teljében, miután, este még magyarosan nyárson sütötte a szalonnáját, ahogy egész
életében tette. Az Ur, akinek szolgálatát kényszerből választotta, meghallgatta imáját,
amely így szólt:

Let me die, working
Still tackling plansunfinished, tasks undone!
Clean to ils end, swift my race be run,
No laggard steps, no faltering, no shrinking
Let me die, working.

Nyersfordításban:

Hagyj munkában meghalni,
amikor még tervekkel küzdök, feladatokat teljesítek!
Végig tiszta legyen gyorsan zajló életem futása,
lassulás, botladozás, félelem nélkül.
Hagyj munkában meghalni.
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Benamy Sándor: K. L. MÉRNÖK NAPLÓJA.
Epocha, Budapest, 1982. ÁLLAMPOLGÁR
VOLTAM KÖZÉP-EURÓPÁBAN. Magvető,
Budapest, 1983. - Két Benarny-könyv új kiadá
sát kaphatta rövid időn belül kézhez az olvasó;
az elsőnek műfaja kimondottan .regény, s elő

ször Válságok évei címmel jelent meg 1937-ben-,
a másodikat a "Tények és tanúk" c. sorozatban
adta ki a Magvető, első teljes kiadása - 1941. évi
betiltása után - 1948-ban látott napvilágot a
budapesti Csokonai Kiadó gondozásában, ez
inkább regényes dokumentumkönyvnek nevez
hető.

A K. L. mérnök naplójá-nak első személyű

hőse lírai őszinteséggel, nem csillapuló elkesere
déssel számol be életének válságos korszakáról:
hogyan vándorol, keres munkát és nyomorog
mint vegyészmérnök a gazdasági világválság
1929-et követő éveiben, szerelmesének halála
után, feltehetőenErdélyben és Magyarországon
(nem nevezi meg az országokat és városokat).
Az éhezés és a gyász egyhangú és változatos

hónapjaiban az az utópisztikus vágy fűti, hogy
saját vegyészi munkáját s szerelmesének hagya
tékát - egy szakmai felfedezését - a háború
megakadályozására használja fel; ez a törekvés
hozza össze végül azzal a lánnyal, aki feloldja
magányát s megbékíti sorsával, bár a kitörő

világháború realítása megcsúfoljaábrándjaít.
Az Állampolgár 1'01fa/11 Kii:ép- Európában

ugyancsak szerelmí történeten át ábrázolja a
kort, a társadalmi környezetet, de sokkal éleseb
ben, egyértelműbben. Hőse, maga az író, Bécs
ben tölti az 1938-as esztendő első hónapjait,
mint újságíró-riporter (egy kolozsvári lap tudó
sítója), - könyvbéli szerelmese, Emília, közben
két, különböző irányzatú bukaresti lapnak tu
dósít, s megrázóan hiteles képet ad az An
schlussról, Hitler ausztriai bevonulásáról, a hit
leristák uralmának első napjairól, heteiről: az
ostobaság és az embertelenség rohamos térhódí
tásáról, a faji diszkrimináció, a koncentrációs
táborok és az emberirtás rémségeiről.

K. G.
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