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A közel négymillió négyzetmérföld területű Kanada betelepítése mezőgaz
dasági munkát vállaló népességgel már a 17. század elején megindult francia 
kezdeményezésre, majd folytatódott sokkal intenzívebben az angol kormányok 
irányításával, miközben az 1860-as évektől kezdve az Egyesült Államok terjesz
kedő törekvése is mind határozottabbá vált. A 19. század utolsó harmadában 
Anglia arra törekedett, hogy a tengerentúli kolóniákra, így Kanadába is telepítse 
az ipari forradalom áldozatait, megnövekedett munkaerőfeleslegét; a kanadai 
kormány viszont „nagy körültekintéssel” kiválasztott földművesek letelepítését 
kívánta előmozdítani.1

A terület, amit ma Kanadának nevezünk, de különösen az ország nyugati 
részei, az úgynevezett préritartományok, Manitoba, Saskatchewan és Alberta, 
amelyeket 1870 és 1911 között csatolt hivatalosan Kanadához az angol kor
mány, alig lakott területet alkottak. Ezekben az 1867-es kanadai konfederációig 
mindössze 1565 fehér ember és 10 093 félvér (metis) élt. Ilyen körülmények 
között tarthatatlan volt az a bevándorlási politika, amely a népesítést kizárólag 
angolszászokkal kívánta megoldani. John A. Macdonald konzervatív párti ka
nadai miniszterelnök 1872-es „Land Act”-je, az a földtörvény, amelynek értel
mében 1873-ban kiutalták az első nyugati prériföldet azon 21. életévüket betöl
tött családfőknek, akik vállalkoztak földművelésre, erdőirtásra és állandó 
megtelepedésre, nem járt a kívánt eredménnyel.2 Ebben elsőrendű szerepet 
játszott az a körülmény, hogy a keletről nyugatra történő vándorlást az óriási 
szűzterületeken szinte lehetetlenné tette a megbízható közlekedés hiánya. így 
sok telepes a nyugati Red River környéke, vagyis a prérividék helyett, inkább 
amerikai vonatokon Chicagóban, Milwaukee és St. Paul hatósugarában kötött 
ki. A kanadai federális kormány ezért ingyen adott földet a Canadian Pacific 
Vasúttársaságnak, hogy vasútvonalat építsen „mari usque ad marem” (tengertől 
tengerig), vagyis az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. E program kedvező 
hatása már észrevehető az 1881-1886 között bevándoroltak növekvő számában. 
A vasútépítés következtében az út megtétele a korábbi tizenhárom napról 
háromra csökkent.3 1884-ből már olyan adatunk is van, hogy a mai Saskatche-
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wan tartomány területén, Moosonee-tól délre, a Pipestone Creek és a Moose 
hegység között -  Burdett Coutts angol bárónő kezdeményezésére -  zsidó tele
pülés jött létre. Ennek -  szempontunkból -  az az érdekessége, hogy a jelentés 
szerint a pionír településnek tíz lengyel, tíz magyar, tíz osztrák, kilenc német és 
kilenc orosz eredetű tagja volt. Figyelemre méltó az is, hogy ez a település alig 
százhúsz kilométerre található a későbbi magyar település centrumától, ami a 
kanadai távolsági viszonyok között nem jelent különösebben nagy távolságot.4

A 19. sz. derekán a bevándorlókat toborzó még kezdetleges propagandaesz
közök és módszerek egyre inkább kifinomultak; a kanadai kormány tekintélyes 
összegeket fordított Kanada népszerűsítésére, a bevándorlók megnyerésére.5 
Ezentúl 1872-től már kedvezményes hajójegyet is adtak azoknak a földműves 
bevándorlóknak, akik az Egyesült Államok helyett Kanadában telepedtek le.6 
Az 1880-as évek közepéig a telepesek elsősorban Nagy-Britanniából érkeztek, 
attól kezdve azonban az európai kontinens különböző nemzetiségei mind jelen
tősebb számban követték őket. Érdemes megemlíteni, hogy az 1989-es statisz
tikai adatok szerint Kanadában 83 608 magyar származású lakos élt, ami az 
összlakosság fél százalékát sem tette ki.7

A magyar telepesek toborzásában és az északnyugati prérividéken való 
letelepítésben az a férfi játszott kiemelekedő szerepet, aki 1885 tavaszán Kanada 
fővárosában, Ottawában, a bevándorlási ügyek vezetőjénél gróf Esterházy Pál
ként mutatkozott be. Esterházy személye és azonosítása körül sok jogos vita 
folyt. A kanadai hatóságokkal is voltak visszatérő nézeteltérései. Szolgálataira 
hol igényt tartottak, hol mereven visszautasították azokat.8 Ami a tárgyalásokat 
közte és a kanadai kormányzat között 1885-ben megindította és megalapozta, 
az annak volt köszönhető, hogy Esterházy úgy léphetett fel, mint a First Hunga
rian -  American Colonization Company elnöke, amely 100 000 dolláros alaptő
kével kezdte tevékenységét New Yorkban és aki az Egyesült Államokban élő 
400 000 magyar képviselője.9 Miután a kanadai hatóságokkal megállapodott, 
visszautazott az Egyesült Államokba, majd rövidesen megkezdte a magyar 
bányászok toborzását Pennsylvania szénbánya-vidékéről. Tekintettel azok rend
kívül nehéz munka- és életkörülményeire, elszigeteltségére s arra az ellenséges 
légkörre, amely körülvette őket, Esterházy rekrutálása sikeres volt. Az első -  
jóllehet még főleg szlovákokból verbuválódott -  csoport 1885 őszén már meg 
is érkezett Nyugat-Kanadába. Közöttük négy magyar nevet viselő is volt s 
településük helyét „Hun Völgy”-nek nevezték.10

1886 tavaszán Esterházy újabb telepeseket hozott ugyancsak Manitoba tar
tományba s ennek tagjai alakították ki a később róla elnevezett kolóniát. E 
harmincöt családot magába foglaló csoportnak a Canadian Pacific Vasúttársaság 
már 25 000 dollár kölcsönt, vagyis családonként közel 715 dollárt folyósított új 
életük megindításához (építőanyag, szerszámok, állatok, élelemvásárlására 
stb.).11 Torontóig az amerikai vasúttársaság vagonjaiban utaztak, majd onnan 
Owen Sound-on és Fort William-on keresztül érkeztek Winnipegbe. Itt a kana
dai kormány megbízottja fogadta őket és átnyújtotta az állam első rész-segélyét:
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minden családnak két ökör, két tehén, egy szekér, egy eke, egy borona, egy 
lőfegyver és lőpor jutott; családonként ötszáz dollárt hitelezett a kormány 
házépítési költségekre is.12 Winnipegből ökrösszekéren folytatták útjukat Whi- 
tewood felé, majd a szú'zföldekre, hogy birtokukba vegyék a kormány által 
megszavazott 160 acre teljesen ingyen juttatott birtokot. Ilyen ingyen földet a 
Dominion Government Land Act alapján minden, a fölművelésben jártas csa
ládfő kapott, ha annak megművelését vállalta.13

A magyar telepesek addig, amíg az építkezési anyagok megérkeztek és 
házaikat vállalkozók segítségével elkészítették, sátrakban laktak. Vitát váltott 
ki, hogyan s miként építsék fel házaikat, milyen formát adjanak településüknek. 
Néhányan az óhazai falu településszerkezetet kívánták követni, a többség azon
ban az angolszász s Kanada angollakta területein meghonosodott „townships 
system”-re szavazott, s így minden család a saját földjén építette fel házát. Azok, 
akik a magyarországi falut akarták felépíteni a kanadai szűzföldeken, magyar 
típusú elöljáróságot is akartak szervezni, bíró, kisbíró, jegyző, csendbiztos 
megválasztásával. A többség ezt is elvetette, s be kellett látniok, hogy új 
hazájukban a kanadai államforma általános berendezkedését kell követniök, 
elfogadniok.14 Az építkezések még nem fejeződtek be, amikor november elején 
megérkezett az első hóvihar, majd beköszöntött a hosszan tartó, szubartikus 
kanadai tél, sokszor 50-60 fokos hidegekkel. Ezt a testi-lelki megpróbáltatást -  
kellő felszerelés és felkészülés híján -  a harmincöt családnak mintegy harmada 
állta ki; a többség, főleg az akklimatizálódás nehézségei miatt visszamenekült 
Pennsylvániába. Az a 12-15 család, amely kitartott, 1887 májusában kezdhetett 
hozzá a szűzföldek feltöréséhez.15 A kezdeti iszonyú nehézségek ellenére 1894- 
ben már 50 családra nőtt a magyar telepesek száma. 1902-ben a római katolikus 
pap szerint „800 lélek” tartozott istápolása alá. A település 1892-től Kaposvár 
néven szerepel, majd Eszterház-Kaposvár névre keresztelik.16

A kanadai bevándorlásukat követő ötödik esztendőben a magyar telepesek is 
kérhették a kanadai állampolgárságot. Ha a kérelmező ellen nem merült fel 
erkölcsi kifogás, büntetve nem volt, akkor állampolgársági bíróság előtt, angol 
vagy francia nyelven kellett tanúságot adnia Kanada történetének, földrajzának, 
parlamenti formájának alapvető ismereteiről. Ezzel a jogával azonban a 20. 
század első évtizedéig a bevándorolt magyaroknak csupán tizenöt százaléka élt, 
jóval kevesebb, mint a szlovákok, vagy lengyelek esetében, holott a statisztikai 
adatok szerint írástudásuk, nyelvismeretük nagyobb volt, mint bármelyik más 
kelet-európai eredetű nemzetiségé.17 Azok, akik felvették a kanadai állampol
gárságot, sokkal kisebb mértékben éltek ebből fakadó jogaikkal (részvétel a 
központi és tartományi választásokon stb.), mint más kelet-európai sorstársuk. 
A bevándorlási dokumentumok, a visszaemlékezések, egyházi iratok stb. azt 
tanúsítják, ennek elsősorban az volt az oka, hogy az első magyar telepesek 
tulajdonképpen „sohasem csomagoltak ki teljesen bőröndjükből”, őket még 
erősen fogva tartották az óhaza kötelékei, s a kanadai politikai események
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helyett -  lehetőségeik határain belül -  elsősorban a magyarországiakra figyel
tek.18

Az élet mindennapi gondjai (baleset, váratlan halál, sérülés, ideiglenes mun
kanélküliség stb:) ösztönözték az első egyesületek, baráti szövetségek, segély
egyletek szervezését, amiben a magyarok már felhasználhatták a lengyel, szlo
vák, ukrán bevándorlók korábbi tapasztalatait. A magyarság szervezkedése is 
egyházi keretben indult meg, illetve egyházi irányítással fejlődött. 1886-1891 
között azonban a telepesek még maguk végezték a temetéseket, a kereszteléseket 
s mivel sem templomuk, sem papjuk nem volt, az istentiszteleteket is egy-egy 
család házában tartották. 1891-ben a legközelebbi (St. Boniface) püspökségtől 
kértek papot. 1892 tavaszán érkezett meg Eszterház-Kaposvárra a francia-kana
dai Agapite Page jezsuita misszionárius, akinek a telepesek építettek paplakot, 
majd Page atya irányításával emelték az első római katolikus templomot. A 
település lakói ugyanis -  két család kivételével -  római katolikus vallásúak 
voltak. Page atya kénytelen volt megtanulni magyarul, mivel a telepesek fran
ciául nem beszéltek.19

A szervezkedés másik vonalát a postahivatal jelentette, amely Baráth István 
postamester házában működött. A telepesek itt rendszeresen összejöttek. A 
postahivatali tanácskozás indította el az iskolaalapítást is, amit nemcsak az 
nehezített, hogy az Eszterház-Kaposvár körzet lakossága többségében magyar 
és szlovák nemzetiségű volt, hanem az iskolaügyekre vonatkozó törvényes 
előírások is. Végül is felállítottak egy katolikus iskolát a magyar gyerekek 
számára s a cseh és szlovák kisdiákok protestáns iskolát kaptak. Mindkettőben 
angol nyelven tanítottak.20 Az 1890-es évek elejére a postahivatal is ketté vált, 
Eszterház elsősorban szlovák jellegűvé alakult, utóbb fel is vette a Kolin nevet, 
míg Kaposvár magyar maradt.21

A századforduló táján megnövekedett a magyar kivándorlók érdeklődése 
Kanada iránt, amit a kanadai kormány is igyekezett erősíteni és kamatoztatni. 
Ezt a célt szolgálta többek között Esterházynak az a 84 oldalas könyvecskéje, 
amelyet „Esterház Magyar Kolónia Északnyugati Tartományok Kanada” cím
mel az ottawai kormány jelentetett meg 1902-ben. Ez értékes forrás a század- 
forduló kanadai magyar telepesei életének megismeréséhez, noha kétségtelen, 
hogy céljánál fogva erősen idealizált képet fest. A brosúrához szükséges 
anyaggyűjtést -  ámbár szigorú feltételek mellett -  a Canadian Pacific Vasúttár
saság finanszírozta. Esterházy, már túl hetvenedik életévén, vállalta a nagyon 
hosszú és fárasztó utat, személyesen tárgyalt a telepesekkel s útjára egy fényké
pész is elkísérte.22 A kis kötet értékét rendkívüli mértékben megnövelik azok a 
fényképek, amelyeket négy napon át készítettek Esterház-Kaposvár kolóniáról, 
a tájról, a házakról, a családok mindennapi életéről. A fotók gátat szabtak annak, 
hogy a megszólaltatott telepesek, illetve a kötetet összeállító Esterházy, túlsá
gosan messze rugaszkodjanak a valóságtól. Nem szól azonban ez a kiadvány az 
első kanadai magyar telepesek életének nehézségeiről (éghajlat, munkakörül
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mények, honvágy stb.) s azokról sem, akik visszatértek Kanadából Magyaror
szágra, mert nem voltak képesek ott gyökeret verni.

Esterházy 900 személyre és 200 családra becsülte Esterház és Kaposvár 
összlakosságát, jóllehet a korabeli részletes térkép csupán 130 család lakhelyét 
tünteti fel s valószínű, hogy közülük néhány nem is magyar volt. Közli 27 
személy nyilatkozatát, feltehetően azokét, akik a legsikeresebbek voltak.23 Az 
első telepesek főleg Abaúj-Torna, Szabolcs és Fejér megyéből vándoroltak ki, 
de voltak közöttük Bereg és Sáros megyéből, Váralja, Bodajk, Korlát, Felsőmé- 
ra, Felsőnovaj, Garadna, Őrmező, Siba, Tornyospálca, Jánok, Pusztaradvány, 
Vizsoly községekből érkezők is.

Gönczi Lajos Göncz-Ruszkáról, Abaúj-Torna megyéből 24 évesen 1882-ben 
vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol négy évig dolgozott, feltehetőleg 
Pennsylvaniában. Ott megnősült, majd 1886-ban Kanadába vándorolt. Mint 
elmondja, „a legelső telepesek közé tartoztam, akik az Esterház magyar kolóni
án, Kanadában letelepedtek. Ekkor 500 dollárom volt, amit részben magammal 
hoztam az Egyesült Államokból, részben Magyarországon kaptam.” Figyelemre 
méltó, hogy Gönczy a kivándorlás után is támogatásban részesült a magyaror
szági rokonságtól, ami nem volt egyedülálló jelenség. Gönczy felesége Fodor 
Júlia, egyidős volt vele. Ók ama tizenkét család közé tartoztak, akik az első 
keserves tél után nem költöztek vissza Pennsylvaniába, hanem véglegesen 
gyökeret eresztettek Esterházán. „Arról most nem akarok beszámolni -  írja -, 
hogy milyen nehézségeken mentünk keresztül az első időkben, amikor a koló
niát megalakítottuk... most azonban 620 acre földem van, jó föld, amiből már 
125 acre művelés alatt van.” A 125 acre föld megművelése, ha számításba 
vesszük, hogy Gönczy 1886 óta élt Esterházán, 16 esztendőt vett igénybe. Ez 
hozzávetőlegesen évi 7-8 acres Szűzföld feltörését és megművelését jelentette. 
Ez rávilágít arra, hogy a munka rendkívüli erőfeszítést igényelt, de arra is, hogy 
a pionírok hosszú esztendőkig nem tudtak piacra termelni, főleg nem tekintélyes 
mennyiséget. 1902-ben azonban már 1400 bushel búzáról és 1500 bushel rozsról 
ad hírt Gönczy, továbbá konyhakertről, amelyben krumpli és zöldségfélék 
teremnek a család részére. „Ezen kívül van nekem öt igáslovam, három csikóm, 
negyven tehenem, huszonnégy disznóm és egy csomó szárnyasom. Az elmúlt 
esztendőben ezer dollár készpénzt kerestem a búzám, rozsom, továbbá tehenek 
és vaj értékesítéséből. Az 1902. július 20-án leírt nyilatkozatának utolsó sorai
ban azt is közli, hogy birtokát minden földműveléshez szükséges géppel felsze
relte.24

Gönczy fia, Péter volt az első magyar gyerek, aki a kanadai kolónián szüle
tett. A Gönczy házaspárnak 1902-ben már nyolc gyereke volt, az említetten kívül 
még három fia, az ifjabbik Lajos, valamint Imre és János, továbbá négy lány, 
Ilona, Irma, Evelyn és Júlia. Gönczy nem angolosította el a nevét, sőt gyerme
keinek is egy kivételével magyar nevet adott. Ez általános jelenség a csoportos 
településeknél, mivel azokban az asszimilációs igények nem léptek fel olyan 
erővel, mint az egyéni bevándoroltaknál, különösen nem vidéki környezetben.
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Az asszimiláció ftiágneses erejétől azonban a Gönczy família sem volt mentes, 
mivel magyar nevük és a magyar csoportos településben eltöltött gyermekévek 
ellenére a nyolc Gönczy gyerekből az egyik egy francia-kanadaival házasodott, 
hárman angol-kanadai párt választottak, egy angol-amerikaival, egy pedig né
met-amerikaival házasodott. Mindössze két Gönczy csemete házasodott kana
dai-magyarral.25 így a Gönczy család esetében, már az első generációs kanadai 
magyarság vizsgálatánál, mintegy 75 százalékos asszimilációs tendenciáról 
lehet beszélni. A vegyes nemzetiségű házasságok esetében ugyanis igen csekély 
a valószínűsége annak, hogy a másod-generációs gyermek megőrzi egyik vagy 
másik nagyszülőjének anyanyelvét. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 
ilyen esetekben a gyermekek már iskolás kor előtt a befogadó ország nyelvét 
sajátítják el a legnagyobb százalékban. Gönczy Lajosnak 1973-ban huszonki
lenc unokája volt; közülük húsz él Kanada tartományaiban az Atlanti-óceántól 
a Csendes-óceánig, a többi az Egyesült Államokban szétszóródva. A második 
generációs unokák közül egy sem maradt a pionír magyar településen, Esterház- 
Kaposváron.

Baráth István már negyvenedik esztendejét taposta, amikor elhatározta, hogy 
kivándorol szülőfalujából, az Abaúj megyei Garadnáról az Egyesült Államokba. 
Ő is, mint annyi társa, a múlt század végén a pennsylvaniai szénbányákban 
dolgozott kilenc esztendeig, majd 1888 július 16-án megérkezett a kanadai 
Esterház kolóniára „minden pénz nélkül”. „Találtam munkát -  közli Baráth - , 
és az első keresetemből befizettem a 12 dolláros folyamodványi díjat, aminek 
alapján megkaptam a 160 acre jó földemet.”26 Mint ismeretes, John A. Macdo
nald konzervatív kormánya ingyen földet juttatott az északnyugati szűzföldeken 
az új bevándorlóknak; Wilfrid Laurier liberális kormánya 1896 és 1911 között 
hatványozott energiával folytatta, sőt továbbfejlesztette ezt a.földadományozó 
bevándorlási politikát.

Akárcsak Gönczy, Baráth is ecseteli a kezdeti nehézségeket, de 1902-ben 
már elégedetten írja: „.... 70 acres föld van művelés alatt és a múlt évben 900 
bushel búzát, 500 bushel rozsot és 140 bushel kukoricát tudtam betakarítani.”27 
Tizennégy esztendő munkája tehát mindössze 70 acre föld megművelését ered
ményezte, ami évi 5 acre átlagot jelent, s így ő sem tudott jelentősebb mennyi
séget piacra termelni. Baráthnak nyolc igáslova, tizenöt tehene és számos 
disznója, rengeteg baromfija volt. Elmondta, hogy nincs hiánya semmiféle 
mezőgazdasági szerszámban, eszközben. Amikor Baráth az Egyesült Államok
ból átvándorolt Kanadába, az Esterházy telepen megismerkedett egy özve
gyasszonnyal, akinek ugyancsak magyar férje volt, de amikor a Canadian 
Pacific Vasúttársaság alkalmi munkáján dolgozott, baleset következtében meg
halt. Baráth az özveggyel négy gyerekét is magához vette és művelte az asz- 
szonyra maradt, ugyancsak ingyen kiutalt 160 acre-t földet is.28

A nyilatkozat stílusa, szerkezeti felépítése, nemcsak Gönczyéhez hasonlatos, 
de a többi telepeséhez is. Valószínű, hogy a pozitívumokat kiragadó fogalmaz
ványok szerkesztésében Esterházy személyesen vagy megbízottjai útján segéd
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kezett és a telepes házában tartózkodtak mindaddig, amíg az írásbeli összefog
lalót nyélbe nem ütötték. Igen valószínű, hogy Esterházyék eló're komponált 
kérdéseket állítottak össze, ezek alapján készültek az írásos nyilatkozatok.

Baráth István kétségtelenül köztiszteletben álló személy lehetett, mivel 
1891-ben, vagyis már három esztendővel Kanadába érkezése után, a kaposvári 
postahivatal postamesterévé nevezték ki. Ez csakis úgy volt lehetséges, hogy 
ugyanekkor felvette a kanadai állampolgárságot, amihez -  mint említettük -  
bizonyságot kellett adnia az állampolgársági bíróság előtt az angol vagy francia 
nyelv alapos ismeretéről.29 J. Hawkes történész látogatást tett a kolónián 1889- • 
ben és erre így emlékezik vissza: „...Stephen Baratt (nyilvánvalóan Baráth 
István -  A.F.) egyike a legkiválóbb, legudvariasabb magyaroknak, akivel valaha 
is találkoztam.” Elidőzött Baráthék házában, ahol leányuk valamiféle „félbarbár 
hegyi muzsikával” nyűgözött le.30 Valószínű, hogy a magyar népzene motívu
mai tűntek egzotikusnak Hawkes számára. Figyelemre méltó Hawkes ama 
megállapítása, amely a fiatalok nyelvtudására vonatkozott és feltehető, hogy 
nemcsak Baráthék családjára volt jellemző. Elmondja, hogy Baráthék házában 
„találkoztam egy fiatal asszonnyal, aki István lánya volt. Ő nem beszélt angolul, 
én nem tudtam magyarul; így tehát holtpontra jutottunk.”31 Valószínű, hogy sem 
Baráth felesége, sem annak első házasságából származó gyermekei nem tudtak 
angolul, illetve a magyaron kívül más nyelvet nem beszéltek. A múlt század 
utolsó évtizedeiben Kanada még nem törekedett arra, hogy az új bevándorlókkal 
megismertesse az ország nyelvét. A nyelvtanulás különösen nagy nehézségekbe 
ütközött az elszigetelt csoportos településeken. A magyar pionírok közül mun
kájával, tehetségével, szorgalmával kétségtelenül kiemelkedett Baráth István, 
akinek postamesteri pozíciója nemcsak megkülönböztetett státust jelentett szá
mára, hanem az ún. „postanapokon”, amikor a postahivatal a telepesek központi 
gyülekezőhelye volt, valószínűleg tanácsadóként is jelentős szerepet játszott a 
magyarok körében. Hivatali munkája mellett mindkét birtokát is sikeresen 
kezelte. Erről ad hírt 1908-ban a Kanadai Magyarság c. lap október 16-i száma: 
„Idősebb Barát István postamester (Kaposvár) 18 első és második díjat nyert a 
szeptember 30-án Stockholmban (Saskatchewan tartomány) megrendezett me
zőgazdasági kiállításon.” Stockholm ugyancsak erősen magyar jellegű település 
volt, ahol 1901 óta minden esztendőben megrendezték a három napig tartó 
kiállítást. Erre a szomszéd falvakból, mintegy ötven kilométeres körzetből is 
elhozták a famerek termésük, állatállományuk legszebb példányait, díjazást 
remélve.32

Lengyel József az Abaúj-Torna megyei Felsőmérából vándorolt 1883-ban a 
pennsylvaniai bányavidékre. 1902. július 20-i nyilatkozatában elmondja, hogy 
a bérletörő munkavállalókat a szervezettebb szénbányászok kiközösítették. Az 
új bevándorlók, akiket legtöbb esetben a bérfeszültségek levezetésére alkalmaz
tak a bányatulajdonosok, csak ideig-óráig álltak alkalmazásban. Amint a bérek 
kiegyenlítődtek, őket elbocsájtották. Lengyel a munkanélküliség mellett családi 
gondokkal is küzdött. Egyetlen fia a feketehimlő járvány idején súlyosan meg
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betegedett. Lengyel nem hagyta, hogy gyermeket a járvány-házba hurcolják, 
hanem feleségével együtt vállalta, hogy mindhármukat a bányavidéktől távol 
eső pusztán egy viskóban helyezzék karanténbe. Fia felgyógyulása után -  írja 
Lengyel -  „elhatároztam, hogy több honfitársammal együtt, akik már hosszabb 
ideje készülődtek, én is Kanadába megyek. Azonban nem volt elegendő pénzem 
az útiköltséghez, így én is folyamodtam a félárú jegyért, amit kiutaltak azoknak, 
akik a kanadai magyar kolóniára szándékoztak települni.” Lengyel mindössze 
három évet töltött az Egyesült Államokban s harmincöt éves, amikor megérkezik 
Kanadába. A három esztendő nem volt elegendő arra, hogy a háromtagú család 
útiköltségét megtakaríthassa. Amikor a Canadian Pacific Vasúttársaság segítsé
gével megérkezik Whitewoodra, így számol be a fogadtatásról: „...ötszáz dollár 
előleget kaptam természetben, mint például ökröt, teheneket, szekeret, mező- 
gazdasági szerszámokat, puskákat, élelmet és egyebeket.” Házépítésre is kaptak 
kölcsönt, s addig, amíg házuk elkészült, sátrakat, tűzhelyeket, főzőedényeket 
bocsátottak rendelkezésükre.33 Lengyel József 1902-ben már 320 acre tulajdon
sa volt, ebből 135 acre állt művelés alatt. A szűzföld kiutalásától számított 
tizenegy esztendő folyamán Lengyel 9,6 acre földet tört fel évi átlagban, amivel 
mind Gönczy, mind Baráth teljesítményét felülmúlta. „Az elmúlt esztendőben 
-  írta -  1500 bushel búzát és 500 bushel rozsot takarítottam be és volt elegendő 
konyhakerti veteményem meg burgonyám a család részére”. Nyilatkozata végén 
Lengyel is említést tesz arról, hogy rendelkezik a szükséges felszereléssel, 
továbbá van négy igáslova, egy csikója, hét tehene, huszonhárom disznaja és 
rengeteg szárnyasa.34 1888-ban a kolóniát ellenőrző tisztviselő azt állapítja meg, 
hogy Lengyel „egyike a legsikeresebb farmeroknak a kolónián”. Megemlíti azt 
is, hogy Lengyelné nyerte az első díjat a kenyérsütésben.35

A bevándorlási ügynököknek és a bevándorlási tisztviselőknek egyik felada
tuk volt, hogy elősegítsék a települések közötti vetélkedést, segítséget nyújtsa
nak az őszi mezőgazdasági kiállítás megszervezésében. Ez utóbbit általában 
szeptember első hetében rendezték és sok tekintetben hasonlítanak a magyaror
szági búcsúkra, mivel a fiatalságnak azokon szórakozásra is lehetősége nyílt. 
Az Esterház-Kaposvár Kiállításon (Fair) nemcsak a legtöbb tejet adó tehenek, 
a legszebb búzák, rozsok, kukoricák, paprikák, paradicsomok kaptak első, azaz 
piros, második, azaz fehér, harmadik, azaz zöld szalag díjat, hanem a legízlete- 
sebbre sikerült kenyerek, rétesek, aprósütemények, almáslepények és megannyi 
más konyharemekek is. A díjnyerteseket jókívánságokkal halmozták el a meg
jelentek. A szeptemberi kiállításon „árverezték el” az eladásra szánt állatokat. 
Az árverés vezetője Whitewoodról érkezett, a telepes gazdák közül három-négy 
segítette őt. Az volt a fő feladatuk, hogy figyeljék a „fejbólintásokat” és serkent
sék a már csüggedő vevő-jelölteket. Az árverések a kiállítások fénypontjai 
voltak, azokon a telepesek nagy számban megjelentek.

Az első telepesekkel nemcsak magyarok, hanem szlovákok is érkeztek. 
Köztük volt Hanics György, aki a Sáros megyei Szekcső járásbeli Sibából 
vándorolt ki az Egyesült Államokba 1883-ban, tizennyolc éves korában. Az első
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években a pennsylvaniai Hazelton bányavidéken dolgozott, de két évvel később, 
1885-ben már Kanadában találjuk, a Canadian Pacific Vasúttársaság alkalmi 
munkása a téli hónapokban. Hanics azzal a 95 családot számláló szlovák 
csoporttal érkezett 1885 augusztus 26-án az északnyugati területekre, amelyet 
Esterházy megbízottja, Zboray Tivadar vezetett Whitewoodra, a központi gyűj
tőállomásra. A következő évben Hanics az újonnan átvándorolt magyar telepe
sekhez csatlakozott és ő is Esterház kolónián utaltatott ki földet magának. 
Hanics folyékonyan beszélt magyarul, mint azt 1972-ben Barilla János elmond
ta, aki nyolcvannyolc éves kora ellenére megbízható memóriával rendelkezett.36 
Hanics nagyon elégedett, csaknem öntelt képet fest kanadai sikereiről. Amikor 
megérkezett Kanadába -  mint mondja - , „nem volt másom, mint tíz dollár. 
Jelenleg 296 acre kitűnő földem van, amelyből 195 acre művelés alatt áll. Az 
elmúlt esztendőben 2100 bushel búzát, 530 bushel zabot, 115 bushel rozsot és 
500 bushel burgonyát takarítottam be.37 Figyelemre méltó, hogy Gönczy, Baráth 
és Lengyel -  megművelt földjükhöz viszonyítva -  hasonló mennyiségű búzáról 
számolnak be. Gönczy 11,2 bushel, Baráth 12,9 bushel, Lengyel 11,1 bushel 
termést ért el acre-nként, Hanics viszont csupán 7,1-et. Ezzel szemben ő az első, 
aki tekintélyes mennyiségű zab- és burgonyatermésről tesz említést. Hanics is 
beszámol állatállományáról (öt igásló, csikó, harminckét tehén, számos disznó, 
baromfi) s mindazokról a „szükséges dolgokról, amik a ház körül kellenek”. 
Kitűnik azonban azzal, hogy elsőként tesz említést arról a haszonról, amit 
árutermelőként, piaci eladásból szerzett: „múlt évben 130 dollár tiszta hasznom 
volt a tejtermékekből, amit készpénzért a sajt- és vajgyárnak adtam el.” A 
szükséges mezőgazdasági felszerelésekből, szerszámokból nemcsak a kívána
tos, de még fölös mértékben is van készlete, adóssága nincs, sőt „...Isten 
segítségével lehetővé vált, hogy hintóm is legyen, amit családom és én élvezünk 
és, ha visszaemlékezem ifjúságomra, ilyet egy átlagos falusi földműves nem 
tudott felmutatni a jó öreg szülőhazában.”38 Hanics 1902. július 18-án mondta 
tollba Kaposváron a nyilatkozatot s feltehető, hogy az ismeretlen íródeák, 
esetleg maga Esterházy tette kissé büszkélkedővé a dokumentumot, talán Hanics 
tudta nélkül is.

Kruppa József a Szabolcs megyei Őrmezőn született 1870-ben, s tizennyolc 
éves korában vándorolt ki az Újvilágba. Ő azonban nem az Egyesült Államokba, 
hanem egyenesen Kanadába ment, közvetlenül az északnyugati szűzföldekre. 
Kruppa nőtlen fiatalemberként számol be sorsáról. Elmondja, „egy cent nélkül” 
érkezett Kanadába, s valamelyik útitársától kellett kölcsönt kérnie. Megérkezése 
után először napszámba szegődött. Munka tengernyi volt, mert a cséplés idősza
ka következett, s mivel a masinákhoz is konyított, felettébb megbecsülték. 
Rövidesen szinte nélkülözhetetlenné vált, amikor a gépeket kellett reperálni, 
olykor-olykor alkatrészeket pótolni. A következő esztendőkben már. mint gé
pészt alkalmazták őt a telepesek.

1894-ben Kruppa egy iskolázott francia-kanadai lányt, a kolónia francia 
tanárnőjének lányát vette feleségül. „Nagy örömmel jelenthetem ki -  írja -,
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hogy az én kedves kis feleségem nemcsak hogy kitűnően elsajátította a mi 
szeretett anyanyelvűnket, de viselkedésében is példamutató magyar hölgy 
lett.”39 Kruppa házassága elütött a kolónia szokásaitól annyiban, hogy nem 
magyar nemzetiségű feleséget választott. A kolónia asszimilációs hatása viszont 
a francia menyecskére éppúgy érvényesült, mint a már említett Agapite Page 
atyára, valamint a másik római katolikus papra, a német eredetű F. Woodcutter- 
re.40

Kruppa életútja annyiban is eltért a kolónián megszokottól, hogy ő ingyen 
földet csak házasságkötés után igényelt. 1902-ben 320 acre föld van a birtoká
ban, ebbó'l az igényléstől számított hat esztendő után 72 acre-t művelt meg. 
1901-ben 984 bushel búzát, 115 bushel zabot aratott és felesége olyan nagy 
mennyiségű konyhakerti terményt, tojást tudott eladni a piacon, hogy azon 75 
dollár tiszta haszna maradt.41 Nem elégedett meg azonban pusztán a földműve
léssel: „vettem 2400 dollárért egy gőzhajtású cséplőgépet -  írja - , amellyel 
járom a magyar kolónia farmjait, ennek eredményeképpen a múlt esztendőben 
a következő cséplési munkákat végeztem: 52 000 bushel búza, 17 000 bushel 
zab, továbbá kukoricát, rozsot és árpát csépeltem... mindezekből a munkákból 
2330 dollárt kerestem. Azonban figyelembe kell venni, hogy tizenegy munkás
nak adtam ebből fizetést, valamint a farmerek közül is tizenheten segítettek 
egyes munkák elvégzésében.”42

Kruppa József, mint azt eredményei is mutatják, kétségtelenül nagyon szor
galmas, tehetséges ember volt; a gépek szeretete és szakértelme nemcsak meg
becsülést szerzett számára, de kétlaki farmert formált belőle, aki megosztotta 
idejét gépei és a mezőgazdasági munkák között. Haszna és bevétele is ennek 
megfelelő. 1909-ben már két cséplőgéppel látja el a környező szlovák, cseh és 
magyar települések cséplési munkáit, sőt angol farmerek is felkeresik különböző 
gépjavítási munkákkal.43 Üzletfelei azonban elsősorban a kelet-európai beván
doroltak, akik könnyen boldogultak az anyanyelvűket beszélő Kruppával. Ez 
időben Kruppa már tekintélyes üzleti tevékenységet is kialakított. Kapát, kaszát, 
fűvágót, szekeret, cséplőgépet, kismotorokat, vasszerszámokat árul két helyen 
is, fő üzletében Esterház-Kaposvár kolónián és fióküzletében, Touchwood Hills 
településen, Saskatchewan tartományban.44

Kruppa pályája eltér az átlagos magyar bevándorlóétól és már az amerikai 
ideált, a „selfmade man”-t mutatja fel a „korlátlan lehetőségek hazájában”. A 
lehetőségek valóban tágabbak voltak, mint az óhazában. A kanadai földműve
lésügyi minisztérium, majd 1892 után a belügyminisztérium, amelynek hatás
körébe tartoztak az északnyugati területek telepei is, nem kívánta a szakképzett
ség iratokkal történő igazolását; 1905-ig az üzletalapításhoz engedély sem volt 
szükséges Esterház-Kaposvár területén. Nagyjából hasonló maradt a kereskede
lem- és iparpolitika akkor is, amikor Laurier miniszterelnök kormánya, a sikeres 
telepítések nyomán, az északnyugati területek egy részéből 1905-ben két újabb 
tartományt (Alberta, Saskatchewan) alakított. Az új tartományi kormány sem 
követelte a szakképzettség igazolását, viszont a kötelezően bevezetett üzletala
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pítási engedélyt minden igénylőnek rövid idő után és illeték lefizetése nélkül 
megadták.45

Noha Kruppa üzleti tevékenysége nem volt általános a magyar kolónián, 
egyedülállónak sem minősíthető. Pinke Imre, aki 1895-ben harmincöt éves 
korában érkezett a Fejér megyei Bodajkról, egy 1885. július 10-i földellenőri 
jelentés szerint viszonylag „gyenge földet... vízeséssel és bozótokkal teli terü
letet” kapott, de már az első esztendőben 50 arcre-t megművelt.46 Megérkezése 
után három évvel volt már 30 tehene, 8 lova. Feltűnő kezdeti sikereit nagymér
tékben magyarázza, hogy Pinke 500 dollár alaptőkével kezdett hozzá a földmű
veléshez. Ez mindenképpen megkülönböztette őt a bevándorlók többségétől, 
mivel azok túlnyomólag pénztelenül, sokszor adóssággal kezdték új életük 
kialakítását. Úgy tűnik, az 1899 és 1902 közötti évek különösen eredményesek 
lehettek számára, mert állatállománya jelentős mértékben szaporodott. (White- 
woodi nyilatkozatában 85 tehénről, 15 lóról, 13 disznóról, kb. 160 libáról, 
kacsáról és egyéb baromfiról tesz említést.)47 Pinke -  ellentétben a földellenőr 
minősítésével -  nemcsak a földjét tartotta kitűnőnek („...Magyarország földjé
nek kivételével, ez a föld kiválóbb, mint bármely más, amit valaha is láttam”), 
de Északnyugat-Kanada téli és nyári klímáját is egészségesnek és élvezhetőnek 
nevezi,48 figyelmen kívül hagyja a rövid és forró saskatchewani nyarat, a korán 
beköszöntő telet, a januári ötven fokos hidegeket, a Chinook szelet, amely egyes 
téli napokon órák alatt 20 fokkal képes felmelegíteni a hőmérsékletet. 1902-ben 
5000 dollárra értékeli vagyonát, ami azt jelenti, hogy hét esztendő alatt megtíz
szerezte eredeti tőkéjét: „...évi jövedelmem -  mondja -  2200 dollár, ami magá
ban foglalja a marhakereskedésből eredő keresetemet is.”49 Pinke ugyanis a 
földművelést ezzel egészítette ki.

Az új bevándorlók, akik a századforduló tájától érkeztek Esterház-Kaposvár- 
ra, előbb-utóbb szinte mind összeköttetésbe kerültek Pinkével. Először taná
csokkal, információkkal látta el őket s mivel kemény szorgalommal aránylag 
gyorsan elsajátította az angol nyelvet, hivatalos ügyeik intézésében, iratok 
készítésében és fordításában is segítségükre- volt. Ez utóbbit természetesen 
honorálták, de fontosabb volt, hogy az így kialakult kapcsolatok azután üzleti 
összeköttetésekké is váltak. Más módon, mint Kruppa, de Pinke is eltért a 
csoportos településekre jellemző magatartástól. Az első adandó alkalommal 
felvette a kanadai állampolgárságot, gyakorta használta neve angolosított vál
tozatát (a Pinke név helyett Pinkie), sőt, keresztnevét is James-re változtatta, 
holott az Imre névnek tulajdonképpen az angol Emery felelt volna meg. A gyors 
asszimilációs tendencia abban is megmutatkozik nála, hogy angol-kanadai és 
francia-kanadai telepesekkel, valamint kormánytisztviselőkkel teremt kapcso
latot, utóbbiakhoz, úgy tűnik, baráti szálak is fűzik.50 A Kanadai Magyar 
Újságban 1925-ben Izsák Gyula békevári történetíró emlékezik vissza Pinkére: 
„1900 körül Pinke Imre a magyarok irányító lelke és védője volt. Mivel farmja 
Whitewood közelében volt, nagyon sok bevándorlót segített tanáccsal.”51
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Ez időben Pinke már rendszeresen foglalkozott bevándorlók toborzásával is. 
Esténként leveleket írt Magyarországra azokra a címekre, amelyeket az új 
bevándorlóktól szerzett meg; a még habozókat kivándorlásra buzdította. Mind
ezt nem egyéni érdek nélkül tette. Háza a whitewoodi vasútállomás közelében 
állt, ott, ahová az új telepesek érkeztek, Pinke pontosan értesült az új csoportok 
érkezéséről. Kint várta őket az állomáson, majd házához vitte az új telepeseket, 
ahol felesége igazi magyaros vendégszeretettel vette körül őket, étellel, itallal 
kínálva a hosszú úttól megfáradtakat. Ezután már könnyebb volt rátérni az 
üzletre, marhát, lovat, tehenet eladni a bevándorlóknak, mielőtt még módjuk lett 
volna tüzetesebb információt szerezni az általános árfolyamokról.52 De nemcsak 
Magyarországról, hanem az Egyesült Államokból is toborzott telepeseket, akár
csak Esterházy. Az ötvenkét éves Varga János 1902-ben akkor határozta el, hogy 
a kanadai Esterházára költözik, amikor olvasta Pinke hirdetését a pennsylvaniai 
magyar újságban.53 1 903-ban a winnipegi Bevándorlási Hivatal hivatalos, jól
lehet ideiglenes tomácsként alkalmazta Pinkét. Ez a tisztség módfelett növelhet
te Pinke presztízsét a kolónián. Erre, valamint felszaporodott tolmácsi, fordítói 
feladataira utal, hogy összeköttetései révén elérte, hogy 1908-ban békebírónak 
(Justice of Peace) nevezzék ki.54 A. békebírónak felhatalmazása volt arra, hogy 
a közjegyzőhöz hasonlóan eskü alatt tett vallomásokat, valamint okmányokat 
hitelesítsen. Egy esztendő múltán a Bevándorlási Hivatal hivatalos telepítési 
ügynöki jogokkal is felruházta Pinkét. De megbízták azzal is, mint arról a 
whitewoodi Herald 1904. április 15-i példánya beszámolt, hogy földet válasszon 
ki a telepeseknek: „Mr. Pinke, aki most mint bevándorlási ügynök áll alkalma
zásban, hétfőn reggel visszatért Nyugatról, ahol az elmúlt három hetet töltötte, 
hogy megfelelő földeket szemeljen ki az új bevándorlóknak.”

Babiják János 1890-ben érkezett Esterház-Kaposvárra a Szabolcs megyei 
Őrmezőről, abból a kis, 587 lelket számláló faluból, ahonnan mintegy hat család 
vándorolt még ki a kolóniára. Babiják harminchét esztendős volt, amikor felesé
gével, Lakatos Júliával, pénztelenül, írástudatlanul elhatározta magát a kiván
dorlásra. „...egy centünk sem volt, amikor megérkeztünk -  mondta el Babiják 
- , most azonban, 1902-ben, 320 acre földem van, amiből már 120 acre-t meg is 
műveltem... 1000 káposztafej van a konyhakertemben, ... öt lovam, tizennégy 
szarvasmarhám van, két csikóm és tizenöt disznóm ... ebben az évben épült fel 
a 43 méter hosszú és 16 méter széles istállóm,... anélkül, hogy adósságba vertem 
volna magam.” Az 1901-es betakarítás eredményéről szólva 1404 bushel búzá
ról tesz említést. Babiják, aki az óhazában teljesen földtelen és vagyontalan volt, 
büszkén említi, hogy házát cseréppel fedték, pincéje terméskőből épült, megvan 
minden szükséges szerszáma, felszerelése. A Babiják család vagyonának gya
rapodásában bizonyára jelentős szerepet játszott hat fia és két lánya szorgos 
munkája és segítsége.55 Babiják szláv neve ellenére csak magyarul tudott, 
magyarnak érezte és vallotta magát, mint azt 1973-ban fia, Babiják József 
elmondta, aki nem hagyta el a kolóniát, hanem apjával együtt dolgozott, annak 
1936-ban bekövetkezett haláláig.56
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A legelső telepesek közé tartozott még idősebb Bernât Mihály, aki hatvankét 
éves korában került -  valószínűleg az Egyesült Államokon keresztül -  Esterház- 
Kaposvár kolóniára, 1888-ban. Bernât éppúgy nem szerepel Esterházy propa
ganda kiadványában, mint még további hat telepes sem. Magyarázatul két 
körülmény kínálkozik: vagy nem akartak nyilatkozni, vagy életútjuk nem volt 
alkalmas arra, hogy újabb bevándorlókat csábítson Eszaknyugat-Kanadába. Az 
említetlenül hagyottak közé tartozik Barilla Pál is, aki a Zemplén megyei 
Szerencsről vándorolt ki az Egyesült Államokba 1884-ben, majd három eszten
dő múltán visszatért Magyarországra és egy kis földet vásárolt magának Mező- 
zomboron. 1893-ban azonban ismét visszatért az Egyesült Államokba, ahonnan 
1895-ben végleg áttelepült Esterház-Kaposvárra.57 Nem érdemelte ki a szerep
lést Hornyák János sem, aki az Abaúj-Torna megyei Vilmányból vándorolt az 
Egyesült Államokba és 1886-ban az első csoporttal érkezett a kolóniára, akár
csak falubelije, Laczkó János. Laczkó az első kemény tél után, 1887 tavaszán 
elhagyta a kolóniát és Fort William-be (Ontario tartomány) költözött. Valószí
nűnek látszik, hogy ő volt az első magyar azon a területen, a Thunder Bay 
vidékén. Tíz esztendő múltán, 1897-ben, ismeretlen okok miatt visszaköltözött 
Esterház-Kaposvárra, visszavásárolta a Canadian Pacific Vasúttársaságtól 
ugyanazt a földet, amelyen előzőleg rövid ideig gazdálkodott.58

Nem kért nyilatkozatot Esterházy a kiadvány részére Petrik Jánostól sem, aki 
a Szabolcs megyei Őrmezőről érkezett 1886-ban és 1902-ben, Esterházy láto
gatásakor, az apjától örökölt földjén gazdálkodott.59 Pilcsák János szintén a 
Szabolcs megyei Őrmezőről vándorolt ki, s ő volt a kolónia legidősebb tagja. 
Hatvankilenc éves korában vette fel a kanadai állampolgárságot, hetvenöt éves 
volt, amikor Esterházy meglátogatta a települést. Valószínűleg egy-két évvel 
ezután visszatért Magyarországra, mert nem tudott igazán gyökeret ereszteni s 
mert otthon akart meghalni.60

Az első Esterház-Kaposvár kolónián, mint az adatok mutatják, nemcsak 
magyarok, hanem szlovákok is éltek. Gellner és Smerek kimutatása szerint 
arányuk fele-fele volt. Az első telepesek emlékére állított domborművön is több 
szlovák név szerepel (Krupa, Horniak, Smerkovsky stb.)61 Dőry György, Ester
házy „jobbkeze” és bizalmasa már 1885 júliusában szlovák bányászcsaládokat 
vagonírozott be a pennsylvaniai Hazeltonban. Torontón és Winnipegen át szál
líttattak Nyugat-Manitobába, a Mennendosa körzetbe. A Rosol, Dolejcik, Zin- 
cak, Vazil, Kaspeíik, Cizmar családnevek kétségen felül bizonyítják, hogy 
Esterházy toborzási vállalkozása a magyarokon kívül más etnikumokra is kiter
jedt. A szlovák munkaerőt a Canadian Pacific Vasúttársaság alkalmazta az új 
mellékvonalak építésénél és a már kiépült fővonalak karbantartásánál. A munka 
rendkívül nehéz volt az iszonyatos 1885-ös tél folyamán. Ezt örökítette meg egy 
korabeli dal, kifejezve az óhaza utáni vágyódást is.62

1886 tavaszán azután minden családnak kiutaltak 160-160 acre szűzföldet s 
ez a település a már említett Hun Völgy nevet kapta, elképzelhető, hogy Ester
házy vagy Dőry kezdeményezésére. Kérdéses, mint takar a „hun” elnevezés.
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Lehetséges, hogy az angol „Hungarian” szót rövidíti, amivel a bevándorlási 
ügynökök szervezték a kanadai telepeseket; az is feltehető, hogy a „Hun Völgy” 
elnevezéssel valamiféle történelmi nosztalgiát kívántak kifejezni; de az sem 
zárható ki, hogy a pennsylvaniai bányavidékeken elterjedt és egyáltalán nem 
hízelgő „Hunkey” megszólítást takarta, amit általában a rasszisták használtak 
minden kelet-európai bevándorlóval kapcsolatban. Maguk a Bevándorlási Hi
vatal tisztviselői is igen gyakran, egyszerűen csak hunoknak szólították az 
említett telep lakóit, mint pl. W.C.B. Graham, winnipegi állami földügynök 
1887-es jelentésében olvasható: „Különböző európai telepesek alakítottak a 
környéken kolóniákat. Ezeken a kolóniákon németek, oroszok, izlandiak, skan
dinávok és hunok élnek, láthatólag elégedetten a hellyel... mindegyikük szor
galmas, keményen dolgozik, kétség nem fér ahhoz, hogy munkájukat siker fogja 
koronázni.”63

A Hun Völgy-i telepítés sikerében oszlopos szerepe volt Dőry Györgynek, 
aki rátermett szervező, kitűnő mezőgazdasági szakember és született vezető 
volt. О volt a bevándorlók tolmácsa ügyes-bajos dolgaikban, ő tanította a 
férfiakat angolra.64

A szűzföldeken „vegyes társaság alakult ki a magyarokból, szlovákokból, 
ruténokból, csehekből és délszlávokból”. Az együttélés sajnos nem volt békés, 
-  főleg nemzetiségi különbözőségek ellentétekké, számos konfliktus forrásává 
váltak: „ a hunoknak és sclavishoknak (szlávoknak) volt egy rémes szokásuk, 
hogy hosszú pengéjű késekkel verekedtek egymással.”65

A Hun Völgy-i vállalkozás -  a felmerülő problémák ellenére is -  kétségtele
nül növelte Esterházy tekintélyét a kanadai bevándorlási hatóságok előtt, hiszen 
a telepítés, a nehézségeket is beleszámítva, sikeresnek bizonyult.

1885-től mind több és több nemzetiségi településsel találkozunk Nyugat-Ka
nadában; ettől az időtől, számítva az angol anyanyelvűekkel szinte hasonló 
létszámú, főleg kelet-európai etnikum érkezik a prérividékre. Minden új cso
portnak, minden egyéni bevándorlónak nyomós oka volt, hogy új hazát vá
lasszon s e bevándorlók egyéni története alakította ki a mai Kanada arculatát, 
lévén az ország a bevándorló hullámok Mekkája, különösen a századfordulótól.
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Ferenc Andai:

HUNGARIAN IMMIGRANTS INS NORTH-WEST CANADA IN 
THE LAST THIRD OF THE 19TH CENTURY

The study is based on the sources of the Canadian National Archives (Otta
wa), on the sources of provincial archives (Saskatchewan Provincial Archives, 
Regina), on contemporary media, literary sources and mémoires. Hungarian 
immigrants arrived in three prairie provinces (Manitoba, Saskatchewan, Alber
ta). They took on the work of cultivating so far uninhabited and unused lands 
with the support of the Canadian government. In the recruitment and settling of 
the immigrants a man who called himself Count Pál Esterházy played a major 
role, and the essay gives a detailed portrayal of him. Further the author gives a 
life-like presentation of the extraordinary strains on the Hungarian settlers in 
their creation of working and living conditions in their colonies, called Esterház, 
Kaposvár and Hun Völgy. He mentions their secular and religious authorities 
and introduces certain people and families. Within this framework he discusses 
the joining of other ethnic groups (Slovaks) to the Hungarian community.
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