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Zádorvölgyi Zita 

 

„LÁBOM ALATT IS KÉK, FELYEM FELETT IS KÉK...” – 

MAGYAROK KIVÁNDORLÁSA KANADÁBA A 20. 

SZÁZAD ELEJÉN 

 

Izsák Gyula naplója, 1. rész (1896–1901) 

 

 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint több mint 316 000 magyar származású lakost 

találni Kanadában,1 akik a negyedik legnépesebb határon túli magyar közösséget 

alkotják a világban. A kanadai magyarok első bevándorlási hulláma az 1880-as évek 

közepétől az I. világháború kitöréséig tartott, és elsősorban az ún. préritartományokba,2 

az ország középső részére irányult. A 20. század elején gombamód szaporodtak az apró 

telepek — Esterhazy (Kaposvár), Békevár, Otthon, Székelyföld, Szent László, Zala, 

Mátyásföld,3 hogy csak néhányat említsünk — a végtelen kanadai pusztán, közülük 

                                                 
1 Kizárólag magyar származásúnak kicsit kevesebb mint 80 540-en vallották magukat. A 2011-es 

népszámlálás eredményei megtekinthetőek a Statistics Canada oldalán: http://www12.statcan.gc.ca/nhs-

enm/2011/dp-pd/dt-td/Index-eng.cfm (Utolsó megtekintés: 2016. május 27.) 
2 A három préritartomány Alberta, Saskatchewan és Manitoba. Manitoba nyerte el legkorábban, 1870-ben 

az önállóságot, Alberta és Saskatchewan 1905-ben vált ki az ún. Északnyugati Területekből. A három 

provincia közül Saskatchewanban telepedett le a legtöbb magyar. 
3 Bakó Ferenc: Kanadai magyarok. Bp. 1988. Az alábbi linken elérhető térkép és településnév mutató a 

Saskatchewanban letelepedett magyarság elhelyezkedéséről: 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~cansk/maps/ethnic-bloc.html, 
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azonban csupán néhány bizonyult tartósnak. Közéjük tartozott Békevár, amelynek első 

lakosai között találjuk Izsák Gyulát, akinek 1896 és 1907 között írt naplóját ma a Kanadai 

Könyvtár és Levéltár Ottawában található Kézirattára őrzi.4 A napló most közölt, első 

fele szerzőjének utolsó Magyarországon töltött éveibe enged bepillantást. 

 Izsák Gyula (1884–1960) az északkelet-magyarországi (ma Ukrajnához tartozó) 

Bótrágy településen született református családban, édesapja 25–30 holdas gazdaként a 

falu viszonyai között „módosnak” számított. Édesanyjának és apjának is volt egy előző 

házassága; mindketten megözvegyültek, mielőtt összekötötték egymással az életüket. 

Izsák Gyulának három lánytestvére volt, közülük a legidősebb édesanyja előző 

házasságában született. A testvérek felekezeti iskolába jártak, ahol a reformátusokon 

kívül katolikus és zsidó gyermekek is tanultak.5 A fiú 1896. április 7-én fogott 

naplóírásba, tizenkettedik születésnapját ugyanis nagy vízválasztóként élte meg: az 

elvégzett hat év elemi iskolával a háta mögött izgatottan várta, hogy beléphessen a 

felnőttek világába. Egy júniusi bejegyzésben azonban már fáradtságának adott hangot, 

úgy érezte, alighogy megszabadult az iskolától máris „nehéz munkát” kell szüntelen 

végeznie. Érdeklődése, képességei másfelé, talán irodalmi pályára terelték volna a fiatal 

fiút, aki szenvedélyes versmondóként írta le magát, és büszkén számolt be róla, hogy a 

                                                                                                                                                              
http://www.rootsweb.ancestry.com/~cansk/maps/groupsettlements.html, 

http://www.rootsweb.ancestry.com/~cansk/maps/hungarian.html (Utolsó megtekintés: 2015. május 17.)  

A térkép az alábbi munkából való: K. I. Fung – Bill Barry – Michael Wilson: Atlas of Saskatchewan. 

Celebrating the Millennium. Saskatoon SK, 1999. 56. 
4 Library and Archives Canada. Gyula Izsak fonds MG30-C145. 
5 Izsák Gyula: A Samaritánus. Igaz történet az első telepesek korából. Történelmi korrajz. Toronto ON 1954. 

27. A szerző az élete vége felé kiadott kötetben csupán egy összefoglaló fejezetet szán életútja felidézésére, 

a könyv további két része az Izsák életében fontos szerepet játszó személyekről, illetve Békevár település 

korai történetének egy érdekes fejezetéről, a spiritizmus térhódításáról szól. A Samaritánus előszavában 

Izsák utal rá, hogy a könyv megírásához használt anyag nagy részét már három évtizeddel korábban 

lejegyezte. Uo. 8. 
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millenniumi ünnep keretében a falujában tartott megemlékezésen külön dicséretet 

kapott szavalásáért.6 Az olvasás és verselés szeretetét annak ellenére megőrizte, hogy 

édesapja rosszallotta, hogy könyveket rendel Budapestről, illetve a fiú úgy érezte, apja 

„nem törődik az ő tudományával.” 

 Izsák Gyula 1896-tól 1907-ig írt naplója gazdag tárháza a 19. század végi, 20. 

század eleji falusi élet mindennapi küzdelmeinek, ünnepeinek, barátságok és ifjúkori 

szerelmek szövődésének. A leghosszabb bejegyzések rendre a naplóíró fiú barátairól 

szólnak és a lányokról, akikkel részben a „fonókában” ismerkedett meg, részben azalatt, 

hogy édesapját és a cséplőbandát kísérte a szomszédos falvakba. Gépükkel júliustól 

októberig más gazdákhoz szegődtek el bérmunkára. Több naplóbejegyzés tanúskodik 

arról, hogy az 1800-as évek végén gyártott cséplőgépek kezelése és szállítása nemcsak 

óriási tömegük miatt jelentett kihívást, hanem gyakori meghibásodásuk miatt is. Az 

Izsák család a cséplőgépen kívül egy lóhere morzsolásra alkalmas géppel is 

rendelkezett.7 

 Az Egyesült Államok mellett a 20. század elejétől Kanada is egyre népszerűbb 

célpont lett az Osztrák—Magyar Monarchiát elhagyó, kis- és törpebirtokos parasztok és 

földnélküliek szemében. Noha a magyarok már az 1880-as évektől csoportosan 

telepedtek le Kanadában, sőt elvétve az 1850-es évektől találkozhattak velük az 

országban, a legkorábbi csoportok jellemzően nem közvetlenül az óhazából érkeztek, 

hanem az Egyesült Államokban eltöltött néhány évet követően telepedtek át az ország 

                                                 
6 A felnőtt Izsák Kanadában később több saját verses-, illetve elbeszélő kötetet is megjelentetett. 
7 Izsák így emlékszik vissza: „Apám tevékeny, haladószellemű ember volt. Ő vette az első cséplőgépet a 

faluba, melyet lóerő – járgány – hajtott. Addig csak cséppel és ember erővel hajtott géppel csépelték ki a 

buzát. Ezzel a géppel aztán bejártuk a szomszéd falvakat is. A cséplőgép miatt az apámnak nagy 

respektusa volt, úgy hitték, hogy más meg sem tudná tanulni azt a boszorkányos masinát.″ Izsák Gy.: A 

Samaritánus i. m. 29. 
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középső, alig lakott területének benépesítésére aktív kampányt folytató Kanadába. 1900–

1901-ben még „véletlenszerűen” folyt a bevándorlás az északi államba, majd 1902 

tavaszán Szabolcs vármegyéből megérkezett az első nagyobb csoport, amely harmincöt 

családból állt. A csapat a Budapest—Bécs—Rotterdam—Liverpool—Saint John 

útvonalon érkezett a Lake Ontario gőzhajón, amelyet a Beaver Line Company 

üzemeltetett.8  

 Mielőtt Izsák Gyula családja maga is kivándorolt volna, vagyis 1901 áprilisa előtt, 

több mint húsz alkalommal került elő valamilyen formában az emigráció témaköre a 

naplóban. Izsák beszámolt Amerikában élő rokona hazalátogatásáról,9 a faluból egymás 

után kivándorló rokonairól, barátairól és az ő hazaküldött leveleikről, valamint saját 

vágyakozásáról az Újvilág után. Izsák nagybátyja a kanadai magyar település, Békevár 

alapítója volt, akinek ösztönzésére Bótrágyról egyre többen vágtak neki az 

ismeretlennek. 1899-ben ötvenöt bótrágyi aláírásával levelet küldtek az ottawai 

                                                 
8 Paul Santha: Three Generations, 1901–957. The Hungarian Colony at Stockholm, Saskatchewan, Canada. 

[Stockholm SK] [1959]. 14–15. A Beaver Line Company 1867-ben alakult kanadai gőzhajózási társaság. A 

Saint John kikötőjébe április 12-én befutó hajó utaslistája digitalizált változatban ma már elérhető online, a 

Library and Archives Canada alábbi honlapját használva: 

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/passenger-

lists/Pages/introduction.aspx 
9 Az amerikai rokon édesanyja testvére, Szabó János, akit az egyik úttörő magyar kanadai település, 

Békevár (a mai Kiplingtől nem messze) alapítójaként tisztelnek. Szabó János Bótrágyról először 

Pennsylvaniába került, ahol bányászként dolgozott, majd felesége halála után, 1898 márciusában 

hazalátogatott. Feleségül kérte a falu egyik özvegyét, és 1898 májusában ismét útnak indult Észak-

Amerikába, ezúttal Kanadába. Második feleségének fiát, Izsák Gyula jó barátját, Szakács Gábort is 

magával vitte, és másokat is kivándorlásra buzdított. Martin L. Kovács: Peace and Strife: Some Facts of the 

History of an Early Prairie Community. (Area Studies 1.) Kipling SK 1980. 5–6. Szakács Gábor 

visszaemlékezése életéről Ruzsa Jenő A kanadai magyarság története című 1940-ben megjelent 

munkájában olvasható. 
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Belügyminisztériumba, amelyben már Kanadában élő falubelijeikre hivatkozva kérték a 

kormánytól, hogy engedélyezze egy körülbelül kétszáz fős csoportjuk betelepülését.10  

 Az első világháború előtt Kanadába, azon belül annak középső részébe 

kívánkozók több esetben egész családjukkal együtt indultak útnak, és minden ingó és 

ingatlan vagyonukat pénzzé tették indulás előtt, mivel nem csupán néhány évi 

pénzkereseti lehetőségként tekintettek Észak-Amerikába költözésükre, hanem 

véglegesen készültek új hazát választani (az 1920-as években Kanadába emigrálók 

döntő többsége — zömmel férfiak  — már egyedülállóként vágtak neki az 

ismeretlennek, vagy családjukat hosszú évekre hátra kellett hagyniuk). A kivándorlási 

kedv annak volt köszönhető, hogy a már kint élőktől hallottak a kanadai kormány 

programjáról, amely egy jelképes összegért cserébe 160 hold földet ígért minden, az 

országba érkező földműveléshez értő, felnőtt férfinak. A 160 hold „ingyen földet” 

emlegették legfőbb húzóerőként a kivándorlásra készülő bótrágyiak is. A nehézségeket, 

a hűvösebb éghajlatot sem titkolták a levelek, ám a pénzkereseti és földszerzési 

lehetőségek annyival jobbnak tűntek, mint Magyarországon, hogy azok egyre több 

falusit, köztük Izsák édesapját is meggyőzték az emigrálásról. 

 A család 1901-ben hagyta el Magyarországot, két évvel a kivándorlást átfogóan 

szabályozó törvények életbe lépése előtt. Közismert, hogy a századfordulón azonban 

már mind a képviselő-, mind a főrendiházban meglehetős gyakorisággal foglalkoztak a 

kivándorlás, a „nemzeti vérvesztés” kérdésével. „A mint a t. háznak bizonyára 

tudomása van róla, 1899-ben ismét óriási mérvben indúlt meg az ország bizonyos tót 

megyéiből a kivándorlás Amerikába. Bereg vármegyét a leginkább sújtott e 

                                                 
10 Kovács, M. L.: Peace and Strife i. m. 6. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

137 

 

Tiszajobbparti vármegyék közül a legkevésbé érintette a kivándorlás.” — jegyezte meg 

egyik felszólalásában gróf Andrássy Sándor az 1900. március 20-i ülésnapon, egy évvel 

azelőtt, hogy Izsák Gyula családja körében nekivágott az ismeretlennek.11 A legjobban 

sújtott megyék közé Andrássy Sárost, Ungot, Szepest, Abaúj-Tornát, Zemplént sorolta, 

aggasztónak nevezte a munkabíró férfiak kivándorlási arányát, és arról beszélt, hogy a 

kivándorlás „mélyen fekvő okait” kell orvosolni.12 Bereg vármegye nem tartozott a 

kivándorlásban leginkább érintett területek közé, a bótrágyi példa azonban rávilágít 

arra, hogy a probléma egy-egy megyén belül mennyire egyenlőtlenül jelentkezhetett. 

Szabó János és még egy-két korai bótrágyi emigráns újvilági sikerei nyomán a faluból 

egymás után indultak útnak a családok az Atlanti-óceán túlsó felére.13 

 Az emigráláshoz való jogot a liberális állam nem vitatta, ám a gyakorlatban 

többféle gyakorlat alakult ki a kivándorlók számának visszaszorítására. Tilos volt az 

Újvilágot népszerűsítő kiadványok behozatala és terjesztése az országban, és 

korlátozták a kivándorlási ügynökök tevékenységét. Az útlevélszerzést sok esetben 

megnehezítették, és a helyi hivatalok feladatává tették, hogy hívják fel a lakosság 

figyelmét az Amerikában rájuk váró nehézségekre. Az 1881. évi 38. tc. a kivándorlási 

ügynökségekről belügyminisztériumi engedélyhez kötötte az emigrációs ügynökök 

                                                 
11 Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett Országgyülés nyomtatványai. Képviselőház – Napló, XXVIII. 

42.  
12 L. erről: Mary Boros-Kazai: The Emigration Problem and Hungary's Lawmakers, 1880–1910. 26. 

Hungarian Studies Review, 8. (1981 tavasz: 1. sz.), 25–44.  
13 A láncmigráció szerepéről a magyar falvakból elvándorlók között l. Puskás Julianna: A tengerentúlra 

vándorlás. Az áttelepült közösségek néhány jellemzője egy mikroanalízis tükrében. In: Magyarságkutatás 

1987. A Magyarságkutató Csoport Évkönyve. Főszerk. Juhász Gyula; szerk. Kiss Gy. Csaba. Bp. 1987. 243–

264. A tanulmány hozzáférhető az alábbi linken: 

http://www.lib.pte.hu/sites/ptebtkscan/mellekletek/2013_apr_kivandorlas/2013_14_kivandorlas_06.pdf 

(Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
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tevékenységét,14 ilyen engedélyt azonban  — hívja fel rá a figyelmet Rácz István — az 

1903. évi törvények életbe lépéséig gyakorlatilag senki nem kapott. A tiltás ellenére a 20. 

század első évtizedében több száz illegálisan működő közvetítő járta az országot. Az 

ügynökök a hajózási társaságok szolgálatában álltak.15  

 Sajnos a napló nem árul el részleteket a határátkelésről, azt azonban megtudjuk, 

hogy Izsák Gyula apja nem a saját nevére szóló útlevéllel vágott neki az utazásnak, 

édesanyja pedig azután kapta meg az iratot, hogy úgy jelentkezett, mintha a férje már 

Amerikában lenne. „Legtöbb bajunk van azzal, hogy nem tudunk útlevelet kapni. Mivel 

apámat jól ismerik, hogy jó módú ember, és így nem akarják engedni, hogy 

kivándoroljon.” - panaszkodott Izsák 1901. február 3-án. A naplóból kiderül, hogy 

Hamburgban szálltak hajóra, ahová vonattal utaztak. Április 14-én „pár napja” már a 

hajón voltak, amiből arra következtethetünk,16 hogy a Hamburg America Line flottájába 

tartozó, 1896-ban épült Armenia gőzhajó fedélzetén szelték át az óceánt 1901. április 11. 

és 24. között, majd Halifaxban kötöttek ki. Többnapos vonatút után április 29-én már a 

kanadai prérin, Whitewood állomáson várta őket rokonuk. Az első években 

Whitewood, vasútállomás lévén, afféle elosztóközpontnak számított a vidéken, az oda 

érkező református magyarok jelentős részének útja Békevárra, a katolikus magyaroké 

                                                 
14 „A ki ily engedély nélkül a kivándorlást közvetiti, mennyiben ezen tette közben a büntetőtörvények 

súlya alá eső cselekményt nem követett el, kihágást követ el, s annyiszor, a mennyiszer, háromszáz 

forintig terjedhető pénzbüntetéssel és két hónapig tartható elzárással büntethető [...].″ — rögzítette a 2. 

paragrafus. 
15 Rácz István: Attempts to Curb Hungarian Emigration to the United States before 1914. 13–15. Angol 

Filológiai Tanulmányok / Hungarian Studies in English, 7 (1973) 5–33. 
16 A Library and Archives Canada alábbi honlapon elérhető adatbázisát használva: http://www.bac-

lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/passenger-lists/passenger-lists-1865-

1922/Pages/introduction.aspx (Utolsó megtekintés: 2016. május 25.) Izsák önéletrajzi elbeszélése 

megerősíti következtetésünket. Izsák Gy.: A Samaritánus i. m. 35. 
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pedig nagy számban a Békevártól körülbelül 130 mérföldre található Kaposvár-

Esterhazy településre vezetett.  A 20. század első éveiben mindkét magyar telep saját 

vasútállomást kapott.17 

 A naplóbejegyzéseket válogatás nélkül közöljük. A szöveget a központozás és a 

kis- és nagybetűk alkalmazása terén a mai helyesíráshoz közelítettük, illetve a naplóban 

előforduló számjegyeket betűkkel írtuk ki. A mai helyesírás szabályai szerint pótoltuk 

továbbá a hiányzó ékezeteket, illetve javítottuk a helytelenül használtakat. Az igekötők 

és igék helytelen különírását megszüntettük. Az aláhúzás és a szögletes zárójelben 

szereplő kérdőjelek jelzik az átírás helyenkénti bizonytalanságát. Az olvasást 

megkönnyítendő ugyancsak szögletes zárójelben található az eredeti változatban 

hiányzó néhány szó és betű.  

 

                                                 
17 Santha, P.: Three Generations i. m. 17.; Bakó F.: Kanadai magyarok i. m. 27. 
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Izsák Gyula naplója,18  

1. rész (1896–1901) 

Bótrágy19  

Bótrágy 

1896 

Április 7. 

Ó, tavasz, ifjúkora az évnek, 

Ó, ifjúkorú tavasza az életnek. 

Méltán sóhajt így fel a költő, mert valamint a tavasz tele van virággal örömmel 

és madár dallal, úgy ifjúkorunk is vegyes az élet minden örömével. 

 

Valóban én már nem számítom magam a gyerekek közzé, mivel egy fél nappal 

meghaladtam a tizenkét évet s föltettem, hogy igyekszem a férfiak közzé 

sorakozni. Először is naplót vezetek, hogy tudjam minden nap, miket 

dolgoztam. A tanító úr kidobta egyik régi naplónkat, s én töb űr lapot találtam 

benne, s azt könyv alakká változtattam, s erre jegyzem föl naplómat, majd 

későbben letisztázom. 

 

 

 

                                                 
18 A kézirat digitalizálva elérhető a Library and Archives Canada honpalján: 

http://www.collectionscanada.gc.ca/immigrants/021017-110.05-e.php (Utolsó megtekintés: 2016. május 15.) 
19 Bótrágy a mai Ukrajna területén fekszik, Kárpátalján a Beregszászi járásban található, legkorábban a 13. 

század második felében említik a források. A napló keletkezése idején Bereg vármegye Mezőkaszonyi 

járásához tartozott. 
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Április 10. 

Tegnap meglátogatott bennünket a tiszteletes úr, s kijelentette, hogy mától 

fognak azoknak, a kik konfirmálni akarnak, minden héten kétszer leczkét hagy 

ki a kis kátéból, melyet meg kell tanulni. 

 

Április 15. 

Van örömünk, ma föl számíttuk, hogy hat rövid hét múlva búcsút mondunk az 

iskolának örökre. Valóban bármennyi szép emlék fűz is ide engem, mégis 

örülök, ha arra gondolok, hogy ment leszek az iskolától. Nekem nagyon rossz 

ülő szomszédaim vannak. Hozzám, az igaz, egyik sem rosz, de ha közöttük nem 

ülnék, tán még többet veszekednének. Nem haragszom reájuk, de nem bánnám, 

ha vagy engem levetnének, vagy én vetnék le másokat, de nem sokáig tart már. 

 

Április 24. 

Ma értünk végére a kis káténak, de tiszteletes úr meg mielőtt levizsgáztatna, 

megismételteti velünk. Mondhatom, hogy nehéz valami az a káté, de talán 

legnehezebb a négy könyörgés. Van közöttünk vagy három olyan, akik nem 

jártak iskolába. Ezeknek csak a könyörgést kellene tudni, de bizony ez is 

nehezen megy. Ezekkel legtöbb baj van 

 

Május 10. 

A kis káténak is vége van, de most meg a vizsgai vékákon kell dolgozni – 

megvalva én mindig gyönge író [?] voltam, habár az utóbi időben sokat 

haladtam ebben, de én azért félek tőlle. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

142 

 

Megvolt a konfirmácziói vizsga is, a mitől úgy féltünk, alig intéztek hozzánk a 

templomba az oltár előtt egy pár rövid kérdést, s aztán megáldott a lelkész 

bennünket, s vége lett. 

 

Május 14. 

Ma ismét nagy a rémület az iskolába. A tanító úr szép beszédben előadta, hogy 

abból az alkalomból, hogy Szép Hazánk megérte az ezeredik évet, a nemzet 

nagy ünnepet ül Budapesten, májustól novemberig tart. Tehát ebben a mi kis 

falunknak is részt kell venni. Tehát évzáró vizsga után majd egy vasárnap 

ünnepet ülünk, hol jelen lesz az egész falu, s nekünk egy-egy eme az alkalomra 

választott költemenyt kell elszavalnunk. Melyet a tanító úr röktön ki is sorsolt, 

én ennek persze örültem, míg a többiek haragudtak. 

Nekem fájdalom nem nagyon szép vers jutott – igaz hogy othon elolvastam, 

apám szépnek találta. De nekem nem szép, mert nem czifra, már a neve is olyan 

harczias, „Előre.” 

Irigye vagyok annak a lánynak, a ki a „Mohács”20 címűt kapta. 

 

Május 20. 

Elmúlt pünkösd is, túl vagyunk az úr vacsora vételen. Most tegnap voltam 

legelébb a karban a templomba, hanem mondhatom, hogy rossz pofával 

fogadtak bennünket, mivel őket – mint mondják – szorítjuk. Nem is megyek 

hamar oda. 

                                                 
20 Valószínűleg Kisfaludy Károly költeménye. 
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Ma felkértek bennünket a versből is. A tiszteletes úr és a tanító úr. Mikor én 

szavaltam, csak a tiszteletes úr volt jelen. S midőn a tanító úr be jött, kérdte, 

hogy én tudtam. A pap enyit felelt – „Fáinúl jól tudta” – ebből azt gyanítom, 

hogy én valaha még jó szónok lehetek. 

Mer bizony sok elakadt benne. 

 

Május 26. 

Megvolt a templomban az év záró vizsgánk az egész gyülekezet előtt: én 

legjobban féltem a nagy táblán számadástól, mivel a százados törtben gyönge 

vagyok és a köbszámtanba. De szerencsére ebből nem kaptam. 

 

Június 2. 

Ha a katona örül midőn szabadságot nyer, úgy bizonyára én is ilyen örömet 

érzek ma, midőn megszabadultam hat évi mindennapi iskolától. Ma estére, 

midőn kiosztogatták a vizsgáinkat, én és egy pár víg pajtásaim, miként 

kiléptünk az iskolából, élve szabadságunkal, szét repíttük őket. A tanító úr 

véletlenül meglátta és visszalicitált bennünket a vizitátorok elébe, persze mi 

szepegtünk. „Nos” – szólt itt eme gazemberek szét repítték írkajokat [?] a 

nélkül, hogy szüleiknek meg mutatták volna, hogy milyet tudnak írni. 

A papok felyüket csóválták, és egy így szólt: – Hogy lehet ilyen derék fiúknak 

olyan brutálisnak lenni. Mi persze a földet néztük. Végre a tanító úr így szólt: 

„Szedjétek fel a papír foszlányokat, és mutassátok meg szüleiteknek, hogy 

milyet tanultatok írni.” Aztán utána: „De megmutassátok ám, mert megfogom 

kérdezni.” — mi kurta orral távoztunk. Én persze az úton eldobtam a papír 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

144 

 

darabokat, hiszen miért mutattam volna meg, apám úgy sem törődik az én 

tudományommal.  

Hanem azért majd ha jó kedve lesz, elmesélem neki, hogy ne legyen baj, ha 

esetleg a tanító úr kérdezni fogja. 

 

Június 10. 

Megvolt a nemzeti ünnep is. Az egész faluba zászlóval jártunk körül, énekelve a 

himnuszt és a szózatot. Majd az iskola előtt felálítak egy emelvényt, s nekünk 

erről kellett elszavalni verseinket. Bizony sokan szepegtek, egy fiatal iskolás 

szavalás közben sírva fakadt, ezen persze nevettek az egész közönség. 

Egy másik pedig folyvást akadozott, a tanító úrnak kellett súgni. Engem utóra 

hagyott egy leányal. Most tudom már, miért, hogy bizonyos volt benne, hogy én 

helyre ütöm, a mit a többiek elrontottak. 

S valóban megtapsoltak, s a tanító úr hálásan nézet rám. 

Talán el is feledte a múltakat. 

 

Június 22. 

Valóban csak gyötrelem az emberi élet, az iskolától csak alig szabadul meg, 

máris a nehéz munkával kell foglalatoskodni. 

Például itt van a kapálás és gyűjtés, anyám azt mondja, hogy már nekem is 

segítnem kell, mivel nem vagyok többé iskolás. A gyűjtésnél én rendesen a 

bogján álok, míg apám rakja. 
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Július 3. 

Ma holnap küszöbön lesz az aratás. Apám sógorommal a cséplő gépet igazgatja, 

mivel van két cséplőnk, egy új és egy ócska. Előre örülök már a cséplésnek, 

mivel én is segíteni fogok, mint kocsis. Tavaj a vakáczió alatt is a lovakat 

hajtottam. 

 

Július 28. 

Ma kezdik meg a cséplést. Persze csak annak csépeltünk, kinek elfogyott a 

lisztje, kenyérnek valónak. A gép elég jól megyen, bár az új gép nincsen ithon, 

oda van a harmadik faluba. Mint értem, oda megyünk csépelni. Már előre 

örülök, hogy ilyen fiatalon tapasztalhatom a világot. 

 

Augusztus 5. 

Itt vagyok néhány kilométere szülő falunktól, de nagyon kitűnően érzem 

magamat. Utazásunk valóban nagyon regényes volt, megpróbállom leírni:  

Tegnap előtt indultunk el othonról, hogy egy Mátyus21 nevű kis faluban kezdjük 

meg a cséplést, mivel a gép ott volt a községi bírónál, kinek apám a múlt télen 

lóherét csépelt. De csalódtunk, mivel már a bíró akkor csépelt egy helybeli 

géppel. 

Így mi kocsira tettük a gépünket, és egy más faluba számítunk csépelni. Hol 

apám szintén csépelt már ezelőtt. 

                                                 
21 Mátyus ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye községe a Tisza-partján, közel az ukrán határhoz. 1944-ig a 

Lónyay család birtokában állt. 
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A bíró fiatal ember volt, s nagyon szívélyes, s amint szavából értettem, sajnálta, 

hogy csalódnunk kellett. Be hívt házába és pálinkával és hideg szalonnával 

traktált meg. 

Este lett, mire az emlitett faluba értünk, mivel az út nagyon rosz volt egy erdőn 

keresztül, félnünk kellett, hogy magas gépünk lebillen a szekéről. Mi Péterrel, a 

másik kocsis jelöltel, a gép alatt kuczorogtunk. 

Megérkezésünkor látszólag szívesen fogadtak bennünket. A gazda egy idős, 

sánta ember volt, kit mi Károly bácsinak nevezünk Péterrel egymás közt. 

 

Augusztus 12. 

Otthagytuk Károly bácsit, szinte örültünk már, hogy olyan helyre megyünk, hol 

fiú és leány is van. Jelenlegi gazdánk fiatal ember, kinek különben apósa és 

anyósa is élnek, van egy fia Sándor, éppen olyan nagy, mint én, csak hogy ő 

nagyonn hunczut, mivel ő iskolába sem járt, csak keveset. Mivel olyan kis falu 

ez – a neve Zápszony22 –, hogy se lelkésze, se tanítólya nincs. 

Jelenleg Sándor nagyon szíves hozzám, elmeséli, hogy kinek ki a szeretőlye, a 

melyből megtudtam, hogy itt is ép úgy szeretik egymás[t] a fiatalok, mint a mi 

kis kedves falunkban. 

 

 

 

 

                                                 
 22 Zápszony ma Ukrajnához tartozik, Kárpátalján, a Beregszászi járásban található.  



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

147 

 

Augusztus 15. 

Ma vasárnap volt, de én nem mentem haza, mivel itt kellett maradnom a 

lovakat őrizni. Sándor, ki hívt a tarlóra, hol sokan voltak, mivel éppen most 

szabadult fel. 

A legények s a gyerekek sokat tréfáltak. De én mint idegen, nem zavarodtam 

közélyek, s ezzel némi tiszteletett nyertem magamnak. 

Délután leányok is jöttek ki jószág őrzés véget. A fiúk a lányokkal tréfálóztak, s 

én midőn láttam, hogy a fiúk az illemen túl mennek, mint udvarias gyerek, a 

lányok védelmére keltem. Minek az lett az eredménye, hogy egy lányal 

összeadtak, mintha az lenne a szeretőm. 

A leány mint észrevettem, nem is vonzódott tőlem, talán több mint az 

ismeretség vonzota hozzám. A neve Kovács Erzsi volt, talán három évvel 

lehetett fiatalabb nállamnál. 

Sándor ma szoros barátságba egyveledett velem. Van három nővérje, a 

legnagyobb, Málika, ki szintén jó hozzám. Megmutogatta a kis könyveit, még ő 

csak második osztályt is, ha volna tanító. 

Zsuzsika nálánál kisebb, kinek arcza nagy jövőre mutatt. 

Erzsike még csecsemő korba van. 

Sándor megvallotta, hogy ki a szeretőlye, a neve Kovács Miczi (talán Mária). 

Leánya annak a a gazdának, kinél [nem olvasható] megyünk csépelni. Én már 

vágyok megismerni. 

Itt vagyunk csupa szerelem világba. Gazdánknak tisztán lányokból jutott ki az 

ég áldása. Ki különben brutális ember, tegnap úgy be rúgot, mint egy káplár. 

Málika a legnagyobb lánya, de ezt nem nagyon ismerem. 
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Miczi a nap hőse, ki már is rajong érettem, sem egy szilvát, sem egy almát nem 

eszik meg nálam nélkül. Tegnap lehívt a kertbe. – De úgy jőj – szólt –, hogy más 

ne jőjön veled. S a megmaradt ribizliből lakmároztunk. Sokat beszélt, de biz én 

mit sem tudok belőle. 

Ilka jóval kissebb nálánál, kitől sokat elbírunk. 

Ma pedig az éretlen diókból rakot a zsebembe. 

 

Augusztus 23. 

Vége van a jó világnak, gépünket a hegy oldalba húzattuk föl, hol csak szegény 

emberek laknak. A napok a múlt szép emlékéből kifolyólag unalmasak. 

Péter beteg lett tegnap, láza volt és haza vitték. 

Ma valami feles búzát csépeltünk, melynek fele zsidóé volt, s úgy a koszt 

nagyon vékony.  

A héten kin voltam a lovakkal valami kör nevű mezőn, hol estétől reggelig vert 

az eső. 

Szóval czudar a világ. 

 

Szeptember 5. 

Ithon vagyunk még egyszer a magunk falujába, a héten csépeltünk magunknak. 

De én úgy veszem észre, mint ha szívem vonzana vissza még oda, hol szép 

leány anyit enyelgett velem. Ez volna talán az a híres szerelem. Nem, ez még 

csak gyermek vágyakozás. 

A napok rövidülnek, én is rövidebbre szabom naplómat. 
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Október 9. 

Még mindig a cséplés járja, most már a lóhere morzsolás. Eme az alkalomra más 

gép van, a múlt héten sokat bajlódtunk vele, míg elindult.  

Az újonczok berukkoltak nagy sírás rívás között. Ismétlőbe mind vasárnap két 

órát töltünk az iskolába. 

 

November 1. 

A cséplés megszűnt, a falu este daltól viszhangzik. Szösz törés fonás járja. 

 

Deczember 7. 

Számolgatjuk a karácsont, hogy hány hét, de már csak a kert alatt van. Nagyban 

készülünk a kántáláshoz.  

Az esték hosszúak, ezek fele a tréfa. 

 

 

Napló 1897 

Új év 

Január 1. 

Volt az ünnepen hó labdázás. A czigányok még most is vígan kántálnak, 

„Kívánjuk a boldog újévet.” Hasonlót nekik is. 

 

Február 7. 

A munka szünetel, kivéve néha trágyát hordok a mezőre, de már azt sem lehet, 

mivel az idő esőre változott. 
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Márczius 2. 

A napok hosszabodnak és melegednek, és mi veszünk magunknak több időtt a 

játszásra. 

 

Április 4. 

A héten fa vágás járta, mely egy cseppet sincs ínyemre. Szerencsére már ez is 

megszűnt. 

 

Május 2. 

A kukoricza vetés járja már vége felé. 

A lovakkal a réten kell hálni, vasárnaponként van tréfa.23 

 

Június 7. 

Kap kasza csengi, a napok hosszúak és majdnem kiálhatatlanok. 

 

Július 18. 

Újra a gépelési édes lárma üti meg a fülemet, oh, de óhajtom ismét azt a régi 

pajzánságott. 

 

 

                                                 
23 „Mikor az iskolából kikerültem, a község vett egy 500 holdas birtokot Lónyay Elemértől. 130 forint volt 

holdja, ezen úgy osztoztak meg, hogy nem parcellázták ki, megtartották legelőnek. Aki egy holdat iratott, 

joga volt egy darab jószágot tartani a legelőn. A vételárat amortizálási alapon hosszú éveken keresztül 

fizették. [...] Igaz, hogy mindig suttogott a nép valamit, hogy tagosításkor a Lónyay gróf becsapta a 

bótrágyiakat. Lett volna bizonyos erdőlevél Mária Teréziától kutyabőrre írva és ezt ellopták a falusiaktól. 

Nem adtak nekik erdőt és legelőt.” Izsák Gy.: A Samaritánus i. m. 28–29. 
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Augusztus 12. 

Újra Zápszonban vagyunk, már a magunkét el csépeltük othon, nem is 

megyünk haza télig. 

 

Szeptember 8. 

A tavalyi édes napok nem ismétlődtek meg. Miczivel nem találkoztam, nekik 

más csépelt az idén. 

Péter egész szellemdús ember lett. Én pedig már az egész falut ismerem itt. 

Vasárnap fel voltunk a hegyre, mivel a falu a hegy oldalon fekszik – de 

fálydalom, a hegyen szőlő helyett dinye és más zöldséget tenyésztenek. 

 

Október 20. 

Egy árendás zsidónak csépelünk lóherét és lenti kosztja nagyon silány. De 

gyönyörű két lánya van, kikkel lehet enyelegni. 

 

November 10. 

Mint hallom, ha itt bevégzük a cséplést, egy másik faluba megyünk. Valóban 

kiváncsi vagyok. 

 

Deczember 10. 

„Itt vagyok a Tisza parton 

„Halász kunyhó mellett. 

Valóban itt vagyunk közel a Tiszához egy tanyán. 

Lóherét csépelünk. 
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Nagyon sajnálom, hogy ilyen messze kell lenni a falutól, sokszor egy hétig sem 

látunk embert, kivéve gazdánkat, ki szilva pálinkát s pecsenyét, gabona 

kenyeret hord ki a szérünkre. A falunak a tornya látszik ide, melynek neve Tisza 

Kerecsen,24 balról a Tisza magas kettős töltése, melyen a fuvarosok szánkóval 

rőzsét szállítnak a Tisza gátjához. 

 

 

1898 

Január 5. 

Ma ismét itt vagyunk csépelni. Tegnap este be voltam a faluba a gazdánknál. 

Van egy nagy fia mint én, Lajos. De nagyon mogorva fiú. Az öccse, Károly, 

iskolás fiú, odajött hozzám, s megmutatta, hogy nekem olyan könyveim voltak-

e, mint neki. 

Az anya, aki leányával font, meg is jegyezte, hogy: - „Ez a mi kissebbik fiunk 

barátságosabb, mint a nagyobb.” Aztán azt tette [nem olvasható]. Hogy a mi 

falunkban is fonnak-e az olyan kis lányok, mint az ő lánya. Én igennel feleltem. 

 

Február 2. 

Otthagytuk Kerecsent is, mivel a gépünk is eltört és az idő is alkalmatlan. Mint 

apámtól hallom, a gazda megcsalt bennünket, úgyszólván ingyen dolgoztunk 

neki. Apám sógorommal is összekülönbözött. 

 

                                                 
 24 Tiszakerecseny ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található.  
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Márczius 4. 

A gépet hazaszálítuk nagy ügyel bajal. Anyám testvérje haza jött Amerikából, 

kit én még nem ismertem, mivel több éve, hogy ott időzött. Felesége elhalván, 

nősülni jött haza. Mint mondá, megyen vissza. Valami új világ részbe.25 Nagyon 

művelt ember, engem is egésszen felvilanyozott az új világ iránt. Igyekszek 

magamat föltüntetni előtte, hogy én is ember vagyok, még pedig tapasztalni 

vágyó ember. 

 

Április 2. 

Tegnap találkoztam egyik iskolai pajtásommal, ki időseb nálamnál. Az ő atyja 

aki elhalt, kereszt apám volt, s így bizalmas pajtásoká lettünk. Ő éppen trágyát 

vitt a mezőre, én épp heverőben voltam, s így kirándultam vele. Út közben 

elmondta, hogy bátya – ki a község bírája – miként szekíroza. Aztán elmondtam, 

hogy nekem tervem kivándorolni az új világba. Elmondám neki, miket 

bátyámtól hallottam az új világ felől, hogy ott mindenkinek százhatvan h[old] 

földet adnak ingyen.26 Gábor egészen fölvillanyozódott, s kijelentette, hogy ő 

kész engem követni. S így egy messze ható tervett készítettünk. 

 

 

 

                                                 
25 Szabó Jánosról, Békevár alapítójáról van szó. 
26 Az 1872. évi Dominion Lands Act értelmében bármely huszonegy éves, vagy annál idősebb férfi, vagy 

bármely családfő tíz dollár regisztrációs díjért cserébe százhatvan angol holdnak megfelelő méretű földet, 

ún. homestead-et, farmot igényelhetett. Ninette Kelley – Michael Trebilcock: The Making of the Mosaic. A 

History of Canadian Immigration Policy. Toronto–Buffalo–London 1998. 68. 
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Április 10. 

Gábort meglátogattam és óvatosságra intettem. Ő nagyon titokzatos volt és azt 

mondta, hogy az ő menetele már biztos, ha nem tart is velem. Én nagyon 

furcsán éreztem magam. Ő különben kiváló mester ember is. Most egy hegedűt 

akar készíteni. – Azért én is rajongok –, mint mondja, a nyakát nem tudja 

hozzáilleszteni. Én ajánlottam neki az éppen nálunk dolgozó asztalost, akit föl is 

kerestünk, s az elválalta, hogy hozzá fogja enyvezni. 

 

Május 10. 

Mindennek vége. 

Gábor elutazott csakugyan,27 és én ithon maradtam. Minő hálátlanság ez a 

sorstól. Jobban szeretném nem is lenni, mióta ő elutazott. De hogy történt? 

Neki özvegy édes annya volt, bátyám szint özvegy volt.  

Kezét megkérte és meg is nyerte, s így Gábornak, kit anyja nagyon szeretett, 

anyjával kellet menni, amit szívesen örömel tett. 

Habár bátyja mindent megtett a visszamarasztására. 

Ő boldog! Ő utazik. 

Vajon mit rejt a jövő számomra, s mit az ő számára! 

 

Június 9. 

Mégis jó az Isten, a szomorodott szívet megvigasztalja. 

Bánat helyet újra barát. 

                                                 
27 Szakács Gábor özvegy édesanyja másodszor Szabó Jánoshoz ment férjhez, aki magával vitte őket 

 Kanadába.  
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Vasárnap megjelentem az iskolások évzáró vizsgáján a templomba. A karból 

hallgattam, amint egyik másik gyerek vékony reszketős hangjával magolt[a] a 

történelmet. 

Végre meguntam, és gondolatim vissza czikáztak a múltba, hol már anyi édes és 

keserű emlékek vanak összehalmozva. 

Végre majdnem elálmosodtam, leindultam a karzatról. 

Midőn lábam már a lépcsőn volt, visszahúztak. 

S én midőn fölnéztem, egy régen nem látott rokonszenves arcz tűnt szemeim 

elé. 

Előlépve köszöntöttem s kezem nyújtva, miután mondá, hogy üljek le, mellé 

ültem. Székünk egésszen üres volt, tehát cseveghettünk. „Gyula, – szólt a 

legjobb modorral – már régen beszélni akartam veled.” Halottam, hogy te 

szoktál könyveket hozzatni Budapestről. Megvalva, én is szeretnék egy 

néhányat, tehát effelől szeretnék veled beszélni. 

Én hidegen adtam tudtára, hogy én igenis szoktam. Ha ő is óhajt, akkor jöjön 

velem és árjegyzékemből választhat, és én azonnal megrendelem. 

Ezzel hazavezettem. Ő legelsőbe volt lakásunkon s így bámult, mikor 

megmutattam neki könyvtáramat. 

Érdeklődéséből láttam, hogy ő is jártas a könyvekben. 

Miután választott egy néhány könyvet, én kitöltöttem neki az utalványt. Ő 

kérte, hogy én nem rendelek-e. Azt válaszoltam, hogy nincsen pénzem, mire ő 

kölcsönnel kínált meg. De én visszautasítottam. 
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Voltaképpen pénzem volt nekem, de féltem szüleimtől; mivel nem szívesen 

nézték, ha könyvet vettem. Egy pár könyvet kölcsönöztem neki olvasás véget, 

mire ő is megígérte, hogy adni fog nekem az övéiből. 

S ezzel a barátság félig meddig meg volt kötve. 

Későb megtudtam, hogy Károly anyámnak is rokona. 

 

Július 5. 

Rossz idők járnak bátyámról és családjáról elutazásuk ótta. Daczára, hogy már 

két hónapja mit sem hallunk. 

Valami rendkívülinek kellett velek történni, mivel Gábor megígérte, hogy fog 

írni nekem. 

A faluba beszélgetik, hogy valami hajó elsüjedt, és ők is azzal elvessztek volna. 

De ez nem lehet igaz. 

Az aratás vígan folyik, csak nekem nem megy vígan, ki tegnap is elvágtam 

kezem egy hitvány sarlóval. 

 

Agusztus 15. 

Végre kaptunk levelet Gáboréktól. Bátyám írt, de nagyon lehangolt. Mint írja, a 

szerencsétlenség üldözte. A hajón, melyen utaztak, ragájos betegség ütött ki, és 

így nem eresztették partra őket. 
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Hanem egy magányos szigetre kitették az egész hajói személyzetett. Hol egy 

holnapig voltak veszteg zár28 alatt. 

Majd midőn innen megszabadultak, Winnipegen29 ismét három hétig voltak 

fogva, mivel a ragáj ismét mutatkozott. 

Így hét heti késés után értek czéljukhoz. De jövőjük felől még mit sem írnak. 

 

Szeptember 5. 

A cséplés már vége felé járja. Az idén nem mentünk idegen faluba. Nem tudom, 

hogy mi az oka. 

A cséplés alatt nagyon sok érdekes dolog folyt le. 

A minap megfogtak a tilosba, amenyiben az úrnak herélyére jártunk legeltettni. 

De komolyabb baj nem lett bellőle.30 

Károly igazi barátommá lett, minden vasárnap találkozunk. Ő is elbeszélte az 

élet történetét s én is a magamét. 

Így kölcsönösen megismertük egymást. 

                                                 
28 A karanténre Szakács Gábor így emlékszik vissza: „Két hónapi utazás és sokféle megpróbáltatás után 

érkeztünk Halifaxba s mivel kiütött a hajó utasai között a tífusz, három hétig egy szigeten tartottak 

bennünket. Mindenünket fertőtlenítettek s csak amikor azt hitték, a járványnak vége, bocsátottak 

bennünket tovább. Winnipegre érkeztünk után újból vesztegzár alá kerültünk, mert újabb tífusz 

betegedés történt. Sátrakban lettünk családonként elhelyezve az akkor még kis város határában, ahol két 

hétig tartott a fogság. Utunkat tovább folytatva, végre megérkeztünk kitűzött célunkhoz Whitewoodra.” 

Idézi Ruzsa Jenő: A kanadai magyarság története. Toronto ON 1940. 123–151. Két kanadai magyar 

visszaemlékezése című fejezet. 

 29 Manitoba tartomány fővárosa. 
30 Izsák később így emlékezett vissza a falu földesuraira: „Szomszédunk a báró volt, így körültünk sok 

zsellér ember lakott. A községben két uradalom volt, valamikor a Lónyay grófoké, később más kezekre 

jutott. Én Podmaniczky báróra emlékszem, míg aztán ismét más kézre ment. Az uj gazdát Kasszel 

Zsigmondnak hívták, úgy beszélték, hogy valami bécsi zsidóember. A másik birtok, örökség révén a 

Lónyay Eleméré lett, aki meg is tartotta, tudtommal egészen a forradalmakig.” Izsák Gy.: A Samaritánus i. 

m. 27. 
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Mint mondá, az ő attyát is a szerencsétlenség üldözte. 

Birtokától meg kellett válni, s az egyik közeli állomáson lett deszka árusító. 

Károly itt nőtt fel, kivéve az iskolai idény allatt volt ithon. Így ő, mondhatom, 

hogy jobban ismeri a világott nállamnál. 

Atyja most kerüllő az egyik közeli erdőben. Neki nem tudok különös 

foglalkozását, mint hogy atyjának kisegítője. 

 

Október 8. 

Az őszi vetést megkezdtük, mivel még vetés után csépelnünk kell lóherét s így 

igyekeznünk kell. Gábortól is kaptam levelet. Nagyon sok kalandokról ír: De 

amelyből csak ki-ki sír a szenvedés. 

Buzdít engem is a kivándorlásra. 

De megvalva, körülményeim közt harczi kedvem lecsillapult. 

 

November 6. 

Károlyal e hosszú estéken gyakran találkozok. 

S elhatároztuk, hogy a télen együt járunk a fonókába. Mivel megjegyzem, hogy 

már legény sorba számítuk magunkat. S valóban én is nehezen várom, hogy hó 

légyen, és a lovakkal ne kelljen kint tölteni az élyet. 

A czélom a mágnes felé ismét nagy előre haladást tett. Amenyiben rokonaim 

közül sokan készülnek Kanadába kivándorolni. S így reményem lesz reá, hogy 

így apám is rá vesszi önmagát. És nekem nem lesz szükség Rubinson módjára 

elválni a szülei háztól. 
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Deczember 10. 

Károlyal esténkint bebarangoljuk az egész falut. 

Most ismertem meg, ő még nállamnál is szellemesebb ember, s így valóságos 

kincset nyertem benne. És jellemző az, hogy mélyen ragaszkodik hozzám. S 

mint vettem észre, mindenkire igen jó benyomást és kellemet keltett. 

Az este így szóllott hozzám: – Gyula, beszélni akarok a felyeddel. Én e komikus 

megszólításra még komikusabban válaszoltam. „Úgy gondolom, hogy most 

egészen közeledbe van.” – Te a falunak, ha nem a leggazdagabb, de egyik 

gazdag embere leszel. – Én reá néztem s kérdém, hogy ércsem ezt. „Mivel apád 

módos ember nem úgy, mint az enyém.” 

Én közbe vágtam: Csak nem akarod sejtettni vellem, hogy azért vagy barátom, 

hogy módos ember fiával társaloghas. Nem válaszolt: – Azért vagyok barátod, 

mert szellemed rokon az enyémmel. S látom, hogy jóra való fiú vagy. Sem nem 

kártyázol, sem nem szivarozol, sem nem iszol. 

Én közbe vágtam: – Szóval nincs egyéb hibám, mint hogy rest vagyok. Ő közbe 

vágott: – Eh, ne hízelegj magadnak. Ide halgas. Mint említém, te vagyonos 

ember vagy már most is, tehát neked szintén gazdag lányt kell feleségül venni. 

Én szóltam: – Ha mindjárt csúnyát is – ugye? Nem szólt: – Hiszen te sem vagy 

igen csúnya fiú. 

– Bejártuk most már az egész falut – vald meg, találtál-e olyan leányra, a kit 

tudnál szeretni? Én csak azzal feleltem: – Hát te találtál? 

– Én! Majd ha neked lessz szeretőd, aztán nézek egy után. Mert tudod, a leányt 

meg is kell hódítani elébb, tehát eléb a tiedet hódítsuk meg... Tehát mond meg, 

hogy melyik tetszik, hogy az előkészületeket meg tudjam tenni az elhódításra. 
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Én mosolyogva jegyeztem meg: - De hátha neked is az fog tetszeni, a melyik 

nekem, akkor mi lesz, össze fogunk rajta veszni. – Nem szólt: – Én akkor 

átengedem neked, biztosítlak rólla. Én szóltam: – Vajon hidjé-e neked? 

Ő kezét nyújtotta. Én így szóltam: – Károly, mint ismerlek, jobb válaszd van 

mint nekem, tapasztaltabb is vagy, idősebb is. Tehát mond te, melyik leányt 

ajánlanád nekem. Ő így szólt: – Én szántam neked egyet, az igaz. De hát ki mit 

szeret, ara néz. Mond meg te, hogy melyik tetszik. 

Én így szóltam: – Megvalva, én nem is gondoltam még ere: tehát csak mond 

meg, akit nekem szántál: úgy is rokon lelkem a tieddel, és így én meg elégszek 

azzal. 

Persze ő titokzatoskodott. Mire én faggatni kezdtem: Szőke-e vagy barna? 

Magas vagy alacsony? Karcsú vagy vaskos? Persze ő mindig ellenkezőleg felelt. 

Végre jött a neve, ezt nem akarta kivallani. Találgattata velem, persze 

sikertelenül. Végre kértem, hogy mondja meg neve kezdő betűit. Nem akarta: – 

én faggattam. Végre kiejtette a végzetes M. Zs. betűt. De ezzel szíven talált. 

Minha csak a keblemből tudott volna olvasni. Az a M betű “Molnárt” jelentett. 

A Zs pedig az: ez Zsuzsikát. 

Annak a leánynak a nevét, akibe én már több hét ótta szerelmes voltam. 

– Nos, talán nem is tetszik. – szólt barátom: fölverve merengésemből. – Ahogy 

vesszük. – szóltam. Én aztán elmondtam neki a véleményemet, hogy t. i. az a 

leány nem lesz az én feleségem, daczára hogy én fülig szerelmes vagyok, még 

pedig a következő okoknál fogva: 

Elősször: A Leány szülei nálunknál nagyobb gazdák és így, mivel a leány is 

szép, nállamnál előnyösebb frigyet is köthetnek a leány szülei. 
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Másodszor: A leány szülei velünk semmi rokonságban nem áll, még úgyszólván 

családunkal némileg feszültségben vannak. Mivel egyik rokonjuk nagy 

bátyámat nem régen életveszéjesen megsértette. A dolog törvény elé került. Az 

illető pénzel akarta elsimítani az ügyet – mivel vagyonos. Bátyám ágyban volt, s 

így apámnak kellett közbelépni. És ezen bár igazságos és jogos lépésével kifogta 

haragjukat. 

Harmadszor: Én gyáváb vagyok attól, hogy a leányra szerelmemet – úgyszólván 

reá erőszakoljam: avagy elhódítsam. Károly azonban így nyugtatott meg: – Ami 

az első dolgott illeti, te elég gazdag vagy, hogy a nőt megnyerd, csak az a fő, 

hogy mieléb jelenj meg a családnál és finom modoroddal ad tudtára a leánynak, 

úgy mint szüleinek, hogy a leányt szereted. Ez pedig addig történjen, míg 

valami ügyes meg nem előz. Mert mindig az elsőé a győzelem. Ami pedig a 

másikat illeti, ha nem régen családodra nehezteltek is, de most, mivel ez a dolog 

is elmúlt, és tudva azt, hogy apád lépése nem csak jogos, de igazságos is volt – 

talán annál szívessebben látnak. A harmadik dolog az pedig nem egyébb üres 

frázisnál. 

Neked elég tehetséged van, hogy úgyszólván tapasztalatlan leány forró szívét 

mozgásba hozd. Aztán meg nem-e itt vagyok-e én. Reám mindenkor 

számíthatsz. Nem egy szerelmi regény köszönheti már sikerét a jó barátnak. 

Daczára barátom vigasztalásának, de én csak nem akartam remélni. Hiába 

magunk ismerük legjobban a saját hejzetünket. Midőn vonakodtam, hogy a 

leánynak ugvároljak – daczára, hogy szerettem. Ő így szólt: „Barátom az ember 

nem tudja, mennyit tehet, míg meg nem próbálja.” 
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1899. 

Január 6. 

Károly csakugyan reá vett, hogy járjak a leány után. Ő pedig terveket készített a 

jövőre. A lányok a fonókába jártak, persze én csak od mentem, ahol 

Zsuzsikámat föltalálhattam. Ez föltűnt gyorsan, mivel én a falunak a másik 

részébe laktam. Így kitalálták, hogy miért járok oly messze. Nem tölt bele sok 

idő, az egész falu róllam beszélt, mint Zsuzsikának a leendőjéről. 

Persze irigyem is került a leggyorsabban, akkik gúnyos megjegyzéseket tettek. 

Károly – ki mindig velem járt, ugrált örömében. – Úgy a – szólt, hogy – tied a 

győzelem, megmondtam én. – Hát a leánnyal hogy vagy már – kérdé –, 

remélem, hogy volt már reá gondod, hogy beléd bolonduljon. Én pedig ilyenkor 

alázatosan feleltem – „Sehogysem, barátom, sehogysem” – a leány nem szeret 

érzem, tudom! Pedig én oh! 

Jobb szeretnek fölhagyni az egész históriával, mert még ki fognak nevetni. 

Ilyenkor ő így kiáltott föl: – Mit vissza vonulni most már, mikor a tiéd a leány, 

hiszen az egész falu róllatok beszél, te, téged az a leány szeret, tudom, látom, 

hiszen azt fürkészem. Nem azért járok veled. Én pedig így szóltam: – De talán 

téged jobban szeret, mint engem. „Bolondság!” – szólt – Hozzám csak azért 

ragaszkodik, mivel látja, hogy te barátom vagy. Téged szeret a rajongásig, de 

veled nem mer csevegni, mivel nem engedi azt a szerelmi szemérme. 

Az ünnepek elmúltak kellemes emlékeket hagyva hátra. 

De kitűnt az is, hogy bármilyen nagy legények vagyunk is; de a bálba csak hátul 

‒  avagy ‒  kívül a helyünk. 
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Február 6. 

Benne vagyok a Credóba akár Liliomfi. Jelenlegi korszakomnak czíme lehet:  – 

Harcz a szerelemért. – Annyira mentünk már Zsuzsika szíve fölé, hogy talán 

már van reményem hogy én leszek a hejzet ura. A fonókába, midőn lefonják a 

leányok a guzsajokról a szöszt, játszás megyen. Van egy játszma, a czíme: - 

Kútba estem. Ezt úgy kel játszani, hogy a nő az ólajtó mellé áll, és így szól: 

Kútba estem! Akkor egy illető így szól: - Ki húz ki? Akkor a nő persze akit 

szeret, mondja a nevét – hogy az húzza ki. Akkor az odalép és megcsókolja és ő 

lép a kútba: ő aztán ismét azt hívja, a kit óhajt, hogy megcsókolja. 

Persze mikor én voltam a kútba, csak legtöbbet Zsuzsikát hívtam. És viszont ő 

engemet. Valóban ezek életemnek legszebb órái. 

 

Márczius 1. 

Rokonaim nagyban készülődnek a kivándorlásra. Szerelmi regényem daczára 

szeretnék velek tartani, de fájdalom, eztet még nem tehetem egyelőre. A 

fonással együt elmaradt a mi faluzásunk is, legfeljebb csak vasárnap este 

teszünk látogatásokat. 

 

Áprillis 16. 

A tavaszi vetések megkezdődtek, ki járunk a lovakkal a rétre, hol nagyon sok 

kaland folyik. A viczet legtöbbet én adom, mi által a nagy embereknek is 

kedvencze vagyok. Rokonaim (két sógorom is és családja) kivándoroltak 

Kanadába. 
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Május 6. 

Erdő, mező és a falu is tele van virággal. Az orgona fák gazdag díszben 

virágzának. 

Károlyal több sétát teszek, hol szerelmi ügyemet is szőnyegre hozzuk, mellynek 

Károly még nagy jövőtt biztosít. 

 

Június 3. 

Rokonainktól kaptunk levelett, melyben tudatják, hogy szerencsésen 

megérkeztek czéljukhoz. 

Mint nővérem írja, a föld ott nagyon jó búza termő és igaz, hogy ingyen adnak 

százhatvan holdat. Az idő járás hidegebb, mint nálunk. Az angol nép is nagyon 

jó szívű. Én sürgetem, hogy apám is rá vegye magát a kivándorlásra. 

 

Július 5. 

Apám ismét egy nagy gépet vett, mert mint mondja: – Halad a világ, haladnunk 

kell utánna. A kaszálás, a gyűjtés vége felé járja. Pünküsdkor nagy bál volt, a hol 

egy kis sor is volt, t. i. veszekedés: melynek nem volt egyéb lényege 

káromkodásnál és huzakodásnál. 

 

Augusztus 10. 

Két év után ismét itt vagyok első szerelmem színhelyén, Zápszonba. Ismerőseim 

a legkellemessebben üdvözölnek. „Megnőttem és de nagy vagy” – 

megszólításokkal. Nagyon szeretnek bennünket, mivel gépünk jól dolgozik. Az 

egész falu reá számít. 
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A héten Sándoréknál csépelünk. Sándor is egészen megnőtt, de mint vettem 

észre nagyon goromba, mivel atyjával gyakran összetűz. Sándor atyja és anyja 

engem a legszebb kegyben részesítenek. Tegnap is, mikor a lovakat, behívtak és 

süteményel kínáltak. A Sándor atyja így szólt: – Gyulából ember lesz, 

meglátszik: neki mindenkor adnék egy leányt feleségül. Én úgy gondoltam, 

hogy nem is érdemlek ilyen dicséretett. De később mégis megbántam, hogy így 

nem szóltam: – Vigyázzon Sándor bátyám, mert majd szaván fogom. Én 

Zsuzsikára gondolva csak elhallgattam. A kissebik lánya, Zsuzsika annyira 

ragaszkodik hozzám, ahogy még nő nem ragaszkodott. 

A leány gömböjű arczú és gömböjű szemű leány és gyönyörűnek mondható. Az 

este – mint mondá – csak azért jött le a csűrhoz, hogy velem beszélhessen. Én 

örömmel gondolok ara, hogy ha majd Zsuzsikám Bótrágyon hűtlen lessz, lessz 

vagy illetve van egy másik Zápszonba, aki gondol reám. Az ő családi neve 

Dávid, az enyém pedig Izsák. És így mind a kettőnknek igen jó bibliai nevünk 

van. 

Amellet pedig én valóságos szent családból származtam, mivel apám József, 

anyám Mária, nagyapám pedig Sámuel, nagy bátyám Mózes. Családi nevünk 

pedig Izsák. 

Tehát nem kellene hozzánk csak egy leány, aki a Dávid családjából származik, 

és a Biblia megismételné önmagát... 

 

Szeptember 2. 

A búza cséplés vége felé közelget. A héten Micziéknél csép[e]ltünk. De ő 

egészen megnőt két év óta, mióta nem láttam. De fálydalom, édes anyát – egy 
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áldott jó nőt – elvesztette. Kis öcsének élete édes anyának életébe került. Mici 

gyászol valamint többi testvérjei is. De talán még szebbek így feketébe. Atyja 

neje halála óta még brutálissab kihágó ember, ki többet részeg mint józan. 

 

Október 4. 

Végre ithon vagyunk ismét. 

A múlt héten az eklézsia búzáját csépeltük el. Volt vele bajunk, mivel a kazal 

egészen kicsírázott, s így a cséplés nagyon lassan haladt. Pálinka volt bőven, és 

így részeg ember is került. Vagyis inkább kevés volt a józan a napszámosok 

között. 

 

November 13. 

Az időjárás nagyon essős volt ez idényen. A szarvas marhákkal és a lovakkal ki 

járánk a mezőre, egyszóval gujáskodunk, mivel a takarmány szűkön van a 

télére. A mezőről betakarítottak mindent. Sógoromtól levelet kaptunk, melyben 

csak jót írnak. Sógorom írja nekem, hogy ha kimennék oda, rövid idő alatt több 

pénzem lenne, mint az apámnak. Én ismét vágyódok a kivándorlás után. 

 

Deczember 6 

Károlyal többször találkozok. Ismét kezdünk a fonókába járni. Károly még egy 

barátot kerített, ki szintén ügyes embernek látszik, a neve Péter József. Mint 

Károly mondá, szükségünk van reá, hogy compániánk szaporítsuk, mivel úgy 

vette észre, hogy Zsuzsika körül többen forgolódnak, és ő nem szeretné, hogy el 

hódítnák tőllem. 
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1900 

Január 7. 

Károlyék készülnek szintén Kanadába. És én elhatároztam, hogy szintén velek 

tartok. 

Apámnak kilyelentettem, de ő csak neveti. 

Károlyék útlvelet írattak, és én mint Károlynak testvérje lettem beírva. 

Csak egyszer az útlevelem legyen meg. Pénzt csak szerzek valahol. De nekem 

szándékom elhagyni Magyar országot. 

 

Február 6. 

Útlevelemet visszautasíttak. 

Szóval első lépesem is szerencsétlen. 

Gábortól kaptam levelett. Írja, hogy ott erős tél van. Csak egyet nem értek: Miért 

nem fogtak ők ott földet? Holott ingyen adnak. Gábor – mint írja – a nyáron 

szolgált. De ott a szolga nagyobb úr, mint nálunk a gazda. Károlyék árusítnak 

elfelé minden ingó és ingatlanjukat. 

 

Márczius 8. 

A múlt héten kirándultam Károlyal az erdőre. A hol ő kerülősködik. Főnökje 

megbízta, hogy kerícsen egy embert, aki a szétömlött ölfákat vele összeállícsa. 

Károly engem hívt és én vállalkoztam. 

Persze a nap elrepült tőlünk. A munka könnyen ment, mivel örökké csevegtünk. 
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És így én – barátom közbenjárásával – kicsiny munkával egy jó szekér fát 

kerestem apámnak. És emellet még anyámnak is hoztam egy vékányi hamut – a 

Károlyék kunyhójoktól – melyet ő ruha szapullásra használ. 

 

Április 2. 

A vetést megkezdtük. A lovakkal ismét kin kell tölteni az északát. Károlyék 

menetelét már csak napok választják el. 

 

Május 3. 

Károlyék elvitorláztak, de öccse ithon maradt, mivel nem volt elegendő pénzek, 

hogy mindnyájan mehessenek. 

 

Június 10. 

Károly nagyon jó hangzású levelet írt megérkezésekről. 

Pünkösdkör nagy bál volt, hol szépen mulathatott az, akinek kedve volt. 

A kapálás megkezdődött, a napok nagyon unalmasak. 

 

Július 20. 

Az aratás vígan folyik. 

A tarlón nagyon sok tréfa folyik. 

Apám a gépet javítja, egy zsidó czimborával akar az idén csépelni. 
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Augusztus 15. 

Ismét itt vagyunk Zápszonba. Kint csépelünk a mezőn a lelkésznek, a koszt nem 

a legfinomabb, emellett ebben a forróságban vizet is keveset kapunk, s így 

szomjazunk eleget. De remélem, hogy ha gazdáknak fogunk csépelni, sokkal 

jobb lesz. 

Apámnak sok hátrányára van a zsidó kolléga, ki szombaton nem dolgozhat s 

emellett nem étkezhet velünk. 

 

Szeptember 6. 

Reményeim megvalósultak. Az eltöltött holnapot életem legszebb idejében 

számítom. Valóban szép ott élni, ahol az embert megbecsülik és szeretik. 

Tiszteltetve van mindenkitől és szerettetve egy leánytól. 

Most midőn lezajlott eme életem eme parányi korszaka, azt kérdezem az 

egektől: vajon ismétlődik-e valaha eme szép idők világa. 

 

Október 6. 

Nagy kesergések között vonultak regementre a katonák, végigdalolva a falut, 

boldogtól boldogtalantól elköszönve. Nekem ez a kép nagyon rokonszenvesnek 

tűnt föl. Vajon néhány év múlva én is így fogok-e köszöntgetni. De valami 

sejtelem azt súgta, hogy ha én el köszönök, én el fogok menni örökre. El a nagy 

világba. 

 

November 3. 

E héten kaptam levelet Károlytól is, Gábortól is. 
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Írják, hogy ők ott sokat találkoznak együt. Károly a városi csordát őrizte a 

nyáron, Gábor pedig a vasúton dolgozott. 

Nekem anyit írnak, hogy csak igyekezzek oda. 

 

Deczember 5. 

A hideg teljesen beált. 

A téli világ tűzhelyéhez szorult, a nők guzsajon ülnek, megyen a fonás. 

Nekem még nem volt szerencsém az idén női társaságba megjelenni. Nagyon le 

vagyok hangolva, mint aki valami nagy esemény előtt áll. 

 

 

1901 

Január 4. 

Lezajlottak az ünnepek is. 

Béléptünk ismét egy újabb évbe, mely úgy látszik, nagy eseményeket szül 

számomra. 

Apám, úgy látszik, kemény tusa után elhatározta magát a kivándorlásra. Meg 

bosszantotta őt is már a sok keserűség. Aztán belátta, hogy engem [nem] tud 

ithon megtartani. Áruba vetette mindenét. 

 

Február 3. 

Apám eladta már minden jószágát nagy örömömre, mivel nincsen reá gondom. 

Szabadon járhatok a faluba, ment vagyok minden munkától. Legtöbb bajunk 
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van azzal, hogy nem tudunk útlevelet kapni. Mivel apámat jól ismerik, hogy jó 

módú ember, és így nem akarják engedni, hogy kivándoroljon. 

Anyámnak úgy kellett folyamodni, mintha apám már régen Amerikában volna. 

 

Márczius 4. 

Végre készen vagyunk az utazásra, apám eladott minden ingó és ingatlanját. Ő 

csakugyan nem kapot útlevelet, ő csak úgy jön egy ócska idegen útlevéllel. 

Persze ez kissé félős, de hát koczkáztatni is kell valamit. 

 

Április 4. 

Még egy pár nap és talán – örökre meg fogok vállani drága szülő földemtől. 

Tegnap ki voltam a mezőre, bejárva ama kedvencz helyeket, ahol annyi szép 

időket eltöltöttem. Szomorú szívvel mondtam nekik búcsút. Ki tudja, látom-e 

ezt a falut valaha. Messze megyek, ahol más nép lesz, más szokással, más 

nyelvel. Vajon ki tudja, mi vár reám? 

A múlt hónapot úgy szólván semmi tevéssel töltöttem. 

Egy fiú van itt, ki a télen jött haza Amerikából, ettől tanultam egy pár angol 

szót, és ezzel akarok a nagy világnak nekivágni. 

 

Április 15. 

Itt vagyok számtalan mértföldre szülő falumtól, lábom alatt is kék, felyem felett 

is kék, alul a víz, felül az ég kéklik, és eme két kék között felyemmel nem bírok, 

olyan nehéz, alig bírok lépdelni. Óráimat leginkább fekve töltöm a hajó tetején. 

Apám is beteg, anyám is beteg, nővérem is, betegek mind, az utasok, akiket 
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látunk, szintén is betegek. Hajónk úgyszólván egy barom szálító hajó. És 

bennünket úgy szálítnak, mint a barmokat. A koszt borzasztó rosz, a kiszolgálás 

roppant hanyag. Az egész mindenség undorító. 

Pár napja már, hogy elindultunk, de még nem ettem semmit. A vonatba való 

utazás gyönyörűség volt ehez képpest. Én ott mondhatom, hogy mit sem 

aludtam, mivel nem szerettem elszalasztani semmit, hogy meg ne lássam. 

Csupa szem és fül szerettem volna lenni. Hiszen ki tudja, mikor lesz alkalmam 

ismét enynyit utazni. 

Hamburgba egy pár napot vártunk a hajó után. Addig ott is nagyon sokat 

láttam ama borzasztó nagy városba. 

Bezzeg unalmas itt minden. Hajónk borzasztó lassú. Kell neki vagy húsz nap, 

míg velünk átlubiczkol. 

A hajó utasai tótok, kivéve még van egy néhány család nagy Erdély országi. 

 

 

 

Folytatás a következő számban. 
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