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NEM MENEKÜLHETSZ 
Miska, az elbeszélő

Fias György

Miska János a kanadai magyar irodalom tekintélyes kiválósága. 

Magyarságtudományi munkássága felbecsülhetetlen érték. Több 

száz irodalmi cikke, esszéje, tanulmánya jelent meg magyar és 

angol nyelvű antológiákban és önálló tanulmánykötetekben. Esz-

széi, monográfi a értékű tanulmányai évtizedek folyamán végzett 

alapos kutatómunka eredményeit foglalják össze. Ezen kívül hu-

szonkét könyv terjedelmű szak- és irodalmi bibliográfi ája látott 

napvilágot. Sokirányú irodalmi tevékenysége közismert. Jelentős 

szerkesztő és irodalomszervező. A Kanadai Magyar Írók Köré-

nek alapító elnöke és örökös tiszteletbeli elnöke. 2004-ben, több 

évtizedes munkásságának magas szintű elismeréseként a Magyar 

Tudományos Akadémia a határon túli köztestületének tagjává 

választotta. Hosszan sorolhatnánk szerteágazó életművét. Gya-

korlatias életfelfogása eredményeként az általa szükségesnek ítélt 

magyarság-kutatásra fordította alkotó energiájának legnagyobb 

részét. Saját szavaival szólva: „Mikor körülnéztem a kanadai ma-

gyarságismereti berkekben, és rájöttem, hogy más népcsoportok-

hoz viszonyítva mi teljesen parlagon hagytuk ezt a fontos reszor-

tot, a felelősség érzése járt át, hogy novellaírással töltöm az időt, 

mialatt a nagy magyar értékek veszendőben vannak!” S erről tett 

említést Fáy István történész a Kanadai Magyarság 1992. május 
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16-i számában: „Nagyon ritka eset, de előfordul, hogy Istentől 

tehetséggel megáldott, sikeres szépíró lemond népszerűségéről, 

mert anyanyelvét és fajtájának kultúráját a tudomány fegyverével 

kívánja szolgálni. Ezek közé tartozik Miska János, aki felismerte, 

hogy a szétszórtságban élő írók és költők műveit fel kell kutatnia, 

majd tudományos alapossággal rendszerbe foglalnia, hogy adata-

ikat az enyészettől megmentsük...”

Szerencsénkre eme hatalmas munka mellett azért szépírásra is 

talált időt. Így örököltünk Miska János tollából szebbnél-szebb el-

beszéléseket, novellákat.

Egész pályája során megőrizte kapcsolatát a szépirodalommal. 

Az írás iránti vágy már a kamasz korában ott lappangott benne. 

Így ír erről Nem menekülhetsz című novellájában: „Én mindig 

író szerettem volna lenni. Igazi nagy író, mint Móricz Zsigmond, 

vagy legalábbis mint Veres Péter. A vágy nagyon korán jött, gye-

rekkoromban. Voltak idők, mint az a borús decembervégi dél-

után is 1956-ban, amikor búcsút vettem szeretteimtől, hogy meg-

ingott bennem az eltökélt szándék. Később azonban újra vissza-

tért, meghatványozott erővel.”

Szülei azonban ellenezték vágyait, inkább biztosabb, gyakorla-

tias pálya felé egyengették az útját, mindhiába. 

„Szellemben és természetben azonban pont az ellentéte vol-

tam a praktikusnak. Halkszavú álmodozó, fi atalosan nagyratörő. 

Nyárvégi estéken, miután elharangozták az Úrangyalát, s a hűvös 

harmat vékony foszlányokban ereszkedett le a cikkcakkos szőlő-

levelekre a tornácunk előtt, kiültem a küszöbre, távoli fényes vá-

rosokról álmodozva, melyeket szerettem volna rendre bejárni, s 

róluk regényeket írni. Néha gyerekes nosztalgiával gondoltam a 

hagymatornyú templomunkra, melynél szebbet, magasabbat el-



~ 76 ~

képzelni sem tudtam, vágyakozva emlékeztem a gömbölyű térdű 

kislányokra, akikhez mindig megkülönböztetett gyöngédséggel 

ragaszkodtam, s akikről biztosan tudtam, hogy megsiratnák tá-

vozásomat... ”

1932. január 20-án született a Nyírség déli részén fekvő köz-

ségben, Nyírbélteken. Szülőföldje mély, örök nyomokat hagyott 

szívében, melyről számos írásában tanúbizonyságot tett. Középis-

koláit a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban, egye-

temi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a ha-

miltoni McMaster Egyetemen, és a Torontói Egyetemen végezte, 

újságírás, történelem, fi lozófi a és könyvtártudományi szakokon. 

1962-ben a Manitobai Egyetem mérnöki könyvtárának a vezető-

je lett. 1966-ban a Kanadai Földművelésügyi Minisztérium osz-

tályvezető könyvtárosává nevezték ki. 1972-ben a minisztérium 

Alberta tartományban lévő könyvtárait igazgatta, Lethbridge-i 

székhellyel. Az itt alapított kutatóintézeti könyvtár ma is az ország 

egyik legmodernebb intézményei közé tartozik. 

1983-tól az 1991-ben történt nyugalomba vonulásáig Ottawá-

ban tevékenykedett, mint könyvtárhálózati igazgató. Fontos sze-

repet játszott a kanadai tudományos és állami könyvtárak gépesí-

tésében s az informatikai forradalom meghonosításában. 

Kanadában írt első novelláskötete, az Egy bögre tej, 1969-ben 

jelent meg, melyet Wass Albert józan, földszagú alkotásnak ne-

vezett. Hazai és kanadai tárgyú elbeszélések váltogatják egymást 

ebben a szépen illusztrált gyűjteményben. A gyermekkori élmé-

nyeket megörökítő írásokat, mint elmondja róluk, az a tudat ár-

nyékolja be, hogy az óhaza örökre becsukta mögötte, és menekült 

társai mögött a kaput, Kádár János rádióban ejtett kijelentésével 

az emlékezetükben: „Akinek nem tetszik ez az új rendszer, ve-
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gye a kalapját, s mehet.” Így a kötet címadó írását, az Egy bögre 

tejet, s több elbeszélését a nosztalgia és a lelke mélyén lappan-

gó irónia és lemondás, míg a kanadai tárgyúakat a gyors asszi-

milálódás elleni küzdelem jellemzi. A címadó Egy bögre tejben 

drámai stílusban írja le gyermekkori évei egyik megaláztatását és 

csalódását a korábban családja által tisztelt és támogatott, később 

főbíróvá választott Papp Miklósban. A csalódottság érzése pár-

huzamban áll kezdeti kanadai éveinek elkeseredett hangulatával. 

Habár gyermeki hite, emberek iránti bizalma megrendült, a no-

vella írójára oly jellemzően, pozitív hangnemben zárul: „Engem 

azonban megnyugtatott az a tudat, hogy örökre megmenekültem 

Papp Miklós számtanpéldáitól. Mert a választás után soha többé 

ránk se nyitotta az ajtót. ” 

Hazai tárgyú, mélyből fakadó novella a Mindenszenteki vásárok 

is. A hazai vásárosok képe és a halottak-napi szertartások úgy él-

nek benne, mint feledhetetlen drámai események. Ahogy Simon 

Lajos jellemezte könyvismertetésében, ilyen írásokat nem lehet 

holmi falujárás útján alkotni. Gazdag színekbe öntött, aprólékos, 

naturalista képekben rajzolja meg szülőföldje hagyományait. A 

honvágy hangja itt abban jut kifejezésre, hogy az emlékek mú-

landósága mellett az idegenségben a harangok zúgását elnyeli a 

határtalan préri. A novella drámaiságát a vásárosok hangoskodá-

sával és a halottak napja bensőséges nyugalmával fejezi ki. Íme 

egy-egy pillanatkép a két végletből: „Egész nap kihalt volt a falu, 

csak alkonyat táján kezdett megindulni az élet. Jöttek haza a vásá-

ri népek, hangosan beszélgetve szekereik tetején, feltűrt gallérjaik 

mögül. A kémények füstje fátyolosan ereszkedett a nyirkos földre, 

s a gyerekek szaladtak apjuk elé, és messziről kiabálták: 

– Édesapám, hozott vásárfi át?
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– Jaj, dehogy hoztam, dehogy hoztam gyerekeim. Összevere-

kedtek a zsidó árusok. Én is alig tudtam elszaladni. Jaj, jaj, hogy 

fájnak a lábaim még most is.

Aztán nótázók jöttek, sáros csizmáikkal rugdalva a taktust a 

korhadt deszkapalánkon... Majd egy másik banda jött nótaszóval. 

Egyikük belekapaszkodott a kisajtónkba és úgy rázta, mintha sar-

káról akarná letépni. Teli tüdőből szidta a gazember kupecet, hogy 

száradjon le a karja, mert olyan cudarul becsapta őt. Társai rimán-

kodtak neki, testvér, az Isten szerelmére, ne csinálj ilyen cirkuszt a 

falu színe előtt. Végül magára hagyták és tovább mentek nótázva:

Ha berúgok, vegyen fel a két karjába,

Lánya mellé fektessen le ja díványra...”

A másik hangulati kép viszont megdönthetetlen erővel növeli 

benne a hazavágyást:

„Igen, ma Mindenszentek napja van otthon is. A népek az alko-

nyatnak talán ebben az órájában szállingóznak haza a temetőből, 

miután felújították elhunyt hozzátartozóik sírját. És most gyertyák 

égnek az ablakokban – annyi szál, ahány halott a családból – s az 

aranykeretes szentképek előtt imádkoznak a megholtak lelki üdvé-

ért. Az imádság után megvitatják, hogy kinek a sírja volt legszebben 

feldíszítve. Vannak ott olyan emberek, akik valóságos szobrászke-

zekkel formálják a nedves sárga földet piramis alakba, tégla alakba, 

koporsó alakba, egyenesvonalú átlókkal, vagy homokkereszttel a 

tetején, különböző díszítményekkel az átlók és keresztek körül, fe-

hér kőtörmelékekből, apró darabokra zúzott szódavizes üvegekből. 

Az asszonyok és lányok virágkoszorúkat helyeznek a sírokra, díszes 

törzsű gyertyákat a fejfákra, melyek vibráló fényétől olyan lesz a 

temető a homokbuckák között, mint az égbolt a maga csillagmi-

riádjaival. Én meg itt állok az ablak előtt, az emlékekbe mélyedve, 
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mintha az elmúlt Mindenszentek ősi jellegét fürkészném. De hol 

találhatom én azt meg ebben az idegenségben, ahol a harangok zú-

gását elnyeli a feneketlen préri…”

A Móra Ferenci romantikával megtűzdelt realizmusára emlé-

keztető Tehetségi vizsga is intim tapasztalatból származik, a lelke 

mélyéről buggyant fel a történet. Ez a műve is, mint vallja, hosz-

szú vajúdás során, és nem alkalmi irodalmi vonulatok hatása alatt 

született. Érzelmileg telített cselekménye mellékeseményeket ki-

zárva, egy szálon fut a tetőpont felé. Az első részben lejátszódó 

történeteket: a rokonoknak és szomszédoknak a fi atal hős iránt 

kifejezett lelkesedését, az anekdotás vígságokat felváltja a szoron-

gatottság, és a komikumnak a tragikummal való keverése drámai 

feszültségűvé emeli az írást. Bár a fi atal hős kiválóan szerepelt a 

háromnapos tehetségi vizsgán, egy gyerekes incidens miatt (ahe-

lyett, hogy meditáló fi lozófusként viselkedett volna, szünidőben 

alsónadrágra vetkőzve versenyfutásba keveredett néhány társá-

val) lemondó érzéssel tér haza falujába. A novella végén a kese-

rűséget apja vigasztaló szavai oldják fel: „Ne sírjál – vigasztalta 

a fi út. „Az ember sorsát nem Kisvárdán írják.” A táj, a színtér és 

egyéb mozzanatok naturalisztikus leírása jól tükrözi a háborúvégi 

korszakot, a tátongó bombatölcséreket, a felkunkorodott vasúti 

síneket, a zavaros, félelemittas közhangulatot. A vizsgahelyről a 

hazautazást így jellemzi: „Másnap reggel vonatra ültünk. Olyan 

volt hazáig az út, mint a gyászmenet. A tanító úr nem szólt hoz-

zám. Nőies arcát belefúrta az újságba, melynek első oldalán ga-

rázdálkodó partizánokról, és a csodafegyver bevetéséről volt szó. 

A szemközti padon két ember ült, az egyik fi atal, sovány, a másik 

öreg, téli sapkája alatt lekonyuló fülekkel. Arcát a tenyerébe te-

metve sóhajtozott.
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– Jaj, Jani te, Jani te, hát vénségemre kell nékem a törvényt jár-

nom?

A fi atal rászólt:

– Hagyja már, apó. A két szemével látta, hogy feketén árulta a 

cukrot. És a petrót felvizelte vagy nem?

– Bár ne láttam volna – búslakodott az öreg.

– Maga az igazat mondta, és slussz pássz.”

A vallás fontos témája Miska János írásainak. Gyermekkorá-

ban a templom jelentette számára mind a vallási, mind a szel-

lemi és kulturális forrást. A templomjáró krónikájában kifeje-

ződő régi felekezeti emlékei markáns, naturalista színezetűek. 

Itt kanadai környezetbe ágyazva rajzolja meg a bevándorlók 

különböző magatartásformáit. Az óhazához kapcsolódó szen-

timentális emlékek jellemzik a novella egyik kallódó, álmodo-

zó alakját, szemben a másik rámenős, karrierista honfi társsal. 

Néhány angol nyelvű kritikusa, köztük professzor Carrington-

Papp Ildikó, megjegyezte, hogy a Miska-hősök megkövesedett 

alakok, képtelenek az integrálódásra, a kanadai környezethez 

való alkalmazkodásra. Ezt a nézetet csupán az tudja helyesen 

megítélni, aki ismeri a külföldre szakad magyar író misszióját, 

melynek az a célja, hogy megőrizze hőseiben (és olvasóiban is!) 

a magyar hagyományok iránti ragaszkodást, s lelassítsa soraik-

ban a mindenáron való beolvadás folyamatát. Evvel a művével 

kapcsolatban Kerecsendi Kiss Márton költő és drámaíró ezt írta 

levelében: „Olyan tisztán, olyan drámaian írsz te, hogy nem is 

tudlak kihez hasonlítani irodalmunkban. Talán az erdélyi írók 

emlékeztetnek novelláidra. Még ma is elevenen él bennem az 

a jelenet, amikor A templomjáró krónikájában leírod a hosszú 

Bazil szentmisét, s az ájult viselős és nélkülözéstől elgyengült 



~ 81 ~

asszonyokat a templom udvarán mozdulatlan kévékhez hason-

lítod a tikkadt tarlókon…”

Kanadai mondanivalójú művében, a Vén vízilóban hőse köz-

vetlen környezetéről, annak egy zajos szomszédjáról ír, aki hajnali 

zuhanyozással teszi kellemetlenné a fi atal házaspár életét. Hiteles 

képet kapunk benne a bevándorlók túlzott méretű érzékenységé-

ről, elidegenüléséről, vélt vagy valótlan lelki sérüléseiről. Megka-

póan fejezi ki a magányosság érzését is: „Nagyon elhagyott a pré-

ri-város téli éjszakája. Korán beáll az est, fagyos sötétség nyomja 

a város mellkasát, s még egy árva toronyóra sincs, hogy legalább 

annak ütése jelezné az élet pulzusát. Néha elvágyom innen, el, 

keletre, ahol, mesélik, sokkal mérsékeltebb az éghajlat, emberibb 

az élet.”

Politikai tárgyú novella a Könyvesboltban  című novella. Egy-

szerű stílusa jól igazodik témájához. Hősei világnézeti felfogását 

pár szavas-mondatos megnyilatkozásuk révén teszi elevenné. 

Rövid jelenetekkel illusztrál, a környezetet rakoncátlan indián 

kamaszok durva viselkedése útján érzékelteti. Párbeszédeken, 

sajátos cselekmények, gesztusok, arcjátékok adnak kifejezést 

emberi felfogásoknak, szatirikus párbeszédekben ismerjük meg 

a félművelt dr. Krekk alakját, aki elfogult gyanakvással kezeli a 

hazai írók mindegyikét, s utasítja rendre a szorgalmas, de olva-

sottságban járatlan kis könyvüzlet tulajdonosát. A Takarító című 

írásban pedig a kanadaiak gyanakvó természetét rajzolja meg az 

50-es évek kelet-európai bevándorlóival szemben. Az újkanadás 

Telegdi Béla egy kórházban takarító, és bármilyen szorgalommal 

is végzi munkáját, felettesének gyanúja csak nem oszlik el szemé-

lyével kapcsolatban. A halkszavú hős alázatossága valószínűtlen-

nek tűnik kanadai főnökének. De a kitartás és kemény munka 
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végül is meghozza gyümölcsét. A mű végén, tíz év eltelte után is-

mét találkozunk Telegdivel, a talajtani intézet éttermében, ahol a 

Torontói Egyetemre nemrég benyújtott doktori disszertációjáról, 

a permafrost talajokról beszél.

Miska János talán egyik legsikerültebb novellája a Hazajáró. 

Ebben az emigráció egyik legsúlyosabb problémáján, a honvá-

gyon elmélkedik. Hősének egy kommunista érzelmű alakot állít, 

aki politikai gondolkodásában legalább harminc évvel elmaradt 

kora mögött. „Egy űrben lebegett ő, évtizedeken át. A hazai rend-

szer, a szocializmus épülése holmi elméleti illúziók burkában fej-

lődött ki a képzeletében.” Miska János alapos ismerettel és fi nom, 

ironikus párbeszédekkel, belső monológokkal bontakoztatja ki az 

olvasók előtt a Kanadában kapitalista módon élő, de kommunis-

ta eszmékkel telített Máriás Ferenc személyét. A munkásosztály 

sorsának megjavítása mellett és a szocialista közösségi eszmékért 

szónokló Máriást egyáltalán nem zavarja, hogy saját maga, két 

bérház tulajdonosaként, a tőkések osztályába tartozik, s lánya, Ju-

liska egyre rosszabbul beszéli a magyar nyelvet. Mégis, van vala-

mi pozitív ebben a fi gurában is. Ahogy már korábban említettük, 

itt is, a szerzőre jellemző megbékélő módon, a főalak, Máriás Fe-

renc belátja tévedését, s azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy az 

otthoni rossz viselkedése ellenére („maradiságukért” elmarasztal-

ta falubelijeit!) „…mégiscsak megérte hazalátogatnia. Egy kissé 

késve jött ez a felismerés, de jól jött. Mert a nagyot csak a kicsin 

keresztül lehet megismerni.”

Finom lélekábrázolás, és az érzelmek előtérbe helyezése jel-

lemzi A diplomás című novellát. Egy torontói magyar fi atalember 

nehéz tanulóévei után végre megkapja egyetemi diplomáját, de 

az öröm megünneplése helyett különös estében van része. Egy 
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régi, cinikus ismerőssel találkozik, akit réges-régen, a bécsi me-

nekülttáborban látott utoljára, visszahozza a menekült hónapok 

emlékeit, ami megkeseríti ünnepi hangulatát. Ez a novella is, a rá 

jellemző szerkezeti felépítéssel, a múltba való visszatekintés kere-

tébe helyezi a jelen eseményt. Van A diplomásban is némi irónia, 

de általában megértéssel kezeli mind a múltat, mind a jelent. 

Tanulmányunk további részében néhány évtizedet előbbre lé-

pünk az időben. Miska János kilencvenes években írt novellái 

már kiegyensúlyozottabb hangulatúak, ahogyan ő mondja, ezek 

az írások könnyedén, gyorsan kifutottak a tolla alól. Bár ezek is 

memoárszerűek, ettől függetlenül csiszolt, eleven alkotások, akár 

elbeszélésként is megállják a helyüket. Írásmódjának sajátossága 

az aprólékos hitelesség, a szemléletesség. Ebből az időből szárma-

zik a Földiek között. Tele életszerű alakokkal, jellemzésekkel Ka-

nadáról és kortársairól. Arról ír, az új környezet milyen hatással 

volt hőseire, mennyiben változott meg természetük, életfelfogá-

suk, s hogyan alakultak az óhazához fűződő viszonyaik. 

Hamiltoni egyetemi éveiből idéz az Életgyónásban. A vallásról 

szól, de itt már egészen más a vallás fogalma, mint a 60-as években 

született novellákban. Az előbbiek még naturalista színezetűek, 

zord elemekkel telítettek. Akkor még elevenen élt benne az a fájó 

tudat, hogy szülőföldje becsukta mögötte kapuit, s talán örömmel 

is vette távozását. Mennyivel megbékéltebb az istentisztelet leírása 

ebben a művében. A mise után, hazafelé menet, emlékeiben meg-

elevenedik szülőfalujának temploma. Móricz Zsigmondra emlé-

keztető ízes nyelvezettel, részletes leírásban tárja elénk az otthoni 

templomot. „A gyönyörű ikonosztázion elválasztotta a szentélyt 

a templomhajótól. Három ajtó volt az ikonosztázon, a középső a 

királyi ajtó, melyen csak felszentelt pap léphetett keresztül. A temp-
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lom falait és mennyezetét a bibliai jelenetekből vett misztikus fres-

kók ékesítették. Ezer lelket fogadott be a hajó és a cinterem. Nagy-

mise alatt elől sorakoztak az iskolás gyerekek, a kislányok jobbról, 

a kisfi úk balról. Két oldalt magas támlájú székeken ültek, néha 

szundiztak a vagyonos gazdák – magas ára volt egy-egy széknek! 

A gyerekek mögött álltak egyenes sorokban a felsős lányok és fi úk, 

mögöttük a fi atal asszonyok, virágos fejkendőkben.”

Az isteni gondviselés misztikuma című novella pár évvel ezelőtt 

került ki tolla alól. Aprólékos megelevenítéssel kapunk körképet 

hőse emlékeiből. Egy életveszélyes tüdőgyulladás kapcsán, hete-

kig tartó kómában, lázálmaiban egyedi módon keverednek életé-

nek kedves és gyötrelmes epizódjai. A sok gyógyszer hatása alatt 

előtörő rémlátomások alapján bűnözésekben vesz részt, kutakat 

mérgez meg, vonatokat siklat ki, és személyhajók elsüllyesztésé-

ben működik közre. Az orvosok nem találják a gyulladást oko-

zó baktériumot, lemondanak róla. Karácsony szentestéjén közlik 

feleségével, jó, ha két órát megél. Hősünk azonban megmagya-

rázhatatlan virtussal túl tesz rajtuk. Vagy legalábbis a gondviselés 

misztikuma siet segítségére. Álmában egy Vancouver-szigeti kis 

magyar község azzal tiszteli meg, hogy felkéri, legyen a lelkészük. 

Ez a hasznossági tudat serkenti a kómából való kilábolásban. Hir-

telen felépül, s jelenléte azóta is hatványozott mértékben érezhető 

közöttünk és a magyar irodalomban. Íme a novella befejező része:

„Egyszeriben megszűntek rémálmaim. Huszonkét napi eszmé-

letlenség után magamhoz tértem a kómából. Gyorsan megindult 

a fi zikai felépülésem, kezdett ködös emlékezetem is megtisztulni. 

Megvallom, néha még ma is sajnálattal tölt el, hogy a lelkészi hi-

vatás álma a kis falucskában soha többé vissza nem tért. Hónapok 

múlva felülvizsgálatra kellett mennem a tüdőgyógyászhoz. Min-
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dent rendben talált, bár a megrongálódott tüdőn már nem sokat 

lehetett segíteni. Megkért azonban, hogy látogassuk meg néha a 

kórházat, mert a személyzet örül az enyémhez hasonló eredmé-

nyeknek.

– Az ápolónők csodának nevezték az ön esetét – mondta a tü-

dőgyógyász.

Hogy valóban csoda volt-e, nem tudhatom biztosan. Az évek 

múlásával azonban olyan érzésem támadt, hogy kinek lelkébe Is-

ten ilyen eltökélt hivatásvágyat oltott, azt nem ejti el időnap előtt, 

holmi tüdőgyulladásban.”

Egy évtizeddel ezelőtt kérdezte tőle egykori hazai egyetemista 

társa, milyen tervei vannak a nyugdíjas éveiben. Befejezésül hadd 

idézzem János válaszának egy részét, hiszen az akkor kifejtett 

életszemlélete ma is töretlenül érvényes: „...Én olyan szerencsés 

ember vagyok, mint a gólyamadár. Engem két hazával áldott meg 

az ég, s őszinte odaadással szeretem mindkettőt; a szülőföldemet 

érzelmi intenzitással, lelki szorongással, a választottat értelmi 

szenvedéllyel. [....] Szeretnék továbbra is együtt menetelni itteni 

sorsosaimmal az ösvényverésben, hogy megmentsük az utánunk 

jövőknek a lábnyomainkat az idő könyörtelen dudvájától.”

Ehhez a további termékeny évekhez kívánunk sok erőt és egész-

séget, hogy maradjon meg régi alkotói vágya, s a készülő kanadai 

magyar regényhez egyre bővülő jegyzeteit minél hamarább tegye 

végleges formába.

Elhangzott Victoriában, az Irodalombarátok Körében, 2006. feb-

ruárjában

Fias György, számítógépes szakember, honlap-alkotó, író


