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SOPRON 1956 - VANCOUVER 1957 

André Béla

A SOPRONI MŰHELY 1997 évi különszámában, a „SOPRON- 
1956” címűben, kanadai 1 éves tartózkodásom első hónapjai történetét 
adtam közre úgy, ahogy azt 40 éve a szüleim részére megírtam.

Most, amikor a folytatásról szeretnék írni, elolvastam naplómat, a 
korabeli leveleket, és beszélgettem sorstársaimmal. Ezek alapján mai 
ésszel, 1998-ban erről írni - egyre jobban látom - nem az igazi hangulatot 
idézné. Az emlékezetünk halványodik, sok mindent másképp látunk, s 
lehet, hogy másképp akarjuk is látni.

Mint azt az első részben is írtam a bevezetőmben, célom az eredeti 
hangulat visszaadása, célom egy olyan hiteles vélemény közlése, amit 
mi, diákok akkor tudtunk, éreztünk, s bizony ez egy kicsit különbözik a 
tanáraink, vezetőink véleményétől.

Olvasva a leveleket rájöttem arra, az lenne a leghitelesebb, ha a le
velekből ismét változtatás nélkül idéznék. Kihagyva a családi vonatkozá
sokat, hisz, akkor is az volt a célom, hogy szüleim tudják, hogyan élek, s 
hol vagyok.

Az első rész naplója az abbotsdorfi tartózkodással fejeződik be, 
1957 február 21-én, amikor csoportunk Powell-Riverbe költözött.

Első levélrészlet a február 5-i levél lesz. Ebben írtam először arról, 
hogy a hazatérésemen gondolkodom.

„Ez a II.5-i levelemet azért írom, hogy amit eddig elmulasztottunk, a 
közös megbeszélését a dolgoknak - kezdjük meg valahogy helyreigazítani, 
már ahogy azt majd megtehetjük.

Gondolhatjátok, hogy nehéz volt elhatároznom magam ilyen nagy 
lépés előtt. Egész jó l gondoljátok, hogy a kollégákkal való összetartás 
sok mindent megmagyaráz. Rengeteget gondolkozom állandóan a tenni
valóimról. A kanadai oktatás sok mindenben nem tetszik nekem. Ezek az 
okok: a hazaitól eltérő flóravilág, az erdőmémökök oly képzése, hogy a 
súly a feldolgozáson van. Számunkra el sem képzelhető gépesítés van. 
Amerikát ellátó papíripara van, úgy hogy mi fél műszaki, és fél kémiai 
szakemberek lennénk. Ez nem lenne baj. De nálunk a fejlődésnek ezt a
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fokát soha el nem érjük, mert nincs nyersanyag. Még nem tudjuk, hogy 
akarják ezt a kérdést megoldani, de ha a hazait és az ittenit akarjuk ta
nulni, a tanulmányi idő legalább 4 1/2 év lenne, tehát nekem 3 1/2 év. Ezt 
én megértem, s ha az lenne a szándékom, hogy kint maradjak, örülnék 
neki, hogy így van. Hisz bolond az, aki 400 dolláros kezdő fizetési ellök 
magától. De nekem nem ez kell. S itt a kérdés: érdemes-e nekem itt ma
radni, ha otthon is lehetőség van a tanulásra. Ezt viszont én nem tudha
tom, csak Ti, akik otthon vagytok Ebből adódik az a tervem, amit így 
levélben Apuval megtárgyalva most vázolok. Az biztos, hogy évet vesz
tettem. De az idő nem telik potyára, hisz rengeteget láttam, nyelvvel is
merkedtem meg, s ha terveim valóra válnak nem egy szál ruhában me
gyek haza.

Feltétel nélkül nem mehetek. Csak úgy, ha írásban, vagy biztos ígé
retet kap Apu, hogy Sopronba visszavesznek Hogy az amnesztiát itt meg
kapom-e, az az én dolgom. Ezután a két lépés után hazamehetnék, ha ezt 
ti is így jónak látnátok. Ez az egyik tervem, amire Apu érveit várom, ol
vasva az otthoni leveleket jónak láttam már most megírni, hogy lássátok, 
nem ejtettem még el azt a tervet, hogy mielőbb haza mehessek.

Az utazást azért kell nyár végére halasztani, mert itt dolgoznom kell, 
hogy az útiköltséget megkeressem. Ha lesz módom dolgozni, keresnem 
kell minél többet. Szeptemberig az iskola miatt ráérek Itt viszont március 
31-ig sehogy sem tudok keresni.

Erről a tervről a családban sem beszéljetek, majd ha elhatároztuk, 
ráérünk terjeszteni. ”

Édesapám TBC-s beteg volt, s az ötvenes években hatékony orvos
ságot erre Magyarországon szerezni alig lehetett. Sikerült kintről igen 
jelentős mennyiséget szerezni, s hazaküldeni, erről is szól a következő, 
február 13-i részlet:

„Időközben megtudtam a sztreptomicin küldés módját. Bízom benne, 
hogy hamarosan sikerül hazajuttatnom. Nem tudom azonban, hogy erre 
van-e vám. Én már megpróbáltam erre segélyt szerezni, de sajnos nem 
sikerült. így addig várni kell, míg magam nem tudok pénzt szerezni. Sze
rencsére az orvosság egészen olcsó, 30 g  ára 12 dollár. így én ezt minden 
megszorítás nélkül tudom küldeni. Nagyon megkönnyíti lelki állapotom, 
ha így tudnák segíteni Édesapámon, s valóban az egészségét úgy javíta
ná, mint reméljük. ”
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(Hazai feketepiacon 1-1 g-t lehetett szerezni 300 Ft-ért, amikor 
apám fizetése 1.600 Ft/hó volt.)

„Nagyon fáj azokat a sorokat olvasni, melyben Édesapám szemre
hányást tesz magának, hogy nem tudott nekem gondtalan ifjúságot bizto
sítani. Ez nem így van. Nagyon boldog, emlékekkel teli volt eddigi életem. 
S a munka, melyet nyaranta végeztem talán kevés is volt, hisz ha még 
önállóbb gondolkodású lettem volna, talán most is közietek lennék. Amit 
akkor ezen a téren mulasztottam, most helyre fogom hozni. Minden lépé
sem megfontolt, befolyás nélküli és önálló lesz, tanácsot csak Tőletek 
várok, s a más tanácsát csak úgy követem, ha helyes és érdekeinknek 
megfelelő lesz... ”

Február 21-én Powell-Riverbe értünk. Ez az a hely, ahol a helyi óri
ási papírgyár vállalta a tanév kezdéséig gondozásunkat, lakhelyet bizto
sított számunkra, konyhát létesítettünk és angolt tanultunk tovább.

Részlet a február 22-én kelt levélből:
„Eltelt az első nap Powell-Riverben. Az előző levelekben kérdeztétek 

kijövetelünk okát. Erről már sokat írtam, most néhány változásról szá
molok be:

A nyári munka május 1-től lesz. Kereshetünk a nyáron kb. 1.000 
dollárt. A tanévben napi 3 dollárt kapunk kosztra, szállásra, ez bőven 
elegendő. Felszerelésünket, ruhánkat a keresetből vesszük meg. így az 
első évben a sorsunk megoldódott. Magyar tanárokkal magyar nyelven 
tanulunk. A második évben megszűnik a napi 3 dollár. De akkor már nem 
kell ruházkodni, s felszerelésünk is lesz. Egy évben az összes kiadás (tan
díj, szállás, élelmezés, tanszerek) kb. 700 dollár. A nyári munkában meg
keresett 1.000 dollárból így marad 300 dollár, ez lesz a zsebpénzünk. 
Ismétlem, ez már az ittlétünk második évében lesz. így is jó l megélhetünk 
S az első év lesz különösen bíztató, mikor majdnem az összes pénz ruház
kodásra, s más vásárlásra marad. Ez a mostani, s kb. 100 %-os helyzet. 
Változni ez nem fog, mert ezek nem ígéretek, hanem komoly tárgyalások 
eredményei.

(Természetesen később ez is változott.)
Az új helyünk nagyon jó. Ketten vagyunk egy szobában. Az ágyak 

nagyszerűek, felettünk lámpa, a szoba közepén asztal, szék. Légfűtés van, 
állandó a meleg. Tiszta mosdó, fürdő. Magyar konyhát rendeztünk be.
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Első igazi finom ételeket ettük. Most már csak mi főiskolások vagyunk itt, 
és a tanárok családostól. Powell-River British Columbia 3-4. legnagyobb 
városa. 140 km-re van északra Vancouvertől a tengerparton.

Nagyon örülök, hogy ilyen jó  csomagot kaptatok. Története a követ
kező: Salzburgban gyenge volt az ellátásunk. Volt egy jószívű grófnő, aki 
megtudta ezt. Minden nap küldött a főiskolásoknak szalámit, szalonnát, 
bucit. Mikor eljöttünk, összeíratta a hazai hozzátartozókat, hogy küldhes- 
sen részükre csomagot. így ért haza a csomag.

Az angolt itt napi 5 órában fogjuk tanulni. ”

III. 1-jei levélből:
„A mindennapi angol tanulással remélem, hogy menni fog hamaro

san a beszéd is. Nemrég rendeltünk szótárt Münchenből, mert az európai 
sokkal jobb, mint az amerikai kiadású. Kosztunk nagyon jó. Van velünk 
egy tanár anyósa, aki otthon sok személyes konyhát vezetett. Most ő a 
főnök, s a fiúk felváltva dolgoznak. Nyersanyagot vesznek, s finom ma
gyar ételeket főznek. így a napi 3 dollárból 1,20-at megtakarítunk, ez lesz 
a pénzforrásunk a munka megkezdéséig.

Ne okozzon sok gondot, amit a II. 5-i levelemben írtam. Én a véle
ményetek kértem, és ha gondoljátok, hogy ilyen utat érdemes lesz meg
tenni, akkor kezdjünk mozgolódni. Addig bármily nehéz is élünk így, lehet 
hogy a végzésemig. Nem a nehézségektől riadtam vissza, hanem azért 
írtam, mert ha mindnyájunknak oly hiányzó együttlét megvalósítható, 
tegyük meg, ne okozzunk oktalan szenvedést mindnyájunknak. ’’

III. 10-i levélből:
„Apu kérdi, hányan vagyunk itt. Az évfolyamon 41-en vagyunk A 

többi is kb. ilyen létszámú, kivéve az V. évet, ők kb. fele ennyien vannak. 
A múlt vasárnap (III. 3.) nagy ünnepség volt, fakultásunk első évnyitó 
»Veni Santce«-ja. Sportműsort, kultúrműsort adtunk közmegelégedésre. 
Az ünnepségen miniszterek, Vancouveri vezetők is részt vettek. Olyan 
ünnepi ebéd volt, hogy a fülem kétfelé állt tőle. Húsleves májgombóccal, 
sült csirke, képviselőfánk, cseresznyekompót, fagylat s egy üveg sör. Este 
tábortűz volt. Régi diáknótákat énekeltünk, balekavatás is volt. Este har
sogott a »Tóbiás«.

E héten egyik fiú magyar újságokat kapott (Népszabadság, Magyar 
Ifjúság). Sok érdekes sporthírt és más hírt olvastam, mohón olvastuk az



109

otthoni híreket. Egy itteni rövidhullámú rádión egy magyar célra adott 
hangversenyt közvetítettek, s Kodály: Hári János-át játszották többek 
között. Ez nagy eredmény, mert itt csak jazz-t játszanak. Ma délelőtt fog
tuk az első keringőt, a »Kék Dunát«. Egyik nap este gyönyörű É-i fény 
volt. Eddig el sem tudtam képzelni, milyen lehet. Nagyon szép. ”

III. 13-án:
„Apu írt arra a levélre, melyben az anyagiakat írtam. A helyzet 

azóta nem változott. Az első évi 3 dollár naponta olyan összeg, melyből 
napi 1 dollárt meg lehet takarítani. Nem is az első évről van szó. S a to
vábbi lehetőségek, és a helyzet minket is épp úgy foglalkoztat, mint amit 
látom Aput. Betegsegélyező itt is épp úgy van, ebbe belépni minden diák
nak lehetséges. A mi egyetemünk igyekszik szerezni ilyen önsegélyező 
alapot, melyből segíti a rászorulókat. S ilyen esetben az itteni egyetem, 
melynek neve: U.B.C. is segélyeket ad, melyet igénybe vehetünk. A 
U.B.C. anyagi alapja: a tanulók ösztöndíja, társaságok támogatása, te
rületén épült lakások bére, föderális állam támogatása (évi 1.600.000 
dollár, minden British Columbiai lakos után 1 dollár), s a provinciális 
állam támogatása. Önálló újsága, rádiója, s a TV-ben pár órás önálló 
műsora van. Hétezren felüli diáklétszámmal, s a szépművészeti karon 
kívül minden fakultással. Az egész U.B.C. igazgatója prof. Mc.Kenzie, 
sokat volt nálunk, irányunkban jóindulatú. Az erdészeti fakultás dékánja: 
Dean G. Allan. 0  már Ausztriában meglátogatott bennünket. Szintén 
ilyen jó  indulatú, pl. a nyári munkaelosztás megszervezése az ő kezében 
van.

Lehetséges számunkra felvenni 1.000 dollár kamatmentes kölcsönt, 
melyet a végzés után kell visszafizetni. A legvégső esetben ez is segítség, 
de felvételétől szívből irtózom, s ha lehet, nem venném igénybe.

ígéret, - melyet persze nem veszünk komolyan - továbbra is bizonyos 
támogatást helyez kilátásba. Mi természetesen mindent megteszünk, hogy 
többet elérjünk, de ha csak annyi lesz, amit eddig elértünk, akkor is le
hetőség van a végzésre. Utána olyan lehetőségek vannak, hogy két kézzel 
kell visszatartani mindenkit, nehogy elkábuljanak. Ettől én kevésbé félek, 
hisz nagyon sok minden húz haza, és úgy érzem, nem vagyok kalandvá
gyó-

Sok autó van az utakon. Gyakran cserélik, és általában részletre ve
szik. Előfordult, hogy gyalog menve egy 200 m-es útszakaszon 40 autót



110

láttunk a városból ki- és bemenni, pedig Powell-River egy kis város. Ma
gamat nem féltem, de sokunkra nagy hatással vannak az itteni tapaszta
latok. Ha itt lennék állásban, látnátok, hogy sok mindent meg tudnák 
tenni. Aki úgy jön ide, hogy végleg itt akar maradni, a pénzét gyűjti. Erre 
lehetőség van, príma bankrendszer lévén itt. ”

III. 21-én:
„Az első állásajánlat is befutott. 255 dollárt és ellátást ígérnek. Ez 

bíztató, mert az ajánlatok összehangolva érkeznek, így a többi is kb. eny- 
nyi lesz.

Az utóbbi két hét eseménye az Ifjúsági Kör elnökválasztása teljesen 
a selmeci hagyományok alapján. 3 párt indul, a III és V évesek, a IV. 
évesek, és a I. és II. évesek. A mi pártunk szervezésében nagyon benn 
vagyok, és elnökjelöltünket is ismeritek: régi szobatársam Boa Sanyi.

Most kortes idő zajlik, minden plakátokkal és népszerűsítő reklá
mokkal van tele.

Szombaton lesz a választás. ”

Az első választáson Grátzer Miklós IV éves hallgatót választották 
az Ifjúsági Kör elnökévé.

Az új választáson őt támogatta saját évfolyama, kb. 40 fő.
Ellene a III. és V évfolyam állt össze, jelöltjük Juhász Gyula volt. 

Támogatottságuk kb. 60 fő.
A felsőbbévesek a két balekévfolyamot szervezhették maguk mögé, 

s ha sikerül a III. és V évfolyamnak az I. évfolyamot megnyerni, eldőlt a 
választás.

AII. és IV évfolyam létszáma a győzelemhez kevés volt.
Mi, a II. évfolyamosok tudtuk azt, hogy a nyári munka elosztásánál 

és más fontos ügyekben is, ha a felsőbb évfolyamosok (firmák) győznek
- a hagyományok szerint is -, akaratuk jobban érvényesül.

Az egyenlő esélyek kiharcolása, függetlenül attól, hogy hányad éves, 
ott kinn mindenki számára létkérdés volt.

Kitaláltuk, hogy a két alsó évfolyam összefog, jelöltet állít, így a lét
száma miatt győzni tud. Ezt kellett játszani, népszerű jelöltet találni, és ő 
volt a jó tanuló, közkedvelt és jó focista, Boa Sanyi. Mögötte a "balek- 
ság" egységes volt. Tudtuk azonban, hogy a hagyományok szerint egy 
balek ifjúsági köri elnök elképzelhetetlen. Ezért háttértárgyalásokat
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kezdtünk, melynek eredményeképpen a IV éves elnökjelölt garantálta az 
egyenlő esélyeket az alsó- és felsőévesek számára, különösen a nyári 
munka elosztásánál. A tárgyalásokon az alsóéveseket én képviseltem.

A kampányidő utolsó percében Boa Sanyi visszalépett, kérte támo
gatóit, hogy szavazzanak Grátzer Miklósra.

A III. és V évesek így már nem tudtak szervezkedni, meglepte őket 
a fordulat, és a szavazás végeredménye (III. 23-án 19 órakor)

Grátzer Miklós 97 szavazat,
Juhász Gyula 86 szavazat, 
érvénytelen 3 szavazat.

Ez volt a második ifjúsági köri választás. (Az első 56. dec. 2-án.)
A választmányban Boa Sándor és én is helyet kaptunk. Mint a kör 

krónikása, a választás történetét leírtam az Ifjúsági Kör naplójába. A 
napló ma nem tudom, hol, kinél lehet.

III. 27
„ Tudok pár újságot írni. A magyar konyhán magyar személyzet van. 

Ide sikerült bekerülnöm április hóra. Itt minden másnap étkezések után 1 
órát kell takarítani, és rendet csinálni. Ezért a kis munkáért kapok 30 
dollárt. Ez a pénz segítség lesz a munka megkezdésénél, mert ennyivel 
több pénzem lesz, mint a tömegnek.

Sajnálom, hogy nem kaphatok tőletek almát és disznóságot, habár itt 
mindig jól vagyok ellátva étellel, de a hazainak persze mindig külön va
rázsa volt. A hóvirágot nagyon szépen köszönöm, mint ereklyét, úgy őr
zöm a hazai föld kis virágát. ”

IV 4.
„A következő havi megtakarításból és a keresetemből valószínű ve

szek egy pár cipőt, és kifizetem az orvosságot, amit hazaküldök A mara
dék pénz a munkába indulásnál velem lesz.

Különben az idővel Hozzátok képest 9 órával vagyunk elmaradva. 
Tehát most itt 4-én délután 16 óra van, otthon már 5-én éjjeli 1 óra.

Irigylem, hogy otthon szép virágosak a fák. Itt nincs komoly tél, de 
nincs tavasz se. Eső és napsütés váltakozik. Ibolya van, de gyümölcsfát itt 
még nem láttam. Az örökzöld növényzet mellett a lombfák még teljesen 
kopaszok. ”
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Apám leveléből: írta IV 3.
„ Kívánságod szerint a főiskolán jártam, s három ismerős profesz- 

szorral beszéltem. A főiskola igazgatója jelenleg Magyar János, rajta 
kívül még Haracsi és Lámfalussy professzorokkal beszéltem. Mindhár
man egyértelműen közölték, hogy a főiskolának személyetekkel kapcso
latban semmi kifogása nincs, ha visszatérnétek, tanulmányaitokat folytat
hatnátok... és remélik, hogy a kormányzat az amnesztia rendelet határ
ideje után sem fog más utasítást adni... Általában az a véleményük, ha 
itthon akarsz boldogulni, gyere haza, ha kinn akarsz maradni, akkor ta
nulmányaidat ne a magyar, hanem az angol fakultáson folytasd... Már 
most, mindezek ismeretében magad határozd el, hogy mit akarsz csinálni, 
én ebben nem akarlak befolyásolni, hiszen a Te jövődről van szó, és mi 
hátra levő néhány évünk, öregségünk már nem számít.

Ha azonban azt látjátok jobbnak, hogy végleg kinn maradtok, csak 
az a kikötésem van, hogy tanulj, az egyetemet feltétlenül elvégezd, ma
gyarságod megőrizd, és hazáddal a kapcsolatot fenntartsd. ”

IV 23-i levelemből:
„Nagyon boldog vagyok, hogy hazaért a sztreptomicin. Remélem, 

olyan lesz a hatása, mint amilyen nagy reményeket fűzünk hozzá...
Az ünnepek elteltek, elég jól. Vasárnap az ebédlőbe fehér terítéket 

raktunk, s minden asztalra egy nyuszifészket tele piros tojással. Nagyon 
szép volt, s hozzá jó  koszt, a körülményekhez képest enyhítették azt, ami 
belülről fájt...

Igazatok van, hogy tanáccsal nem szolgáltok, én csak azt kérem, 
hogy jövőbeni elhatározásommal kapcsolatban amit gondoltok, tükrözze 
leveletek. Jelenleg elég tisztán látunk, s nem múlik el nap, hogy ne gon
dolkoznánk róla. Talán most jobban áll az a rész, hogy elmegyünk vissza. 
De a végső elhatározásra még idő van... ”

IV 29-i levélből:
„Sajnos most csak egy rövid levelet írok, mert váratlanul egy nappal 

korábban indulunk dolgozni, és sok a munka
Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült jó  helyre kerülni. A Canadian 

National Park egyikébe mehetek dolgozni. Heti hat napot dolgozunk, 
napi 8 órát. Órabér 1,35 dollár. Napi koszt és szálláspénz 1,95 dollár.
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így marad tisztán havi 220 dollár. Útiköltség oda-vissza kb. 32 dollár. 
Holnap reggel busszal megyünk Vancouverbe. Onnan vonattal a hely
színre Field-be. Pénzünk van, 3 napja kaptunk 50 dollárt, ehhez adják 
hozzá a 30 dollár konyhapénzt, és még kb. 30 dollár megtakarítást.

Leendő helyem nagyon szép lesz. Nem magyar értelembe vett park, 
hanem egy csodás védett terület a Sziklás hegységben. A Canadien 
National Ráihvay-vasút pályájától jobbra és balra. 3-an megyünk oda, 
akkora területre, mint kb. Zala megye... ”

És kezdődött a nyári munka egy csodálatos Sziklás-hegységi kör
nyezetben. Kereshettünk annyit, amennyi az első tanévre, vagy a hazajö
vetelre elegendő...


