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A kanadai magyar bányászok sorsa  
Tóth István visszaemlékezéseinek tükrében 

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
    A 19. század végi, 20. század eleji tengerentúli kivándorlás fı 
célja az Amerikai Egyesült Államok volt, de sokan kerültek a szom-
szédos Kanadába is. Az utókor figyelme elsısorban az USÁ-ba 
szakadt honfitársainkra irányult, a másik országbeli magyarokkal 
kevesebbet foglalkoztak a késıbbi tudományos kutatások. Erre 
egy rövid közlemény erejéig már felhívtuk a figyelmet folyóira-
tunk elızı számában.1 
     Kanadában két fı lehetıség kínálkozott a bevándorlók számá-
ra: farmon vagy szénbányában vállalni munkát. Az elıbbi hátrá-
nya, hogy csak idényjellegő volt, a bánya viszont elvileg egész év-
ben megélhetést biztosított. Ezért Magyarországról is sok bányász 
próbált szerencsét az akkoriban sorra nyíló kanadai bányaüzemek-
ben. 
     Mielıtt az eredeti célkitőzés szerint folytatnánk írásunkat, ves-
sünk egy pillantást a hazai bányászok elvándorlásának okaira. Eb-
ben két tényezı játszott fontos szerepet. Az egyik, hogy a Felvidék 
és Erdély ércbányászata és a hozzá kapcsolódó kohászat a 19-20. 
század fordulóján súlyos válságba került. Bányászok ezrei marad-
tak munka nélkül, s mivel máshoz nemigen értettek (hiszen sok 
nemzedéken át apáról fiúra öröklıdött ez az ısi szakma), arra kény-
szerültek, hogy külföldi bányákban vállaljanak munkát. Volt, aki 
csak Nyugat-Európáig jutott, s onnan idıvel hazatért, de a legtöb-
ben a tengeren túlra kerültek, s közülük sokan örökre ott is ragad-
tak. A bányászok kivándorlását ösztönzı másik tényezı, hogy a 19. 

                                                 
1 HADOBÁS Sándor: Egy magyar bányászcsalád kanadai emlékei. = Bá-

nyászattörténeti Közlemények XII. 2011. 102-111. old. 
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század utolsó harmadától fellendülı magyar szénbányászat nem 
tudott állandó és jó keresetet, vagyis létbiztonságot nyújtani, ami-
hez rossz munkakörülmények és helyenként embertelen bánásmód 
is csatlakozott. Az itthon már gyakorlatot szerzett, tapasztalt bá-
nyászokat általában szívesen foglalkoztatták külföldön, de a jobb 
sors utáni reményük nem minden esetben vált valóra.  
     Akkoriban keveset törıdtek a biztonsággal, ezért a gyakori ten-
gerentúli bányaszerencsétlenségek több száz magyar áldozatot is 
követeltek. A legsúlyosabb tragédia az USÁ-ban, a Pittsburgh mel-
letti Van Meter-i (Jacobs Creek-i) Darr-bányában történt 1907. de-
cember 19-én robbanás miatt. A ma sem pontosan ismert számú 
(talán közel négyszáz) áldozat között 131 hazánkfia volt! A kana-
dai bányabalesetekben szintén több magyar, vagy valamelyik ha-
zai nemzetiséghez tartozó bányász vesztette életét (például  Hill-
crest, 1914. június 19., Coalhurst, 1935. december 9). 
    Az észak-amerikai magyar bányászok sorsának vizsgálatára tör-
ténettudományunk kevés figyelmet fordított. Az utóbbi évtizedek-
ben megjelent összefoglalásokban alig találunk rájuk utalást.2  Sze-
rencsére a közelmúltban Várdy Béla, Amerikában élı magyar tör-
ténész több tanulmányban és könyvben mutatta be élet- és munka-
körülményeiket, s ezekbıl bizony szomorú összkép tárul az olvasók 
elé. Ennek ellenére Várdy mégis az alábbi következtetésre jut egyik 
írásának összegzéseként:3 
     „Az egyszerő kivándorolt magyar sorsa … nem volt könnyő a 
századforduló Amerikájában. A kemény és veszélyes munka na-
gyon próbára tette ıket, és igen megrostálta soraikat. De az, aki 
ily nehéz körülmények között megmaradt, elıbb-utóbb mégis em-
beribb szintre emelkedett. A nehézségek ellenére is érezte és látta 
munkája eredményét, és felrémlett elıtte egy szebb jövınek a hal-
vány árnyképe. Sajnos, a korabeli Magyarországon ezt a szebb jö-
vıt nemigen láthatta, és nemigen remélhette. Éppen ezért maradt a 
kivándorolt magyarság háromnegyed része véglegesen Ameriká-
                                                 
2 Például: PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Álla-

mokban 1880-1940. Bp. 1982. Akadémiai Kiadó, 639 old. 
3 VÁRDY Béla: Magyar tömeghalál a századelın Amerika érckohóiban 

és szénbányáiban. = Hitel, 21. évf. 2008 1. sz. 106. old.  
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ban. S tette ezt annak ellenére, hogy óriási többségük csak vendég-
munkásként érkezett az Újvilágba. És annak ellenére is, hogy vég-
leges ittmaradása után is állandó honvágy gyötörte. De ezen hon-
vágy ellenére is, mégis Amerikában maradt. Miért? Mert a minden 
erejét kizsigerelı acélkohók és szénbányák árnyékában érezte elı-
ször azt, hogy ı is ember, akinek vannak jogai, és van reménye egy 
jobb és szebb emberi élethez.” 
     Egyetlen kivételtıl eltekintve nincs tudomásunk arról, hogy 
egy hajdani észak-amerikai bányász megírta volna visszaemléke-
zéseit, a bányamunkában és a mindennapi életben szerzett tapasz-
talatait. Néprajzkutatók, szociológusok és más tudományágak kép-
viselıi, illetve újságírók bizonyára készítettek riportokat, folytattak 
beszélgetéseket volt tengerentúli bányászokkal, ez azonban nem he-
lyettesíti az önéletírást. Az ismereteink szerinti egyetlen kivételt pe-
dig Tóth István borsodi származású bányász jelenti, aki több mint 
két évtizedet töltött Kanadában, s hazatérése után 12 évvel köny-
vet írt ottani életérıl, küzdelmeirıl. Itt kanyarodunk vissza a címben 
jelzett eredeti témánkhoz. 
     Kanada természeti kincsekben gazdag ország, többek között 
szénkészletei is mind a mai napig jelentısek. A legfontosabb szén-
telepek Alberta, Saskatchewan, British Columbia és Nova Scotia 
tartományokban találhatók. A kanadai széntermelés a 19. század vé-
gétıl fokozatosan fejlıdött, sorra nyíltak a bányák és létesültek a bá-
nyatelepek, melyekben sok kelet-európai (lengyel, ukrán, magyar, 
szlovák, ruszin, délszláv stb.) bányász dolgozott. Már a második 
világháború elıtt a visszaesés jelei mutatkoztak, de az igazi recesz-
szió az 1950-es és 60-as években következett be, amikor a legtöbb 
régi bánya beszüntette termelését. Késıbb azonban korszerő tech-
nikával felszerelt új külszíni és földalatti üzemek nyíltak, s Ka-
nada ma a világ fı széntermelı és -exportáló országai között fog-
lal helyet. 
     Alberta korai szénbányászatának egyik központja a tartomány 
délnyugati részén fekvı Lethbridge és környéke volt. Itt az 1870-
es években kezdıdött a termelés. A munkások között az elsı ma-
gyarok is hamarosan megjelentek, már 1885 tájáról vannak róluk 
adatok. Számuk az I. világháború végéig nem volt nagy (kb. 85 fı), 
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ám az 1920-as években tömegesen érkeztek ide éppúgy, mint Ka-
nada más részeibe. A lethbridge-i szénterületen kezdte meg kana-
dai bányász életét a már említett Tóth István is 1926-ban.  
     1903. december 9-én született a Bódva menti Finke (ma Ede-
lény része) községben, többgyermekes szegényparaszti családban. 
Az elemi iskola 6 osztályának elvégzése után munkába állt. Dol-
gozott mezıgazdasági napszámosként, a vasútnál és több környék-
beli szénbányában (Edelény, Sajókaza, Szuhakálló). A jobb élet re-
ményében ı is úgy határozott, hogy kivándorol Kanadába, ahol fa-
lubeli ismerısök, rokonok és barátok segítségére számíthatott. (A 
család számára egyébként nem volt ismeretlen az Újvilág: nagy-
apja és édesapja is több alkalommal járt és dolgozott hosszabb-
rövidebb ideig Amerikában.) 1926. április 22-én szállt hajóra Ant-
werpenben, és május 3-án érkezett meg Quebecbe. Elıbb egy ma-
gyar farmer adott számára munkát, majd itthon szerzett vájár szak-
máját kamatoztatva szénbányákban dolgozott Kanada több bánya-
vidékén. A bányamunkát kényszerő okokból (a bányák a válságos 
években rendszertelenül mőködtek) olykor más foglalkozásra kel-
lett cserélnie. Idıközben megnısült, felesége, Csısz Katalin egy 
korábban kivándorolt magyar család leánya volt. A munka mellett 
folyamatosan képezte magát, esti iskolában angolul tanult, és olyan 
szintre jutott, hogy alkalmi tolmácsként vagy „írnokként” segítette 
a környezetében élı magyarok hatósági és egyéb ügyeinek intézé-
sét. Bekapcsolódott a magyar bányászok szakszervezeti mozgal-
mába is. Levelezést folytatott elıbb magyar, majd angol nyelvő ka-
nadai lapokkal. Az 1929-tıl megjelenı Kanadai Magyar Munkás4 
címő progresszív újság külsı (levelezı), majd 1943-tól hat éven át 
belsı, szerkesztıségi munkatársa lett Torontóban. Közben esti kép-
zésben újságírást és nyomdászatot tanult. Az angol nyelvő köz-
ponti lapokban (Toronto Daily Star, Globe and Mail) is jelentek meg 
olvasói levelei. A második világháború után honvágya felerısö-
dött, s úgy döntött, hogy családjával hazatér. 1949 augusztusában 

                                                 
4 Ennek a napilapnak minden száma teljes terjedelmében megtalálható az 

inerneten, a www.multiculturalcanada.ca webhelyen. 1968-tól Új Szó 
néven jelent meg, majd valószínőleg az 1980-as évek végén megszőnt. 
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érkeztek Magyarországra. Budapesten telepedtek le, s kezdetben 
rokonoknál laktak. Az elızetes ígéretek ellenére (feltehetıen poli-
tikai eredető bizalmatlanság miatt) nem kapott állást. Késıbb azon-
ban újságíróként sikerült elhelyezkednie. Egy évig a Bányamunkás 
címő szakszervezeti lap szerkesztıje volt. Itthon is képezte magát, 
s ennek köszönhetıen hamarosan állásajánlatot kapott a Magyar 
Rádiótól; itt dolgozott egészen nyugalomba vonulásáig. Angol 
nyelvismerete révén a külföldre szóló adásokhoz került, majd a Szü-
lıföldünk szerkesztıségének munkatársa lett. Nyugdíjasként is ak-
tívan tevékenykedett, írásai gyakran jelentek meg hazai lapokban és 
a kanadai Új Szóban. Lakóhelyén, Budapest I. kerületében 1958-tól 
négy alkalommal választották meg tanácstaggá. 1972-tıl – a finkei 
rokonságon túl – szorosabb kapcsolatot ápolt szülıföldjével: leve-
lezett az Edelényi Járási Könyvtárral, és megküldte oda frissen 
megjelent publikációit. Slezsák Imre, a könyvtár akkori igazgatója 
dossziét nyitott anyagai számára, amely ma is az érdeklıdık ren-
delkezésére áll (e sorok írásához is felhasználtuk). Hosszabb be-
tegség után, 1988. december 3-án hunyt el, néhány nappal 85. szü-
letésnapja elıtt.  
     Tóth István neve akkor vált széles körben ismertté, amikor a Kos-
suth Könyvkiadó 1961-ben kiadta visszaemlékezéseit 23 év Kana-
dában címmel. A könyv sikert aratott, olyannyira, hogy 1964-ben 
második kiadása is megjelent. Az egyszerő bányászból lett újság-
író munkája, amint már jeleztük, azért érdemel figyelmet, mert ta-
lán az egyetlen autentikus, a munkásság oldaláról jövı, a történé-
seket belülrıl láttató magyar tudósítás a kivándorlók, s közülük is 
fıként a bányászok tengerentúli sorsáról, mindennapjairól. Emel-
lett kitőnı stílusban megírt, érdekes olvasmány. Elsı fejezetei a ha-
zai életrıl megrázó kordokumentumnak is tekinthetık, a kanadai 
idıszakot tárgyaló részei pedig a kíméletlen korabeli tıkés viszo-
nyok árnyalt, reális képét adják.  
     A továbbiakban tartalmi ismertetés helyett bányászati vonatko-
zású szemelvényeket mutatunk be a könyvbıl. Elıtte azonban Tóth 
István egy késıbbi, valószínőleg a Lobogó címő hetilapban, az 
1970-es években megjelent Bányászok címő visszaemlékezésébıl 
közlünk részleteket, amelyek tulajdonképpen összefoglalják köny-
vének érdeklıdési körünkbe tartozó fejezeteit, vagyis az írásunk 
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címében megjelölt témát. Ahol szükségesnek láttuk, lábjegyzetben 
adtunk magyarázatot. 

 
1. 

 
     „…A kiutat keresıkkel mentem magam is. Kanadát választottam, 
amelynek 1926-ban egyik nyugati tartományában, Albertában, Diamond 
City5 bányatelepén kötöttem ki. Két hónapi várakozás, a tárna elıtt napi 
kétszeri sorban állás után végre „megszánt” a fıaknász. Munkát adott. 
Bizonyára azért, mert fiatal voltam, a 23. évemet tapostam akkor. 
     A Bow River magas partjának oldalából nyílt a kıszénbánya. Fıleg 
bevándoroltak – magyarok, lengyelek, olaszok, csehek – dolgoztak ben-
ne, meg néhány angol és kanadai bennszülött… A bevándorlók a legrosz-
szabb helyeken, sárban, vízben, rossz levegıben, a legvékonyabb, leg-
több meddıvel vegyülı, 3-4 lábnyi szénrétegő vágatokban dolgoztak. A 
sok meddıvel való munkáért nekünk alig fizettek valamit. Ha a beván-
dorlók közül követelıdzni mert valaki, egykettıre munkanélkülivé vált. 
     Különös világ volt az. A bányászok fából és bádoglemezekbıl össze-
tákolt vityillókban húzták meg magukat, és ahol volt, társulati lakások-
ban zsúfolódtak össze. Hemzsegtek ezekben a lakásokban a poloskák meg 
a svábbogarak. Diamond Cityben – ami minden volt, csak az nem, ami a 
nevében állt, „Gyémántváros” – ötödmagammal laktam egy 3x4 méteres 
társulati lakásban. Közös konyhánk volt, kétlyukas tőzhelyen magunk 
kotyvasztottuk a napi ételt. 
     A bányászok sorsa, életkörülménye többé-kevésbé így festett Kanadá-
ban. Különösen rossz körülmények között dolgoztak a bányászok – köz-
tük a magyarok is – az albertai Carbon és Taber, a saskatchewani Estevan 
és a New Brunswick tartomány Rothwell Mine bányáiban. Szinte min-
dent kézi erıvel végeztek. Még a réselést is csákánnyal vágták, maguk tol-
ták ki-be a csilléket a tárnán, szállították be a bányafákat, és gyakran ma-
guk élezték szerszámaikat is. A 3-4 lábnyi köves szénréteg kifejtéséért a 
megállapított tonnánkénti 78 centnél kevesebbet kaptak… 
     Sok egyéb társadalmi problémán kívül a kanadai bányászok sorsát a 
rendeléshiány is súlyosbította. Különösen így volt ez az albertai lignit-
mezıkön, Lethbridge környékén és a drumhelleri szénmedencében. Eze-
ken a helyeken a bányák – megrendelés hiányában – csak ısszel és télen, 

                                                 
5 A hajdan jelentıs bányahely, Diamond City ma kis falucska, 13 km-re 

északra Lethbridge-tıl, 162 lakóval. 
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s csupán 0, 80, esetleg 100 mőszakot dolgoztak szezononként. A rövid 
idı alatt összekuporgatott keresetbıl kellett élnünk tavasszal és nyáron, 
mialatt a bányák csukva álltak. Ez persze nem volt elég, ezért a legtöbb 
asszony heti néhány dollárért fızött, magánosoknak kosztot adott, és mo-
sott rájuk… 
     Ezért jártuk az országot a Csendes-óceán nyugati partjától az Atlanti-
óceán keleti partjáig, pénz nélkül, gyakran tehervonatok tetején utazva. 
Kerestük a jobb bányákat, hogy ott próbáljunk elhelyezkedni. 
     Vándorlásaim közben sikerült találnom, és több heti várakozás után 
bejutnom egy olyan bányába, amelyik nyáron is dolgozott 2-3 napot he-
tenként. Az új-skóciai Springhillen6 három bánya mőködött akkor. A 2-
es aknába kerültem, ahol sújtólégben, tízezer láb mélységben hatszáz bá-
nyász termelte a koromfekete puhaszenet. A bányarobbanás áldozatainak 
tucatjai nyugosznak Springhill temetıjében… 
     Már-már azt hittem, révbe jutok. Megszereztem a bányászigazolványt, 
elég jó munkahelyre kerültem, s 8 dollárt kerestem a szénfalnál, az elıvá-
jásban. Ekkor jött a hír, hogy végleg becsukják a 3-as aknát, s abból mint-
egy kétszáz bányászt a 2-esbe telepítenek át. Így történt. Azokat áttelepí-
tették, a bevándorlókat – számos magyart is – elbocsátották. 
     A másik rossz emlékem a drumheller-völgyi Wayne7 bányatelephez 
főzıdik. Már nıs voltam, amikor odakerültem 1932 nyarán. Az egész me-
dencében húsz lignitbánya mőködött, közülük hat Wayne-ben. 7-8 ezer 
bányász dolgozott a medencében szezononként, köztük sok ukrán, orosz, 
lengyel, olasz, belga és majdnem ezer magyar. Többségük nógrádi és bor-
sodi bányatelepekrıl, az azokhoz közeli községekbıl vándorolt ki. 

                                                 
6 Springhill az Atlanti-óceánba félszigetként benyúló Nova Scotia (Új-

Skócia) tartományban található. Az 1870-es években nyíltak térségében 
az elsı szénbányák, a várost 1889-ben alapították. 1896-ban már 4901 
lakosa volt, ma 3941 polgára van. Az itt bekövetkezett három súlyos bá-
nyaszerencsétlenség (1891, 1956 és 1958) révén szomorú hírnévre tett 
szert. Az utolsó tragédiát Peggy Seeger amerikai folkénekes dalba fog-
lalta (The Ballad of Springhill), amely késıbb az ír Dubliners és U2 
együttesek feldolgozása révén vált széles körben ismertté (Springhill 
Mine Disaster). 

7 Wayne virágkorában több mint 3000 fıt számlált – ma 40 lélek él itt. 
Egyike a vidék „kisértetvárosainak”, amelyekben az elhagyott bánya-
mővek, lakó- és középületek turisztikai látványosságul szolgálnak. 
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     Háromhónapi várakozás után végre bejutottam a wayne-i telep Jewel 
(Ékszer) nevő bányája. Egyáltalán nem illett rá az ékszer név, hiszen a 
bánya 3-4 lábnyi szénrétege majdnem annyi meddıt, éretlen szenet tar-
talmazott, mint használható lignitet. [Az olasz származású fıaknász] a 
meddımunkák átvételénél rendszerint kevesebbet számolt el a valóságos 
mennyiségnél, ezért aztán rengeteget kellett dolgozni az 5-6 dolláros 
mőszakonkénti keresetért…” 
 

    [Bányászok. = Lobogó, 197? – csak fénymásolata állt rendelkezésünkre.] 
 

2. 
 
     [Diamond City.] „Másnap már reggel hét órakor az öltözıben voltam 
bátyámmal. Vajas-lekváros kenyeret és vizet vittem ebédre. Kaptam egy 
láncot, amely csigán függött alá a mennyezetrıl, s egyik végén drótkosár 
és három horog, a másikon vaskarika volt. A horgokra akasztottuk a le-
cserélt ruhánkat, felhúztuk a mennyezethez, a lánc másik végén lógó ka-
rikát meg az ülıhelyül szolgáló hosszú pad karjához lakatoltuk. A zuha-
nyozókból hideg és meleg vizet lehetett engedni a mosakodáshoz. Elıre 
örültem, hogy nem kell majd mocskosan hazajárnom, mint az óhazában. 
     Szerszámokat és lıporos kannát vételeztem a raktárból. Alapos, jó fel-
szerelést adtak. Meglepett a kézi meghajtású fúrógép: százszorta keve-
sebb emberi energiát ırölt fel, mint az akkoriban idehaza használt egy-
szerő fúró, amelynek keresztvas volt a végén, s annál fogva kellett elıre 
nyomni és csavarni a szénfalba. A sajókazai és az edelényi bányákban sok-
szor egy fél órába – néha többe is – került, mire az egyméteres lyukat ki-
fúrtam. Ezzel a fúrógéppel viszont másfél méteres lyukat fúrtunk ki öt-tíz 
perc alatt, sokkal keményebb szénben, antracitban. Csak a bányászsap-
kámhoz tőzött kis karbidlámpát volt nehéz megszoknom, amint ide-oda 
himbálódzott a sapka siltje fölött. 
     Vagy fél kilométernyi kínos cipekedés után megérkeztem egy feltö-
réshez, amelynek szájánál megállított Joe, a szolgálatot teljesítı aknász. 

– Maga Steve Tóth? 
– Én, uram. 
– Akkor jöjjön velem. 

     Két-háromszáz métert mehettünk a kissé lejtıs oldalvágatban, onnan 
kanyarodott be egy-egy munkahely, a kisvasutat pedig váltó kötötte ösz-
sze a feltörés vasútjával. Késıbb tapasztaltam, hogy a kanadai bányák 
vasútrendszere sokkal jobb, mint itthon volt akkor. A borsodi bányákban 
vaslemezen forgattuk ki a tele csilléket a munkahelyi vasútról a szállító-
vágati vasútra. Forgatás közben a csille gyakran a vágány mellé esett, és 
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sok cipekedésbe, emelgetésbe került, mire – sokszor sárból, vízbıl – újra 
beemeltük. 
     A munkahelyek fokozatosan szélesedtek 10-15 méterig. Csak keskeny 
pilléreket hagytak közöttük, márpedig annál nagyobb a nyomás felülrıl, 
minél vékonyabb a dombot vagy hegyet tartó pillér. Sok esetben még fél-
ig sem halad elıre a vájat, amikor a nyomás recsegve-ropogva töri, zúzza 
össze a vékony pilléreket, a vasút fölötti párfákat és az oldalsó támfákat. 
Pillérszedéssel, fejtéssel keveset törıdtek, s Alberta tartomány bámulato-
san gazdag bányáiban valóságos rablógazdálkodást folytattak az antracit- 
és lignitmezıkön. 
     Az egyik váltónál bekanyarodott Joe, és intett, hogy kövessem. Az ácso-
latokat rendszertelenül, összevissza állították fel a vasút fölött. A szem-
öldökfák kettétörve függtek alá. Látszott rajtuk, hogy erısen hozzájuk 
dörgölıdik a csillék rakománya.  
     Csuromvíz voltam az izzadságtól, mire súlyos terhemmel, kétrét ha-
jolva, beértem a munkahelyre. Joe intett, tegyem le a szerszámot. A pá-
rás, nehéz levegıben nem akart égni a karbidlámpánk – annak is hiány-
zott az oxigén, akárcsak nekünk… 
     …Az elsı mőszakon alig négy dollárt kerestem, akárcsak a többiek. 
Sajnos nagyon sok mőszak múlt el úgy, hogy rengeteg meddı munka, a 
csillehiány és a pokolian rossz levegı miatt csak két-három dollárt keres-
tem. 
     Az elsı mőszak végén úgy kopogott a fejem, mintha kalapáltak volna 
benne, s így ment ez napról napra. Irgalmatlanul meg kellett dolgoznunk 
a pénzért. Három, sıt négy napig tartott egy-egy lerobbantott bevágás meg-
tisztítása a meddı anyagtól. A hátamon kisebesedett a bır, és a sebek na-
ponta felhorzsolódtak a csilletolástól. 
     Sohasem felejtem el, milyen nehéz volt az elsı két hónap. Új ember 
voltam, munkával kellett bebizonyítanom, hogy megérdemlem a jobb 
munkahelyet… 
    [Coalhurst.8] „…Hamar átöltöztem, kivételeztem a szükséges szerszá-
mokat, a robbanóanyagot, és néhány perc múlva már ereszkedtem is le a 
föld mélyébe, mintegy hatszázötven lábnyira. 
     Amikor kiszálltam a felvonóketrecbıl, minden irányban villanylám-
pák kis égıi libegtek. Az akna aljától kissé odább volt egy bevájás, ide tar-
tott a legtöbb nappalos. A részlegeket vezetı aknászok itt intézték a beosz-

                                                 
8 Coalhurst 15 km-re északnyugatra fekszik Lethbridge-tıl, 1963 lakosa 

volt 2011-ben. Amikor Tóth István ott dolgozott, több mint 3000 fı élt 
a bányavároskában. 
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tásokat. Engem egy Pete Malling nevő részleg-aknászhoz utasítottak, aki 
az északnyugati részleget irányította… 
    Magam kaptam egy jó munkahelyet, amely itt is jó messze volt az 
akna szájától. Jó félórát kellett elhanyagolt légközlıkön gyalogolnom, 
amíg a szénfalhoz értem. A munkahely még csak huszonöt méterre volt 
behajtva, s állva lehetett dolgozni. Örömmel vizsgálgattam a százhetven 
centiméter magas antracitfalat, amely alá vagy ötlábnyira réseltek be – ré-
selıgéppel. Középen, függılegesen is kettévágták a falat, hogy könnyebb 
legyen a robbantás. A vasút egészen a szénfalig vezetett be...” 
     [A robbantás után] „Délelıtt tízre járhatott az idı, amikor az elsı csil-
le szenet kiadtam. A csilléket, noha csak tonnásak voltak, úgy meg lehe-
tett rakni, hogy gyakran másfél tonnát is nyomtak. Délután fél kettıre már 
nyolc csillét raktam meg. Ekkor hozzáláttam a szénfal másik szárnyának 
kifúrásához, hogy elkészüljek, mire Joe [a robbantómester] ismét jön rob-
bantani. A szén tonnájáért itt is hetvennyolc centet fizettek, mint Alberta 
minden más bányájában. A két ácsolatot is beszámítva, az elsı mőszakon 
kerestem kilenc dollárt. 
     Másnap még jobban ment. Tíz csillét raktam meg, és tisztán megke-
restem tíz dollárt, s így is folytatódott két hónapon át. Holtfáradtan, még-
is boldogan jártam haza. A fürdıházból elıbb elmentem élelmet vásárol-
ni. Leginkább krumplit, tojást, szalonnát, kolbászt, kávét vettem és néha 
sertésszeletet is. Ezeket hamar el lehetett készíteni. Minél hamarabb enni 
lehessen, ez volt a fontos… 
     Az egyedülálló bányászok legtöbbje hasonlóképpen jól keresett. A 
telepen olaszok, szlovákok, ukránok és magyarok voltak a legtöbben. 
Egyesek takarékoskodtak, mások elverték keresetüket…” 
     [Springhill] „Sehogy sem tudtam belenyugodni, hogy sokévi bányász-
kodás után kılapátolásra, fahordásra meg csilletologatásra ítéltek. Külö-
nösen akkor öntött el a keserő méreg, amikor a mőszak vége felé hol az 
egyik, hol a másik vájárhoz küldtek, hogy segítsek a munkahelyet rendbe 
tenni. Voltak bányászfogások – különösen ácsolásnál –, amelyekben túl-
tettem az ottani vájárokon. A fizetésem azonban ilyenkor is csak a szoká-
sos napszámbér, negyvenöt cent volt óránként. 
     A sok bosszankodásnak az lett a vége, hogy springhilli munkába állá-
som után három hónappal elhatároztam: ha törik, ha szakad, megszerzem 
a Nova Scotia-i bányászpapírt. Pedig nem kellett sem „törni”, sem „sza-
kítani” semmit. Csupán vettem fél liter rumot, és három dollár kíséreté-
ben átadtam Mr. William Reese-nek, a helyi vájárvizsgáztató tanács el-
nökének, s 1930. január tizennegyedikén már kezemben volt a II. osztá-
lyú vájárbizonyítvány. A három dollár a szokásos kiállítási díj volt, a rum 
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pedig egy kis „ösztönzés” arra, hogy Mr. Reese egy évnek vegye három-
hónapos springhilli bányamunkásságomat. Máskülönben csak egy évi it-
teni munka után kaphattam volna meg a II., újabb egy év múlva pedig az 
I. osztályú vájárbizonyítványt. 
     Fellélegeztem, amikor elıször osztottak be szénfalhoz. Hiszen ez azt 
jelentette, hogy már nem három dollár hatvan centet keresek egy mősza-
kon, hanem annyit, mint a vájárok: hat-hét dollárt. Persze, nem minden 
mőszakban sikerült szénre kerülnöm. Megesett, hogy több volt a tartalék-
bányász, mint a hiányzó, s ilyenkor csak napszámos-munkára osztottak 
be, vagy még arra sem, hanem hazaküldtek. Minden attól függött, ki 
hogy itatta a fıaknászt. Én nem itattam, s így gyakran haza kellett men-
nem. De még így is többet kerestem, mint ha ductöltögetı maradok.  
     Egy év múlva sikerült Szelmencziék csapatába kerülnöm. Örömmel 
társultam hozzájuk – nemcsak azért, mert tíz dollárt is kerestek mősza-
konként, hanem azért is, mert az egész csapat bevándorolt munkásokból 
állt. Gumicsizmában, sokszor térdig érı vízben dolgoztam, de mégis na-
gyobb kedvvel, mint a másik fronton. Itt senki sem gúnyolt, senki sem 
nevetett rajtunk. 
     Mi, magyarok, még a külföldiek között is kiváltunk szorgalmunkkal. 
Legtöbbünknek az volt a célja, hogy minél több dollárt minél elıbb ösz-
szekaparjon, és visszatérjen az óhazába – házat vagy földet vásárolni. Én 
másról álmodoztam. Ha egyszer elegendı pénzem lesz, örökre ottha-
gyom a bányát, valamelyik városban telepszem le, házat veszek és csalá-
dot alapítok. 
     1931 tavaszán megkaptam az I. osztályú papírt is, most már a Nova 
Scotia-i szabályok szerint is vájárnak számítottam. Igaz, a bánya csak két-
három napot dolgozott ekkor hetenként, de így is kerestem annyit, sıt töb-
bet is, mint uraságiban mindennapos munkával…” 
 
    [23 év Kanadában. Bp. 1961. Kossuth Könyvkiadó, 94-95., 109-112., 
132-133. old.] 
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kumentumok és fotók rendelkezésünkre bocsátásáért és közlésre 
való átengedéséért. Az Edelényi Városi Könyvtárnak szintén kö-
szönetet mondunk az adattárában ırzött, Tóth Istvánnal kapcsola-
tos anyagok felhasználásának engedélyezéséért. 
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1. kép. Tóth István kivándorló-útlevele (1926). 
 

 
 

2. kép. A Marburn nevő hajó, amelyen Tóth István Kanadába érkezett. 
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3. kép. Tóth István Kanadában, az 1920-as évek végén. 
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 4. kép. Bányaüzem Wayne-ben – itt is dolgozott Tóth István. 
 
 

 
 

5. kép. Bányászok Wayne-ben, a Red Deer-bányában. Jól megfigyelhetık 
a Tóth István visszaemlékezésében szereplı részletek. 
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6. kép. Ilyen vastag szénfalon dolgoztak a bányászok a Drumheller-
völgyben. (A 4., 5. és 6. kép forrása: www.atlascoalmine.ab.ca) 

 

 
 

 7. kép. Tóth István kanadai bányászigazolványa (1931). 
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8. kép. Tóth István, felesége és kisfia kanadai házuk elıtt, 1940. 
 

9. kép (a következı oldalon): Kanadai magyar munkások összejövetele a 
saját győjtésükbıl vásárolt kirándulóhelyen, 1943. A hátsó sorban a jobb 

szélen Tóth István áll. 
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10. kép. Tóth István levele Slezsák Imre edelényi könyvtárigazgatóhoz 
(1972). 

 

 
 

11. kép. Az Új Szó címő kanadai magyar újság fejléce. Tóth István írásai 
rendszeresen megjelentek a lapban az 1970-es években. 

 

 


