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Sopron 1956 - Vancouver 1957 

André Béla

1955 szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán. 1956-ban a második év tanulmányait 
kezdtük. Hamarosan éreztük, hogy nagy változások előtt állunk. 
A társadalom, és benne az ifjúság elégedetlenségét a politikai 
erők határozatlansága egyre élesebben engedte felszínre jutni.

Az orosz és a honvédelem tantárgy hallgatása elleni 
szegedi kezdeményezésekkel indult az a folyamat, mely később 
az október 22-i nagygyűlésen a MEFESZ megalakulásához 
vezetett. Itt már az ismert és pontokban megfogadalmazott 
követelések a forradalom nyitányát jelentették.

Kevés korosztálynak adatik meg, hogy ilyen csodálatos, 
történelmet formáló napok tevőleges részese lehet. Nem célom 
most a sokak által leírt események újbóli taglalása. Én az azt 
követő napokról számolók be, mint az eltávozott hallgatók 
egyike, és a messzi földről elsőnek hazatérő.

A forradalmi napokra úgy emlékezem vissza, hogy 
rengeteget dolgoztunk. Járőröztünk rendőrökkel, osztrák segély- 
szállítmányokat raktunk ki és szortírozva küldtünk tovább, főleg 
Budapestre, őriztük az egyetemet, természetesen fegyveresen, 
ha a hátunkon lévő karabélyt annak lehet nevezni, mindezt úgy, 
hogy rend legyen Sopronban. Elvünk volt: ne ítélkezzünk mások 
felett, ezt - ha törvényes rend lesz - a független magyar bíróság 
megteszi. Dolgoztunk önként vállalat szesztilalommal, egysé
gesen, tele bizakodással. Büszkék voltunk arra, hogy Sopronban 
nem dördült el puskalövés. Éreztük a lakosság szeretetét és 
bizalmát.

Felejthetetlen volt az az öreg bácsi, aki letakart kézikocsit 
húzva kérdezte, hol a diákotthon. Megmondtam, és kérdeztem, 
miért keresi?

- Egy kis kalácsot sütöttünk nekik - mutatott a kocsira -, 
úgyis annyit dolgoznak, egyenek belőle.
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Novemberben az egyetem portájára kerültem. Szolgá
latunk feladata volt a ki- és belépés ellenőrzése az egyetem 
autonóm területére, az idegenek kísérete, a telefonközpont 
kezelése. És hallgattuk a rádiót.

November 4-én hajnalban léptem szolgálatba. A porta 
rádióján hallgattuk a kétségbeejtő hírt, a miniszterelnök a világ
hoz fordult segítségért.

Délelőtt az egyetemen dolgozó bizottságok a Lővér 
Szállóba mentek. Mi a portán ebéd utánig tartottuk a kapcsolatot 
velük, ezután a kapcsolat megszakadt. Többször mondták, zár
junk be mindent és menjünk utánuk. De nekünk rengeteg 
dolgunk volt! Százak érkeztek az egyetem elé, kérték a segít
séget a külföldre távozásukhoz. Pánikhangulat volt, ezen igye
keztünk úrrá lenni, sikertelenül.

16 óra felé úgy véltük, halljuk a tankok zaját, amikor a 
botanikus kerten keresztül öten - úgy gondolom, az utolsók közt - 
elhagytuk az egyetem területét. A Lővér Szállóból már előbb 
elindultak társaink a Muck laktanya felé. Ezt útközben meg
tudtuk, és mi is arra indultunk. Egy autóra kapaszkodva értünk 
oda, s másnap Ausztriában voltam.

Én sok korabeli emléket őriztem meg. Ma is megvan a 
folyamatosan vezetett naplóm. Kezdő lapján írtam: "Bízva a 
mielőbbi viszontlátásban" A napló 1956. november 5-től 1957 
aug. 31-ig tartalmazza az eseményeket. Az oltási könyv, a 
kanadai vízum, a hajójegy, a kabinjegy, a munkanélküli könyv, a 
bankkönyv, levelezésem a hazatelepedési engedélyért a 
kanadai Lengyel Nagykövetség Magyar Érdekvédelmi Osztályá
val, a repülőjegy hazafelé, sok fénykép és az utamon vásárolt 
képeslapgyűjtemény féltett ereklyéim közé tartozik.

Szüleim megőrizték azt a 30-35 levelet, melyet haza írtam. 
Ebben találtam meg az első hónapok történetének naplószerű 
leírását, mintegy 7-8 levélben.

Ezt ajánlom fel közlésre úgy, ahogy azt 40 éve írtam. A 
részletek 1957 febr.-márc.-ban értek haza. Ez is oka, hogy 
néhány esemény az akkor írt szövegből hiányzik. Ezt a naplóm 
alapján, más betűtípussal írtam hozzá.

A napló január végéig, Abbotsfordi tartózkodásomig tart. 
Ez volt az emigráció első eseménydús időszaka.
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A későbbiek során ha érdeklődésre tart számot esemény
szerűen fel tudom dolgozni a Powell-River-i, április 30-ig tartó 
időszakot, mely angol tanulással telik, és akkor volt az első ifjú
sági köri választás, melynek tevékeny részese voltam, és erről 
Roller könyve alig ír. Itt készültünk a nyári munkára.

A harmadik időszak május 1-től augusztus 22-ig tart. 
Hárman elszakadtunk a központi telephelytől és a Sziklás
hegységbe mentünk dolgozni, a Yoho Nemzeti Parkba. Itt keres
tük meg a pénzt az első tanév költségeire, és én a hazautazásra. 
A nyári munka hiteles eseménytörténete rendelkezésemre áll.

Mindhárom időszakon átvonul hazatérésem története.
Az első hazatérő tépelődései, levelek, melyben tanácsot 

kérek szüleimtől, apám bölcs levele a soproni helyzetről, az 
egyetem felkeresése, melyben kérem - tanulhatok-e tovább -, a 
nehéz döntés, mely szerint elszakadok az együtt levő kanadai 
magyar csoporttól és hazatérek, szintén az akkori írásaimból 
rekonstruálható. A hazatérés, a beilleszkedés és továbbtanulás 
története más, mint amit Szilvási Lajos író a "Bujkál a hold"-ban 
megálmodott. Ha nyugdíjas leszek - és ez nincs távol -, érdek
lődés esetén, ezt is szívesen feldolgozom.

1956 hiteles története a sok egyéni sorson keresztül írható 
meg. Azért vállalom a vallomást, hogy ne csak 1-1 vélemény 
álljon az utókor rendelkezésére. Mert másképpen élte meg a 
történteket a családjával együtt eltávozott professzor, és bizony 
másképpen a 19-20 éves diák, aki egyedül maradt, távolból 
aggódik otthonmaradt szüleiért, elvesztve barátot, barátnőt, 
bizonytalan továbbtanulási lehetőséggel számolva.
Bizony nem egyformán láttuk az eseményeket!

Szerény munkámmal most és a jövőben egy teljesebb kép 
kialakításához szeretnék hozzájárulni.

Nagykanizsa, 1996. október 23.
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N a p l ó  g y a n á n t

'56. nov. 4. Reggel 3-kor mentem a főiskola-portára váltani a 
telefonügyeletest. Rettenetes rumlis d. e. volt. Mindenki fej nél
kül szaladgált. A telefon állandóan csengett, nem győztük kap
csolni a vonalakat házi kp.-unkban. D. u. miután ebédeztem, 
kiürítették a főiskolát. Ekkor mindenki felment a Lővér szállóhoz. 
Mi egyelőre maradtunk, 16-ig, utána én is a Lővér szálló felé 
mentem. Mire odaértem, a zöm már elindult a Mukk-nak nevezett 
határpont felé. Pánik volt sajna, senki sem tudta mi lesz. A 
meredek úton haladó autókról először lecsatolták és az árokba lökték a 
vontatott lövegeket, később leszórták a lőszeres ládákat és egyéb 
csomagjaikat. A látvány fokozta a később menekülők pánikhangulatát. A 
Mukk laktanyához kb. 18 órakor értünk ki. A laktanyánál századokba állítottak 
bennünket, hogy indulunk Sopront visszafoglalni. A hangadók eltűntek, a 
századok lassan feloszlottak. Volt, aki azonnal elindult Ausztria felé, volt, aki 
várt, gondolkodott. Ekkor egy teherautót kaptam, s elszakadtam a 
főiskolásoktól. Mi nem akartunk még akkor sem átmenni. A sofőr 
nem tudott visszafordulni, a keskeny nyomsáv melletti úton. 
Előre kellett menni, gondoltuk, hogy a brenbergi úton vissza
jövünk. De az út Sopronnyékre vezetett. A határt én 1/2 12-kor 
léptem át. Itt azt tanácsolták, hogy ne forduljak vissza, a határ 
már le van zárva. (?) s minden főiskolás előttem van, menjek 
hozzájuk. Egyedül voltam diák a csoportban. Rettenetes kelle
metlen volt. Etettek-itattak bennünket s 5-én d.u. találkoztam a 
társasággal Mattersburgban, ahol a bécsi vonatra ültünk. 
Könnyes szemmel néztünk vissza az ablakból, hiszen még 
lehetett látni a szeretett soproni tájat. Következő tábor "Judenau" 
volt. Itt egy nagy kolostorba voltunk 3000-en. Rossz körül
mények közt, csak étel volt bőven. Itt kaptunk tisztálkodó 
eszközöket, s két jó pokrócot. Adatokat írnak össze. 8-án a bécsi 
püspök látogatja meg a lágert. Itt már küzdünk, hogy a főiskolát 
külön helyezzék el. Meg is valósul, 9-én 1/2 2-kor indulunk St. 
Wolfgangba. Gyönyörű út, végig utazzuk Ausztriát. St. Poelten- 
Linz-Bad Ischl. Itt kisvonatra szállunk s bemegyünk a hegyekbe. 
Sajnos már korom sötét van. Wolfgang tó partján szállunk le. 
Ferienhorti tartózkodási helyünkig autóbusszal megyünk a tó 
partján, de a tavat nem látjuk. Wolfgang egy falu és tőle 3 km-re
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a tó partján van az osztrák ifjúság nyaralója - Ferienhort. Másnap 
reggel sűrű ködben megyünk az udvarra. S mint amikor a 
függönyt húzzák el egy színházban, úgy tárult a szemünk elé egy 
mesébe illő csodálatos táj. Lábunk alatt egy kedves kis tó - mint 
egy tengerszem csillogott, szakadozott a köd, s egy egész 
valószínűtlen helyen, a fellegek közt egy hófedte csúcs tűnt elő. 
Fél óra múlva teljesen eltűnt a köd. Láttuk a körülvevő 1500 m- 
es hegyeket. Meredek sziklabércek, a kedves tó, alig tudtunk 
betelni vele. Persze d.u. mindenki rohant a hegyekbe, találtunk 
csodálatos vízesést, és ezernyi apró szépséget. Nem szabadott 
volna így nekirohanni. Félcipőbe a szikláknak. S megtörtént a 
legszomorúbb velünk, egy H. K. nevű leányzó - geodéta, leesett 
egy szikláról. Két nap múlva a kórházban meghalt szegény. 
Lezárták a tábort Egészségügyi zárlat 10 napig. Lehűlnek a 
szenvedélyek, meggondoltabb lesz mindenki. 11-én tábori misét 
kapunk, 12-én rádiót és labdákat kapunk. A hegy alatt elterülő 
rét jó futball-pálya, s a tornateremben kosarazni is lehet. Rádión 
állandóan magyar híreket keresünk. 13-án írom a levelem első 
részét haza. Meleg alsóruhát kapunk, majd másnap zakót, 
nadrágot, télikabátot, cipőt. Németórákat hallgatunk. Amerikai 
gyorssegély csomag, ismét tisztálkodási eszközök. Felvesszük a 
kapcsolatot az osztrák főiskolával. Nov. 15-én Prof. J. beszámol 
az osztrák főiskoláról és tantervűkről.
Ekkor még bíztunk, hogy Bécsben maradunk. De az osztrák kor
mány nem tud ösztöndíjat s helyet adni, a diplománkat nem 
ismeri el. így a terv kútba esik. 16-án reggel diákgyűlést tartottak. G. 
M. elmondta, hogy többen hazamentek. Kérte, hogy az ellenszenves osztrák 
táborparancsnok viselkedését fogadjuk el. 17-én kapok ideiglenes 
igazolványt Ausztriába. Kapunk 50 Schillinget. Délelőtt beme
gyek St. Wolfgangba, ekkor eszem először fügét, csokoládét, 
veszek tollat, papírt, füzetet.
18-án gyászmise a baleset miatt meghalt lányért. 19-én ünne
pélyes temetés a St. Gilgeni temetőben a selmeci hagyományok 
szerint. 20-án vetődik fel, hogy az egész főiskola Amerikába, 
USA-ba lesz áthelyezve. Nagy vita alakul ki. Nem szívesen 
vesszük a nagy utat, akkor még bízunk Európában. A tárgyalási 
alap is bizonytalan, lehet, hogy felelőtlen kijelentés volt csupán, 
így ezzel tovább nem is foglalkozunk. 21-én elmegyünk egy



103

barátommal a környező hegyekbe, és kisebb izgalmakban van 
részünk, mikor a meredek oldalba mászunk fel. A hegyre felfelé 
vezető úton, egy vízmosásban megcsúsztam és majdnem lezuhantam, a 
későbbiekben a társak segítenek a hátralévő úton. Persze nagyon 
vigyázunk, baj nem érhet.
22-én talaj és növénytan gyakorlaton vagyunk a környező 
hegyekben. Tanulmányozzuk az Alpesi flórát. Másnap elkezdjük 
az ez évi anyagot átvenni a profokkal. Rendes órákat hallgatunk. 
Ausztráliában e napon nyitják meg az Olimpiát.

November 23-án tárgyalások kezdődnek a Ny.- 
Németekkel. Ők 3 félévig adnak ösztöndíjat, tanulás németül, 
utána akiket megfelelőnek tartanak, ezt taníttatják tovább. A 
következő napokban nincs változás. Órákat hallgatunk, tanulunk 
németül, s várjuk a tárgyalások alakulását.

Nov. 24. B. S. bő beszámoló levelet ír a Sitzenheim táborban internált 
hallgatók helyzetéről.

Nov. 25. Vasárnapi mise után, 9 órakor ifjúsági gyűlés volt. Itt 
tárgyaltuk meg J. prof. ügyét, aki Magyarországon pártfunkciót töltött be. 
Hosszas és szenvedélyes vita után a gyűlés úgy határozott, hogy aki itt kint 
van és magyar, az egy csoportba tartozik, és bárhová megyünk egymásért 
felelősséget vállalva együtt maradunk. (J. prof. esetleges amerikai 
kivándorlás esetén nem kapott volna vízumot.)

Nov. 26. N. prof. órát tart, hangulata bizakodó, és az 
oktatás megkezdése mellett van.

Nov. 27-28. Folytatódik az oktatás.
Nov. 29. 11-12 óráig nagygyűlés. R. dékán levelét ismertetik. A 

diákság elfogadja feltételeit. (Kari tanács irányítása, fogadjuk el a vendéglátók 
szokásait, szűnjenek meg a személyeskedések, kari tanács tudomása nélkül 
nem folyhatnak tárgyalások elhelyezkedésről, sztrájkról.) Az ifjúsági bizottság 
lemond. Éles hangú lemondó levelüket a többség a profokhoz nem akarja 
eljuttatni. Nyugat-német ajánlatot ismertetnek, mely szerint az egyetem együtt 
marad, de német nyelven tanul.

Nov. 30. T. prof. gyűlést tart, a német ajánlatról beszél. Este agitálnak 
az ajánlat elfogadása mellett.

Dec. 1-én R. dékán tart beszámolót, s ekkor veti fel 
először a kanadai tervet. 2-án az itt tanuló osztrák lányoktól 
Adventi koszorút kapunk. (Az épületben főző kp. iskola van, ők 
főznek nekünk is. Ezután csak "mádcheneknek" írom őket)
Dec. 2-án ifjúsági kör alakul: az elnök G. M. 96 szavazatot kap, 
elnökhelyettesek K. Gy. 59 szavazattal és B. J. 32 szavazattal.
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Dec. 4-én indul meg az események gyors sorozata. Megjelenik a 
Kanadai Bevándorlási Miniszter. (Pickersgill miniszter és Cox követ 
urak valamint Biddel nővér.)
Vázolja a részletes tervet. Kedvező, lelkesedik érte mindenki, 
tekintve, hogy a NyN.-ek nem jelentkeznek, egyre bizony
talanabb velük a tárgyalás. Svédországból is kapunk ajánlatot. 
Nem a főiskola, egyesek. Mitőlünk kb. 10-en mennek oda. Azok, 
akik Svájcba jelentkeznek és azok közé bekerülnek szintén 
felveszik adataikat.
5-én, vacsorakor Mikulásra egy-egy narancsot kap mindenki a 
mádchenektől. Aznap kapunk még 20 Sch.-t. 6-án 4-en elmen
nek Svájcba az évfolyamról. Este Mikulás ünnepély, kis ajándék 
csomaggal, melyben édesség van. Ekkor nagyon hazamenő 
állapotban vagyunk. 10-én jönnek Kanadai televíziósok, s 
filmeznek bennünket.
Dec. 12-én d.u. 2 órakor 13-an elindultunk, hogy megmásszuk a 
környék legmagasabb csúcsát a Schafberget (1783 m). 
Gyönyörű és fárasztó utunk volt. Úton, lejtőkön, vízmosáson és 
kisvasúti pályán másztunk felfelé. A havas csúcs közelében egy 
jót hógolyóztunk. Sajnos a hó a csúcs felé erősen megfagyott, s 
így kb. 200 m.-rel a csúcs alatt megakadtunk. Még egy hatalmas 
lejtő lett volna hátra, de nem indulhattunk neki, mert jéggé volt 
fagyva a hó rajta. A kilátás gyönyörű volt. Hófödte csúcsok, 
alattunk a Wolfgangsee. A nap ment le, s rózsaszínűre festette 
az ég alját. A tó felett egy repülő ment, de lejjebb mint mi. Mikor 
kigyönyörködtük magunkat, hazaindultunk. Sötétedésre értünk 
haza minden baj nélkül.
Dec. 13-14. A kanadai útlevél ügyben kérelmet adunk be. Ekkor 
majdnem hazamentem, nagyon rossz hangulatban voltam. Vár
tam hazai levelet, hisz amit küldtem, már otthon kellett volna 
annak rég lenni. December 15. Kanadai küldötség érkezik d. e. filmet 
vetítenek, csábító jövő képét látjuk. Dr. Allén George az UBC erdészeti 
fakultás dékánja a kanadai erdőgazdálkodásról tart előadást. Mc Neil Fred a 
Powel Riveri papírgyár tisztviselője a kivándorlás gyakorlati kérdéseiről 
beszél, valamint filmet vetítt a kanadai erdőgazdaságról és faiparról, valamint 
a használt gépekről. A Powel Riveri papírgyár Vancouvertől nyugatra a 
Georgiái tengerszoros partján helyezkedik el.
Dec. 16. Reggel megérkeznek a Sitzenheimi internáltak. A délelőtt tartott 
gyűlésen ismét beszél a kanadai küldöttség.
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Dec. 17. Megkezdődik a vízumosztás. Először a kanadai vöröskereszt 
papírjait töltjük ki. 1510-kor kezdik meg a vízumok kiállítását. A személyi 
igazolványokat az indulásig a kanadai követségen tartják. (A személyi 
igazolványba ütötték be a vízumokat.) Vajúdással telik az idő 17-ig. 
Ekkor reggel megkezdődik a vízumosztás. S itt is látszott, hogy a 
sors milyen kikerülhetetlen! Vártam a déli postáig, hogy lesz-e 
levelem. Nem volt. Megcsináltam a vízumot. D. u. 15— -kor 
ütötték bele a pecsétet. Ekkor már el kellett jönnöm, hisz 
hajójegyem is megvolt. És este diáktársak jöttek Sopronból. Egy 
osztálytársamat haza is vitték másnap reggel. Ha másnapra 
hagyom a vízum kiállítást, most otthon lennék.
18-án régi kamarásunk B. elmegy Ny.No.-ba rokonaihoz. Ott 
tanul tovább, Münchenben. Este csomagolunk, mert másnap 
Salzburgba költözünk, ennek részleteit este beszéljük meg.
Dec. 19-én 12 órakor busszal Salzburgba megyünk. Gyönyörű út 
a hegyek közt. Salzburgban egy barátságtalan fa lágerba dugnak 
bennünket. Csak a város szépsége pótolja az elhelyezést. 
Ezentúl esténként s délután a várost járjuk be. 21-én elvisznek 
egy fedett uszodába, amely csodaszép alsó világítású. Az 
üvegfalon túl ródliznak, mi pedig úszkálunk. 22-én kapunk 30 
Schillinget. Este a salzburgi nők karácsony estét rendeznek egy 
gasthausba. Vacsora, műsor, ajándék. Egy aktatáska, benne 
zokni, 100 Schilling, s apróságok. Nagyon kedvesek voltak. 
Estére színházjegyet sorsoltak ki nekem. Autóval vittek bennün
ket, a "Pillangókisasszony"-t láttuk. 23-án kapunk 2 karácsonyi 
csomagot., zoknit, meleg alsót, édességcsomagot dossziét stb.
24-én veszünk egy bőröndöt, amely 70 Sch-be kerül. Bele
pakolunk. Nehezen megy el a szenteste, hisz oly sok fájó emlé
künk volt. A Dómba megyünk éjféli misére. Gyönyörű éjszaka, 
nagy pelyhekben hull a hó.
25-én Z. nénitől az első hírt hallom délután. Rögtön minden 
alkalmat megragadok s 3 levelet írok haza. A nap érdekessége, 
hogy "kakaópárbaj"-t ittunk egy fiúval. Legyőzött. Ő 8 3 dl pohár
ral ivott meg, én 7-tel. Ketten voltunk a legnagyobb étvágyúak 
mindig, most is végigtombolta a társaság az esetet. 26-án d.e. 
fekszem, s délután sétálok a városban. Este jön meg küldött
ségünk Kanadából, az ő beszámolójukat hallgatjuk. 27-én 
oltanak bennünket. 28-án újra elmegyünk az uszodába. 29-én
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este 20— -kor indul különvonatunk Salzburgból. Kb. 11-kor érjük 
el Münchent. 30-án: Augsburg, Stuttgart, Köln reggel 9 órakor 
Achen Herbesthal, itt megáll a vonat egész nap. Az aznapi Angliába 
menő kompot lekéstük, ezért kellett a kisváros állomásán állni. Belga 
állomás. Lapot küldök haza. Egész úton nagyszerű ellátás. 
Nagyobb állomásokon töménytelen ennivalót hoznak fel. Háló
kocsikban vagyunk. Az éj folyamán indulunk tovább. 31. 5 h -kor 
Brüsselben vagyunk. 7 b -kor Ostendében vagyunk. Itt hajóra 
szállunk. 3/4 10-kor indul Doverba. Könnyes szemmel vész el 
szemünk elől Európa. 3/4 2-kor érünk Doverba. 4-kor indulunk 
gyorssal Liverpool felé. 1/2 6 körül 1 órát megy a vonat London 
külvárosain át. Sziklás legelők, hegyes pirostetős házak, renge
teg televíziós antennával. Sok alagút. Az állomások és a vonat 
zöld piros színű. Balra hajts-ot figyelünk meg az országutakon. 9
- -kor Rugby 1/4 2-kor Liverpool. Itt emeletes buszokban 
megyünk a hajóra. Mikor beszállunk, akkor van újév. Hatalmas 
hajó. A hajó neve: EMPRESS OF BRITAIN, 25.500 tonna teherbírású, 195 m 
hosszú és 26 m széles luxus hajó. Kényelmes 4-es kabinok. Rögtön 
borotválkozom, mosdok. A turistaosztályon megyünk. Laticeres 
ágyak, minden tiszta, a pokróc is fehér. Nagyon jót alszom. 1-én 
megismerkedem a hajóval. Előkelő étterem. Francia konyha. 
Kínos eleinte enni, nem tudjuk mit, mivel együnk. A hajó 1/2 7- 
kor indul el. 2-án kezdődik a kálváriánk. Nagy szél fúj, s nagyon 
ing a hajó. A délelőttöt még végigbírom, mások sorra "hullanak 
el" A korlátok és a megfelelő helyek foglaltak. Délután 4-szer én 
is igénybe veszem a forgalmas helyet. Másnap már enni is 
tudok, s utána mindig eszem. 3-án a vihar tovább tart s egész 
úton végig kísér. 4-én kapunk 4 $-t. 5-én már egészen meg
szokjuk a tengert. B. S.-t ezen a napon hozzák fel a kabinból. 
Egészen oda volt, 6-án olyan a vihar, hogy az ágyról reggel 
majdnem leestem. Jó lenne már kikötni! 7-én befordul a hajó 
Kanada alá. A hullámok most oldalingást okoznak. Sok derült
ség, minden felborul, hamutartók leesnek, emberek a falhoz 
szorulnak. 8-án éjjel 02-kor kötünk ki St Johnban. D. u. 3-kor 
szállunk partra. Közben megtudjuk, hogy nem utazhatunk egye
lőre tovább a vasúti társaság sztrájkja miatt. Vám röntgen, 
orvosi vizsga. Este kis műsort hallgatunk végig.
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Járt. 9. helyünk kényszermegoldás St. Johnban. A bevándorlási 
iroda helyiségében vagyunk összezsúfolva. Tanárok - lányok 
fiúk külön. Itt látunk először televíziót, de nagyon hamar meg
unom, mert igaz volt, amit az amerikai televízióról hallottunk 
Cowboy film, reklám, s kevés élvezhető műsor. Kosztunk viszont 
itt is jó. Lassan telnek a napok, s nem tudjuk mikor megyünk. 10- 
én kapunk segélyt, 5 $-t, kockás inget, zoknit, alsóruhát, 
pizsamát, s apróságokat. 11-én kapunk meleg kesztyűt és 
sapkát. Nagy hideg van itt, ez volt Kanada leghidegebb vidéke. 
30-40 °C hideg van állandóan. Lakóhelységünk viszont nagyon 
jó meleg. Városba is keveset járunk, hisz nagy a hideg. 13-án a 
helyi püspök tart misét nekünk. A nap szenzációja: egy fiatal 
hallgató pár esküdött meg, s ezt a helyi televízió közvetítette. 14- 
én kosarazunk egy helyi csapattal, akiket sikerül megverni. 15- 
én látogatást teszünk Frederiktonban, a provincia fővárosában, s 
megnézzük az University-t. Ez kisebb, mint a Vancouveri, de itt 
is minden kar együtt van. Tanulmányi felszerelése gyengébb 
mint a soproni (természetesen az erdészkaré,) de sport
kombinátjuk csodaszép volt. Nálunk országos viszonylatban is 
elsőrangú lenne. A kanadai táj érdekes. Már ott is láttuk, Kis 
faházak, s kis falukban is óriási neon és világított reklámok. 
Abban a tartományban fiatal erdők voltak 30-40 éve az egészet 
tarravágták. Most egy fafaj az egész, s rengeteg betegség 
pusztítja. Ez az egyetemre is rányomta a bélyegét, kórtanra 
fektették a fő súlyt. A kék busszal megtett kirándulás szép emlék 
marad.
Jan. 16. Megtudjuk, hogy 19-én indulunk. Mosok (mosógéppel). 
Pakolunk, majd 19-én 9— -kor a St. Johni állomásról indulunk. 11
napig időztünk St. Johnban. Minket a Canadian Pacafic társaság szállított 
volna, ezek pont most álltak sztrájkba, hogy fűtőik bérét 25 %-kal emeljék. így 
a másik vasúti társaság, a Canadian National szállított bennünket. Egy u. n. 
"Szabadság" vonatot állítottak össze. 14 hálókocsi, 2 étkező volt a 
szerelvényen. Ezt a vonatot minden nagyvárosban ünneplő tömeg várta. 
Himnuszok, ünnepi beszédek után megvendégeltek bennünket, sok helyen 
gyors városnézésre vittek Első éjjelig Qubec-ig jutunk el, majd 10- 
kor Montrealba. Először játszotta hivatalos zenekar a magyar 
Himnuszt, mikor bementünk az állomásra. Kedves emberek, 
szép város. Itt kapom meg első leveleteket, amit Apu 27-én írt. 
Egy fiú hozta utánam, ki ide rep. géppel jött. 3/4 4 felé indulunk
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tovább. Este 8-ra érünk Ottavába. Ilyen lelkes egyetemistákat 
nem láttam. 2 hónapig volt elég a cigaretta, amit beszórtak a 
kocsikba. Leszálltunk, majdnem vállra vettek, bennünket. De 
onnan gyorsan indultunk tovább. Este a kocsitársalgóban 
magyar nóta esteket rendezünk. Ezt a néger vonatszemélyzet 
nagyon élvezte. 22-én este 6-kor érünk Winnipegbe. Állunk itt is 
pár percet, kis fogadás. Nagy hideg van itt Kanada közepén. 40- 
45 °C. Dupla ablak is befagy 23. Albertéba vagyunk a fő 
mezőgazd.-i területen. Edmontonba érünk 3 óra felé. Szokásos 
ceremónia. Este 8-kor egy állomáson totemoszlopot látunk, s 
estére érünk be - nagy balszerencsénkre - a Sziklás Hg.-be. Éjjel 
sokat halad a vonat, s már a gerincen is túl vagyunk reggelre. 
(Remélem minden részlet hazaért.)
Jan. 24. Éjjel feljutottunk a sziklás hg. gerincéig, most a túlsó 
oldalon haladunk lefelé. Gyönyörű táj. Éles hegygerincek. 
Fantasztikusan kiépített vasútvonal a Fraiser folyó völgyében. A 
folyó mindkét oldalán vasút, a két rivális vasúti társaságé. 
Felettünk jobbra csúcs, balra mélység, kis párkányon rohanunk 
80-100 km-rel áthidalásokon. D. u. 2-kor érünk vasutunk vég
állomásához. Buszon érünk az Abbotsfordi repülőtér épületeibe, 
itt vagyunk ideiglenesen elhelyezve, mert a Powel Riveri 
szállásunk még nem kész. Itt kb. két hétig leszünk. Az idő most 
egészen könnyen megy, amióta tanulunk. Kicsit már hiányzott a 
rendszeres munka. Igaz, hogy erről még előbb nehezen lehetett 
volna szó, olyan idegállapotban voltunk. Mióta hírek érkeznek 
otthonról, s biztosan látjuk jövő terveinket, a kedélyek le
csillapodtak, s jobb a hangulat. Itt jan. 28-tól napi 3 órában 
tanuljuk a nyelvet. Délutánonként sportolunk a nagy torna
teremben. A zuhanyozókban mindig van melegvíz, igyekszem 
kihasználni ezt a lehetőséget is. Febr. 9-én Vancouverbe 
mentünk. Megnéztük a várost és az egyetemet. Délelőtt 
autóbuszon jártunk a városban és parkjaiban. Ebédet az egye
temen ettünk. Vacsoráig az ottani tanárok hívtak meg bennünket. 
Én egy kedves családhoz, egyik kar dékánjához mentem. 
Figyelmes család volt, szép estét töltöttem el velük. Zongo
ráztam, és valahogy elgagyogva, orosz szavakat is használva 
értettük meg egymást. Vancouver a világ egyik legszebb városa. 
Hatalmas területen fekszik, főleg apró kertes, faházak vannak,
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pár felhőkarcolóval. A Stanly parkba egy egymérföldes csodá
latos függőhíd vezet. A városban rengeteg modern autót láttunk. 
Az egyetem hatalmas területen fekszik. Fogorvosi kivételével, itt 
minden együtt van. Kedvesek a főiskolások velünk szemben. 
Mesés sportkombinátjuk van. Az egész város tele van színes 
reklámokkal. Szép napot töltöttünk el, sok érdekeset láttunk.
21-én költöztünk Powel-Riverbe. Pont egy hónapja. Azóta meg
szoktuk ezt a kisvárost, megszerettek bennünket, s várjuk a nyári 
munka kezdetét, angolt tanulva. Ezzel be is fejezem a naplót.
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