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A második világháború utolsó hónapjaiban sokszázezer magyar kerül Né
metországba, akik jelentős része nem tér vissza a szovjet csapatok ál
tal megszállt szülőföldjére, hanem arra vár évekig, hogy a szabad vi
lágban uj életet kezdjen bárhol ahol erre lehetőség nyílik. Ezekhez ha
marosan újabb réteg csatlakozik akik 1947/43-ban hagyják el Magyaror - 
szágot. A különböző országokba- való kívánd orlá.s okra 1948-ban kezdődnek 
a regisztrálások.
Ausztrália 170,000 keleteurópai menekültet fogad be az 1949/52 közötti 
években. Az ausztrál bevándorlási bizottságok válogatási elvei szerint 
az ideális bevándorlók a nőtlen,vagy fiatal házasok akik erősek,egész
ségesek és bármi munkára használhatók, irányíthatok a kétéves kontrakt 
munka ideje alatt. Nagy családok ritkán kerülnek a bizottság elé.
Az idősebbeket lehetőleg Európában hagyják.
Az első nagyobb létszámú magyar az amerikai csapatszállító hajóból át
alakított Fairsea 1949 junius 6..-án érkezik Melbourne kikötőjébe 1900 
keleteurópai bevándorlóval. Köztük több mint 300 a magyar, akik magá - 
nosak vagy fiatal gyermektelen házaspárok, minél távolabb akarnak lenni 
a háború utáni európai nyomortól. A lassan döcögő vonat viszi őket is
meretlen rendeltetési helyük felé, néhány perc után elmaradnak Melbourne 
északnyugati városrészeinek rossz benyomást keltő faházikói. Aztán órák 
hosszat csak pusztaságot látni, itt-ott egy - egy birkanyájjal,feltűnő
en fekete tehenekkel. Estére beérkeznek egy a háború alatt épített ka
tonai táborba Bonegillába, Itt elhangzik a vezérszó: "nők jobbra,férfi- 
ak balra". Autóbuszok viszik őket a 40 személyes barakokba, ahol szalma
zsákok tömése után álomra hajthatják fejüket.
Másnap próbálnak a házastársak egymásra találni,ami nem könnyű dolog, 
ugyanis a nőket a 4-es, a férfiakat pedig a 19-es altáborban helyezték 
el0 "Úristen hová kerültünk" hangzik itt is ott is, mire a válasz:"örülj 
hogy nem Szibériában készíted fekhelyed". Napokig tart a regisztrálás, 
kevés a tolmács, akik különben "önkéntes" alapon dolgoznak, mert csak ez 
ausztrál tisztviselők fizetett alkalmazottak. Ilyen "önkéntes"beosztást 
sikerült nekem is szereznem. Az egymás után érkező hajók öntik a beván
dorlók ezreit. Julius végére már 16,000 a Bonegillában elhelyezettek lét
száma.Munkára viszont senkit nem tudnak küldeni, az ausztrál szénmunká - 
sok közel két hónapig sztrájkolnak és ennek következtében az egész ipar 
leállt.
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már nem tud több embert elhelyezni, ezért akik regisztrálása megtör
tént a nagyvárosokban megnyiló Hostelekbe kerülnek.

A szénsztrájk befejeződik és mindenki köteles elfogadni a kétéves 
kontraktra kiszemelt munkahelyet. Minden ötödik magyar férfi,aki ide 
került egyetemet vagy akadémiát végzett, vagy hasonló és egyéb tanul
mányai a háború következtében félbemaradtak. A diplomákat nem ismerik 
el, nem értelmiségi emberekre,, hanem nehéz fizikai munkát végzőkre van 
szükség, akik felépitik ezt az országot és annak iparát. Magányos fér
fiak igy kerülnek vasútépítéshez, víztartó medencék gátjai számára vas
beton keverésre, bányákba, Queenslandben cukornád vágásra, égetésre.
A házaspárok nagyrésze gyárakban vagy háztartási alkalmazottként is
merkedik uj hazájával és annak szokásaival.

Egy tipikus példája az eutópai diplomák semmibe vevésének egy ma - 
gyár orvos esete.. Dr.. X a háború végén egy hadikórház főorvosaként ke
rült Németországba. Mivel jól beszélt angolul az amerikai hadsereg át
vette őt századosi ranggal. Hamarosan a Broadmeadowsi Hostelben, mint 
elsősegélyt nyújtó lett alkalmazva, A betegek vizsgálását ráhagyta a 
helyi ausztrál orvos, mivel a bevándorlók általában beszéltek németül, 
de angolul nem. A magyar orvos utasításai alapján az ausztrál kiirta 
a recepteket és felvettép. dijakat. Mondanom sem kell, hogy ez az or
vos a két éves munkaszerződés lejárta után elment Amerikába, ahol meg
nyitotta saját orvosi rendelőjét..

Az 1950-es év folyamán megkezdődik a gyermekes családok kihozata— 
Iái. is. Az egyre gyorsabban fejlődő iparnak szüksége van a munkáske
zekre. Viet-oria állam területén már 16 Hostelban vannak a dolgozó be
vándoroltak elhelyezve. Még ilyen nagyszámú intézmény sem elegendő ar
ra, hogy a családokat elhelyezze. Az asszonyokat gyermekekkel együtt 
Istenháta mögötti eldugott táborokban helyezik el. Családapák heti ne
héz fizikai munkájuk után órákat utazhatnak a hétvégeken családjuk lá
togatására, vagy"feketén" beköltöznek a Hostelekbe és igy egy kis szo
bában kuporodik össze a család.. A Hostelekben egy év után javulás áll 
be, a magánosok kiköltözése után átalakítják 3 - 4  szobás családi la
kásokká..

A  kétéves szerződés után, mindenki igyekszik alkalmasabb munkahe
lyet találni és ehhez megfelelő környezetben lakást keresni.
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Egyházi és társadalmi élet megindulása.

Az 1949/52 években több mint 12,000 magyar érkezik Ausztráliába,ezek 
közül mintegy 4 ,,000 telepedik le Melbourneben és kb. 1,000 Victoria 
állam egyéb városaiban. A letelepedéssel járó kezdeti nehézségeken né
mileg túlesve a bevándorlók igyekeztek egymással kiépiteni szorossabb 
kapcsolataikat, ami annál is könnyebben ment, mivel hosszabb - rövi - 
debb ideig túlnyomó többségük Melbourne tiz Hostelében volt elhelyez
ve .
1949 novemberében megérkezik, Dr. Antál Ferenc református lelkész,aki
nek sikerül egy templomot használatra kapnia és a magyarok felekézetre 
valú tekintet nélkül járnak az általa tartott istentiszteletekre. Gyü
lekezete, egyházi szolgálaton kivül: szociális, társadalmi, ifjúsági 
és magyarságismereti témákkal bőviti ki munkásságát. Felbukkan az első 
Housing Society, melyet később több követ és igy töbszáz család képes 
saját házába beköltözni alacsony kamatú kölcsönnel.

A Regnum Mar-ianum egyházközség 1951 augusztusában alakul,P.Varga Zol
tán jezsuita atya ennek plébánosa, aki 37 éven keresztül 1988-ban be
következett haláláig tölti be ezt a nehéz tisztséget. Segitőtársai vol
tak: P. Békési István, aki később Kanadába lett áthelyezve és P.Fazokas 
Béla. Világi vezetőségének elnökei: dr. Gallus Sánáor /1951-53/Sárkány 
Gyu-la /I9 5 6-5 7/, dr. Szegheő István /1954-56/, majd Dr. Endrey Antal 
több mint másfél évtizeden keresztül. Megindul a vasárnapi iskola is 
dr. Orosz Márta szervezésében. 1952-ben gyermek-nyaraltatási akció lép 
életbe Queenscliffben. Lakás és állásközv.etitő irodát állitanak fel a 
Hostelekből kikerülők, illetve a kétéves kontrakt munkát befejezők szá
mára. Minden pénteken este családi összejövetel, ismeretterjesztő előa
dások,, vasárnap este pedig tánc a fiataloknak a Bourke Street-i temp - 
lom mögötti teremben. Különböző csoportok is életre kelnek. így alakul: 
a Szent László Betegsegélyző, Regnum Sportkör, könyvtár, cserkészcsapat, 
ez utóbbi 1954-től 1960-ig itt működik. A felsorolt közösségek töbszáz 
fiatalember és leány házasságát eredményezik.

Létre jön az evangélikus egyházközség is, melynek dr. Dabasy Béla a 
gondnoka. Magyar lelkész nem kerül Melbourneba, igy az első években 
Bernhardt Béla Sydneyből], az USA-ba való távozása után pedig Kemény 
Péter Perthből jár kéthavonta istentiszteletet tartani a North Melbour
ne i templomban.

Ausztráliában is, mint bármely más országban ahol magyarok leteleped
tek, az egyházak tevékenysége inditotta el a közösségi életet.
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Az MHBK-t a volt magyar fegyveres erők tagjai alapították katonai cél
lal Németországban 1947-ben. Ez a szervezet a világesemények következ
tében átalakul általános magyar célok szolgálatára. A bajtársak eljut
nak különböző világrészekbe és ott is megalakítják a helyi csoportokat. 
Szakáll Endre alapítja 1949 végén a Victoriai Árpád Vezér főcsoportot, 
mely az első években, Melbourne nagykitérjedésü területének megfelelő
en, két alcsoportra oszlik. Habár a katonai jelleg társadalmivá válto
zik át, a tagok többsége mégis csak a volt katonatisztekből tevődik ki 
és csak csekély számú más értelmiségi csatlakozik.
Az első rendezvény a Sydney Rd.-on, Brunswickban van. Később a Flinders 
Street-i vasutasok épületének 3»-ik emeletén rendszeres havi összejöve
telek, ismeretterjesztő előadásokkal, fiatalabbaknak tánccal tarkított 
estéket tartanak.

A jobbűLdali érzelmű, javarészt képzett iparos és szakmunkás réteg össze 
fogására alakul 1954 májusában a Rákóczi Egyesület. Működésének tető - 
pontján, több mint 300 tagot mondhat magáénak és az egyházak után a leg 
nagyobb vonzóereje van a Melbourneben kialakuló társadalmi életre. Tag
jai, a közösségi szellem és áldozatkézség terén évtizedeken át az élen 
járnak, Czigler Arnold elnök és Urbán István főtitkár vezetése alatt.

Felszínre kerül egy politikai csoportosulás is Adorján Ferenc és dr. _ 
Madarassy Ödön szervezésében, Magyar Szabadság Mozgalom néven, de ez né 
hány év után megszűnik.

Az első magyar bál a Regnum Marianum által rendezett Szent István Bál 
1951-ben. Igen hangulatos volt, ugyanis az egyik szervező, félreértve 
az angol darab és tucat elnevezést,100 üveg sör helyett 100 tucatot ren
delt. Mondanom sem kell, hogy a környék még reggel négy órakor * is han
gos lett a vendégek emelkedett hangulatától. Renszeresen megtartják a 
Március 15.-i és a Széni István ünnepélyeket és sikerül egy tehetséges 
előadó gárdát szervezniük. 1953-ban alakul a Regnum Marianum fiú cser
készcsapat, mely az akkori idők magyarul még jól beszélő fiatalje.it fog 
ja össze Rauch Károly irányítása alatt. Ez a csapat hét évig működött.
A színpadra vágyók előadására is sor kerül. Madách: Embertragédiájában 
Deseő Walter alakit Ádámot, Kondor Gabi pedig Évát eleveníti meg, mind

kettő igen nagy sikerrel. Dr. Padányi Viktor Vászoly cimü darabja is be
mutatásra kerül, mely kb. ötven szereplő korhű kosztümben szintén nagy 
sikert arat.
Megjelennek az első irodalmi és politikai folyóiratok is. Csepelyi Ru
dolf költő, iró szerkesztésében a Magyar Harangok. Dr. Padányi Viktor
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próbálkozik a Hid cimü, lappal. Sajnos mindkettő kellő érdeklődés 
hiányában rövid életű volt. Szerencsésebbek az egyház lapjai, a 
Regnum Marianum Értesitő, melyet 1952-ben inditott el,P. Varga Zol
tán, az Ausztráliai Magyar Újság, dr. Antal Ferenc szerkesztésében. 
Mindkettő három évtized után a kisebb újságok sorsára jutva,megszű
nik.
1953-ban felmerül a gondolata annak, hogy a melbournei magyarság egy 
épületet vegyen, melyben otthonra találjanak különböző egyesületek. 
Ennek az ügynek lelkes szervezői járják ismerőseiket, barátaikat,hogy 
öt fontos adományok megajánlása révén egy Magyar Ház mielőbb megvaló
suljon. Hamarosan rájövünk azonban arra, hogy ilyen csekély adományok
ból soha nem fogjuk elérni célunkat.
Kezdeti próbálkozásaink után 1955 október 7,-én alakul meg a Hungária 
Co-Operative Society Ltd., mely 104 fontos részvényjegyzések formájá
ban toboroz részvényeseket. Az első költségvetési év végéig csak 361 
font van befizetve, a többezres megajánlásból.
Az első igazgatók: Hetyey Sándor, Kern Ferenc, Sárkány Gyula,Szentesi 
Béla és Szöllősi Zoltán, titkár Fülöp Zoltán. Ez utóbbi tisztséget - 
1958 óta jómaga,m végzem.
Melbourne területén kivül két nagyobb település növekszik Victoriában. 
Az egyik Geelongban, ahol kb. 500 magyar él. Itt megalakul a Szent 
László egyesület. Az ötvenes évek elején Szabó László elnöksége alatt 
egy telket vásárolnak és egy Klubházat terveznek. Geelongból való tá
vozása után Zágon Alajos majd Fadgyas László veszik át az egyesület 
vezetését. Húsz éven keresztül tartanak táncesteket, nemzeti ünnepé
lyeket. Egy Nimród nevű sportegyesület is működik. A 60/70-es évek
ben cserkészcsapat alakul Pásztor Istvánné vezetése alatt.
A másik nagyobbszámu magyarok által lakott település Y/odonga, ahol a 
Magyar Könyvtár egyesület az 50-es évek közepén 500 kötettel áll ol
vasóinak rendelkezésére. Ennek Kaintz Antal a vezetője. A 70-es évek 
végén a könyvtár megszűnik, a könyvek a Melbournei Magyar Központ 
polcain találhatók.
A gomba módra nőtt közösségek sok esetben akaratlanul is kereszte - 
zik egymás rendezvényeit, ami kisebb - nagyobb nézeteltéréshez vezet. 
Hogy valamidképpen ez elkerülhető legyen, közös elhatározással meg
alakul egy csúcs-szervezet: Victoriai Magyar Közösségek Szövetsége 
néven. Néhány évvel később ez a név átváltozik: Victoriai Magyar Szö
vetség névre, röviden VM3Z.
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A VIASZ a már meglévő egyesületek által kiküldött két - két tagból 
álló tanács. Az ekkor összeállított alapszabály értelmében minden 
egyesület a saját elgondolásai alapján működik, azonban összeegyez
tetik rendezvényeiket és nagyobb megmozdulásoknál egységesen lépnek 
fel. A többi államok is megalkotják csúcs-szervezeteiket és az Auszt
ráliai Magyar Szövetségben biztosítják egységes vezetését ezen kon
tinens magyar egyesületeinek. Röviden AMSZC



1956 - Újabb menekültek
1956 második felében Melbourne városa készül az Olimpiász megrendezésé
re. Az itt élő magyarok is készülnek a sportolók fogadáséra, a vasfüg - 
göny tiz éve legördült, az otthoniakkal való kapcsolat kizárólag a cen
zúra által ellenőrzött levélváltásra szorítkozott. Kost végre alkalom r- 
d.óöik élőszóval hallani és meggyőződni az eddig szórványosan kiszűrődő 
hirek valóságáról. Az olimpiai csapat nagy létszámú lesz, igy bőven lesz 
mód és alkalom a találkozásra♦ A rendező bizottság már szervezi a tolmá
csokat .
Három héttel az Olimpiász kezdete előtt október 23.-án az újságok és a 
rádió megdöbbentő hirt hoznak: "Budapesten a parlament előtt az AVO és 
a szovjet csapatok gyilkolják a békésen tüntető tömeget." Majd újabb hí
rek: "A magyarok fegyveres ellenállása szabadságharccá vált, a szovjet 
csapatok súlyos vereségek után kivonulnak Budapestről." Néhány nappal ké
sőbb:"November 4.-én a szájét csapatok tankok ezreivel újból megtámad - 
jálc és véres harcok után elfoglalják fővárosunkat Budapestet."
A Victóriai Magyar Szövetség akkori tagjainak szervezése ezekben a napok 
ban éri el tetőfokát. Az október 29.—i gyűlésre 2,000 magyart mozgósit, 
majd egy hét múlva 5,000 ember vesz részt a VM3Z által szervezett tilta
kozó gyűlésen és felvonuláson. Victoria államból több mint 10,000 font 
kerül a Nemzetközi Vöröskereszthez. Röpcéduláié, nyomtatványok tizezreit 
osztogatják Melbourne utcáin, táviratok százait küldik kormányfőknek az 
1 9 5 6-os események tiltakozásául. A melbournei Olimpiászra ezrek várják 
a repülőtérre érkező csapatokatc- Könnyekig megható jelenetek játszódnak 
le egy - egy régi barát, ismerős, elveszettnél: hit rokon lá,ttán. Azonban 
mindjárt feltűnt számos igen csendes, mindenre figyelő politikai kísérő
jük is* A sportesemények alatt igen nagy szimpátia kiséri a nézőközön
ség részéről a magyar sportolókat. A vizipólc meccsen összeverekednek a 
magyar és szovjet játékosok, többnyire a viz alatt folyik a "mérkőzés", 
az uszoda égszinkék vize itt is ott is vérrel van megfestve. Ennek én is 
szemtanúja voltam.
Magyarjaink tiz arany éremmel harmadik helyezést nyernek el.Amikor haza
utazásra kerül a sor, a csapat egyharmada mintegy 50 sportoló menedékjo
got kér és kap. E&y részük itt Ausztráliában telepedik 1c, nagyrészük Ka 
nadába és az Egyesült Államokba tovább vándorol.
Amint az első 56-os menekültek Ausztriából megérkeznek, munka és lakás 
szerzési akció indul. A mái' emlitett Vöröskeresztnek juttatott 10,000fon 
tos összegen kivül, további 4,000 font lett gyűjtve, mely 5-50 fontig 
terjedő gyorssegély kiutalására lett fordítva. Kormos Vilmos főtitkár en 
nek a menekülteket segítő akciónak-a. szervezője.
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Az újabban érkezettek nagyrésze ipari szakmunkás, ezért elhelyezésük 
saját szakmájukban sokkal könnyebben megy, mint a néhány évvel előbb 
érkezetteknek, Mindemellett már van egy megtelepedett réteg, mely se
gítségükre siet a kezdeti nehézségek megoldásán.
Az 1956-os szabadságharc felrázta a már - ár beolvadásra is hajlandó 
reményt vesztett rétegeket, a magyarság létszámát pedig közel hozta a 
tizezer lélekszámhoz Melbournebcn.
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A társadalmi élet fellendülése.

Az 50-es évek végére a Református egyházközségnek sikerül saját épü
letébe költöznie, amikor megveszik a Napier 3treet-en lévő ingatlant. 
Ezt később átalakítják öregotthonná, majd vásárolnak a. St.George 3t.- 
en egy templomot és a mellette lévő épületben berendezik a Bocskai - 
otthont, ahol az egyházközség különböző szervei kapnak elhelyezést.
Az egyház vezető emberei ekkor: dr. Garbay Gyula' és Szabó Balázs. A 
gyülekezet 1969-től néhány éven keresztül cserkészcsapatot tart fenn, 
Garbay Dóra és Szmolnik Lajos vezetése alatt. Az előző években tánc
csoportot és vasárnapi iskolát szerveztek. A 60-as évek elején kilép
nek a VMSZ-ből és teljesen önnálló társadalmi életet folytatva,nagyon 
kevés kapcsolatot tartanak fenn a többi magyar szervezetekkel. 
Népszerű Fehér Rózsa bálok az Exhibition Building, Royal Ballroomban 
van, később a résztvevők csökkenésével, az Ivanboe-i városháza terme
iben. Rendszeres családi esték a Bocskai Otthonban.

A Regnum Marianum egyházközség is saját otthonhoz jut, a melbournei 
érsekség jóv.oltából,mely 33 , 500 fontért megvette és a magyarok haszná 
latára bocsájtja a ma is használatban lévő épületet, 1958 májusában. 
Az első években állandóan 40-50, a szabadságharc után menekült fiatal 
embernek ad állandó otthont, az épületben berendezett Ifjúsági Kollé
gium. Az Otthon gondnokai: Keller György, Szentandrássy Elek, Ruttka.y 
Arnold és Kövess Zoltán. Rendszeres családi estéket tartanak,Bolváry 
Miklós, Ruttkay Arnold és Szabó Zoltán humoros műsoraival szépszámú 
közönséget vonzanak ezekben az években. Szabó József szervezi az ol
társzolgálatot ifjúsági csoportjával. A könyvtár több mint 2,500 kö
tettel áll az olvasók rendelkezésére. A bélyeggyüjtők is itt talál - 
nak otthonra. Az évről évre rendezett húsvéti búcsúk 36 év után még 
mindig többezres tömeget vonzanak.
Az öregotthon felépitése már az első években felmerült, részben a szü 
kös hely, részben a szükséges összeg előteremtésének sikertelensége 
miatt azonban nem valósulhatott meg. Felépítettek ugyan néhány szobát 
ezek azóta is használatban vannak a magyar iskola által.
Az egyházközség fenntartása viszont nem ütközik nehézségbe, előterem
tik a megajánlások, a búcsú és a bálok jövedelmei.

A Magyar Ház Szövetkezetnek 1957 elején már van annyi pénze,hogy le
fizetheti a depozitot a Cremorne Street-en, Richmondban egy a metho- 
disták által már régen nem használt templomra, a hozzátartozó helyi
ségekkel. A részvények jegyzésében és a pénz gyűjtésében: Hetyey Sán
dor, Faith Ferenc, Kein Ferenc és Urbán István járnak élen.
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Dévényi Ferenc épitédzmérnök terve szerint, átépités következté
ben, a földszinten egy 900 személyes terem, az emeleten könyvtár, 
klubhelyiségek st., lennének. A beérkezett árajánlatok alapján , 
25,000 fontra lett volna, szükség, beleértve avételár letörlesz - 
tését is. 23,000 font lett megajánlva aláírással ellátott rész - 
vényjegyzési papirokon.. Azonban amikor fizetésre kerül a sor az 
aláirók nagy része még válaszra sem méltatja a fizetésre kiküldött 
felszólításokat.
Négy év után a kamatok által közel 6,000 fontot kitevő vételárat 
sikerül kifizetni. Ilyen körülmények között kénytelenek vagyunk a 
meglévő épületet rendbehozni 2,000 fontos költséggel és igy ebben 
a helyiségben megindul a lüktető társadalmi élet.
Kern Ferenc vezetése alatt az első magyar iskola, megalakul a népi 
tánccsoport Solymossy Kálmán irányításával, majd az atlétika, súly
emelés, Judo, asztali-tenisz, később a tekepálya. Dr. Padányi Vic
tor történelmi és politikai vitaesteket rendez,-Salacz Béla zongora
oktatást tart. Népművészeti vonatkozásban Kovássy Lászlóné és Szo- 
kolyai Zsigmondné magyar motivumu himzések készítését ismerteti a 
Rákóczi Ifjúsági Kör nagyobb lánytagjaival, Sághy Dezső pedig fafa
ragást tanit a fiúiénak. I960 elejétől kezdve a Rákóczi Egyesület , 
a Magyar Ház Szövetkezet és a Hungária. Vizipoló Klub rendszeres csa
ládi esteket, a Moonee Ponds labdarugó-csapat pedig alkalmanként ren
dez.. Kultűrésteken: Rákóczi Ferenc, Gárdonyi Géza, Katona József, 
Madách Imre, Petőfi Sándor, Liszt Ferenc stb, emlékét idézzük elő
adások keretében..
1962 augusztusában itt alakul meg Rauch Károly vezetése alatt a fiú 
cserkész-csapat. Tagjai már az év végén részt vesznek a Melbourne 
közelében tartott első ausztráliai közös táborozáson, a Sydney-ből 
és Penthből érkezett csapatokkal. Ezen a táboron leányok is részt 
vesznek és igy közkívánatra néhány hónap múlva megalakul Melbourne- 
ben is az első leánycsapat Kádár Istvánná parancsnoksága alatt Faith 
Ferenc Fenntartó Testületi elnök támogatásával.
A cserkészet akkori népszerűségére jellemző, hogy a meginduláshoz 
szükséges összeget a VMSZ egyesületei ajándékozzák, a Rákóczi Egye
sület és az MHBK sátrakat vesz. Később a cserkészek jelentős anyagi 
alapra tesznek szert. Például, a Magyar Házban tartott egyik va
csora jövedelme két 50 személyes ebádlősátor vételére ad lehetősé
get.. A vacsorákat a Fenntartó Testület ta.gjai, a többi szülővel - 
együtt kaláka alapon szerveziKmeg.



11
A Richmondban lévő Magyar Ház épületének javítása egyre nagyobb 
összeget emészt fel anélkül, hogy állapota lényegesen javulna.
Ezért az épületet 1964 elején eladjuk 11,000 fontért. Néhány hó
nappal később megvesszük a westgarthi Union Street-en lévő eme
letes épUletet, mely az átalakításokkal és festéssel 9,-000 font
ba kerül és 1965 végén nyitja meg kapuit. Itt kerülnek elhelye
zésre a VMSZ, a Rákóczi egyesület, az MHBK és a cserkészek.
A Rákóczi, egyesület itt éppen olyan népszerű, mint Richmondban.
Az MHBK is újjáéled, amikoris Szakáll Endre lemondása után Hetyey 
Sándor veszi át a vezetést. Különösen az újonnan megalakult tánc
csoport vonz számos fiatalt és ezek szüleit. Uj összefogó erőnek 
bizonyul a cserkészet, a havonta rendezett családi estéken Faith 
Ferenc irányításával legtöbbször 300 szülő és gyermek jelenik meg 
együttesen a földszinti és emeleti helyiségekben.

Mint Már Richmondban, itt is felmerül az újjáépítés terve. 1969-ben 
sikerül megvenni a két utcai fronttal rendelkező szomszédos telket 
a rajta lévő két lakóházzal 14,850 dollárért. A terv az, hogy az 
épületek lerombolása után hozzáépítünk egy nagy termet a meglévő 
Magyar Házhoz.. Sajnos ez csak terv maradt, mert a hatóságok nem en
gedélyezték az építést, mivel 120 parkolóhelyet nem tudtunk bizto - 
sitani. Néhány évvel később a telek utcai frontján #20,000-ral egy 
kisebb helyiség került építésre Czigler Arnold irányítása mellett, 
mely a cserkészek és a tánccsoportok használatára lett bocsájtva.
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Sajtó és könyvkiadás.
1959-ben Gordon Rezső szerkesztésében megjelent a Magyar Élet cimü 
hetilap, melyet közel húsz évig adott ki. Habár a lap nagy példány
számban jelenik meg, Ausztrália szerte terjesztik, nem elégiti ki a 
keresztény nemzeti emigráció igényeit. Gsepelyi Rudolf szerkeszté - 
sében előfizetők toborzásával 1960-ban egy uj lap indul Magyar Szó 
néven. Mintegy másfél évig létezik és mivel nem számithat komoly a- 
nyagi alapra, a lap 1962-ben megszűnik<>
Kormos Vilmos a VMSZ főtitkára javaslatára 1963 októberében Victoria! 
Magyarság néven megindul egy havonta megjelenő uj lap Gallé Géza szer- 
keztésében, egyenlőre 600 példányban, 4 oldal terjedelemben. Az első 
számokban a tartalom túlnyomó többsége a VMSZ tagegyesületek: Regnum 
Marianum, MHBK, Rákóczi egyesület, Magyar Ház Szövetkezet,Diákszövet
ség és cserkész-csapatok hireit közli csupán. 1964-ben csatlakozik a 
laphoz a NSW-i szövetség is. A terjedelem megduplázódik és nevét meg
változtatja Ausztráliai Magyarság névre. A melbournei anyag szerkesz
tését Faith Ferenc veszi át, a sydneyit Csapó Endre. A példányszám ha
marosan felmegy 4,000-re. A lap Galló Géza szerkesztésében 65-69 kö
zött kiadja az Ausztráliai Magyar Kalendáriumot, ugyanezt a 71-77-es 
években Csapó Endre szerkezti Sydneyben. Az Ausztráliai Magyarság mel
bournei kiadásának szerkesztését 69 végén Szélinger Lőrinc veszi át , 
melyet 1975-ig lát el, ekkor Faith Anny lesz^a szerkeztő 1978 végéiig.
Öt követte dr„ Endrey Antal, Uzsoki Ferenc, dr. Elek Sándor és Fadgyas 
László a következő tizenkét év alatt.. Ez idő alatt a lap elveszti ol
vasótáborának túlnyomó részét és néhány év múlva csak 3-4 hónaponként 
jelenik meg.
Az Ausztráliai Magyarság népszerűségének csökkenését az okozta, hogy 
Gordon Rezső 1977 végén eladta a Magyar Élet cimő heti lapot dr.Ady 
Jánosnak, aki egyesitette lapját az Ausztráliai Magyarság sydneyi ki
adásával és a Magyar Élet szerkesztésével Csapó Endrét bizta meg. 
Tehát, a megkivánt keresztény szellem most már képviselve van a Magyar 
Élet-nél, igy az uj szellemű, nagyobb terjedelmű heti lap sokkal nép
szerűbb, mint az alkalmanként megjelenő Ausztráliai Magyarság.
A Magyar Életet néhány évvel később Márffy Attila veszi át, aki Csapó 
Endrével közösen, a külföldi magyarság legjobb heti lapjává fejleszti 
és ma már világszerte számos előfizetőnek örvend.
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Már az 50—es évek elején is megjelentek Wielbourneben élő irók, költők 
könyvei. A következő kiadott könyvekről van tudomásom.
Próza.

Ambrósy Pál: Hontalanok / a hasonnevű színdarab és a Csanád 
vezér szövegkönyve/.
Ambrósy Pálné; New lease on life, A Survey of the Hungarian 
Community in Victoria.
Doroszlay Klára: The first ever Turanian festival.
dr. Endrey Antal: Félben maradt nép, Zsarnok, A magyarság e- 
redete, A magyar archiregnum, The future of Hungary,Sons of 
Nimród,Pride of my country,The kingdom to come, The Holy crown 
of Hungary,, Hungarian History/3 kötetben/ The other Hungary. 
Gallé Géza- összeállitásában: Ausztráliai Magyar Kalendárium 
1965>66,6Ö,69> Erdélyi Kalendárium 1976, Remember Hungary 1956. 
Gulyás László: Mosoly a csend honá,ban.
Hegyi Zoltán: Rosszabb mint egy asszony, Pipál a Hargita. 
Keresztury Gusztáv; A cigány és az aggszüzo 
Dr. Padányi Viktor: A nagy tragédia, A szumir-magyar nyelv
azonossága,. Rákóczi, Vászoly, Vérbulcsu, Tor és történelem, 
Egyetlen menekvés, Dentumagyaria, Történelmi tanulmányok.
Pénzes János: Szeretem e napsütötte földet, Qnlékek utján
járva 1942-44.
Ruttkay Arnold: Ki hitte volna? Csak akkor fáj ha nevetek.
Schmidt Vilmos: Ne álmodj szépet.
Szélinger Lőrinc: összeállitásában - Ausztráliai Magyar Ta
lálkozó 1970.
Teichel Mária: Sziget utca 14.
Urban lstvánT~összeállitásában - A IV. Ausztráliai Magyar Ta- 
lálkozó Emlékkönyv 1979*
Dr. Valént in Béla: Restoration, The art of the restorer.
Csepelyi Rudolf: Lassitatt tűzijáték.

Költemények.
Csepelyi Rudolf: Világmadár 1983»/Korábbi verseinek egy része 
a Botond Istvánnal és Novák Máriával /Sydney/ közös Szüret ci- 
mü kötetben jelent meg./ Fényben, magányban, mélyben./Ez a könyv 
Magyarországon lett kiadva/
Sinka Gyula: Szigeti rózsák.
Szabó István: Özönviztől napjainkig.
Turcsányi Mihályt A szeretet hangjaié

Külön irodalmat képeznek a melbourne'i magyar cserkészek kiadványai.
Rauch Károly: összeállitásában - A táborverő próba, A honkereső 
próba, Kalocsa, Alföld.
Kádár Istvánné: Lányok előre!
Pálos István es Enikő: Kalotaszeg, Torockó, Székelyföld,Göcsej,
Matyóföld, Szék város nagy község, Kalotaszeg.

Erről a 63 kötetről van tudomásom, azonban lehetséges, hogy mások is 
jelentettek meg könyveket, ezért elnézést kérek ha valamelyik elkerül
te figyelmemet.
A könyvkiadások költségeit csekély részben a VMSZ, a Rákóczi egyesület, 
a cserkész-csapatok és 1976 után néhány esetben az Ausztrália szerte 
gyűjtött Könyvalap, vagy az adelaidei Dezséry Könyvkiadó viseli.
A. legtöbb könyv kiadásának költségei azért mégis a szerzőket terheli. 
Példanélkül álló eset, hogy Yves de Daruvár: Trianon-nal foglalkozó
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könyvének angolnyelvü kiadását teljes mértékben Kulcsár József fe
dezte sokezer dolláros költséggel.

Színház, művészetek, rádió.

A 60-as évek közepétől a 70-es évek végéig tartó másfél évtized a- 
latt szorgalmas, öntudatos, tettre kész, kellemesnek mondható össze
fogás szelleme uralkodott. Az igények egyre növekedtek és igy min
den vonatkozásban a társadalmi élet, fénykorát élte. A nemzeti ünne
pélyek nivósabbak lettek, Ruttkay Arnold szinpadra irt jelenetei,és 
Szabó József művészi diszletei, az igen népszerű szereplők sora von- 
za a közönséget.
A berlini fal felépítésekor Ambrósy Pál ir és komponál egy zenés - 
táncos, egész estét betöltő színdarabot A Pál cimen, melyet Soly- 
mossy Kálmán a Budapesti Operaház egykori szólótáncosának balettis
kola növendékei adnak elő 1962-ben. Két évvel később egy újabb zenés 
darabbal lepi meg a közönséget a Csodaszarvas-sal, mely 140 személyt 
szerepeltető szinpompás balett.; 1970-ben a Csanád vezér, zenés tör
ténelmi drámát szerzi. Ez három előadást ér el. Végül 1974-ben Rákó
czi rodostói emigrációját bemutató Hontalanok előadására kerül sor, 
élethü kosztümökben. II. Rákóczi Ferenc: Várnay Lajos,Gróf Bercsényi 
Miklós: Bruckner Károly, Krisztina grófnő: Oláh Erzsébet, Kőszeghy 
Zsuzsa: Faith Army, Mikes Kelemen: Várnay Gyula, Jávorka Ádám:Ritook- 
Kovács László. Ezt a darabot Adelaidíben is bemutatták. Az előadáso
kon a Rákóczi Ifjúsági Kör, a cserkészek, a Magyar Énekkar tagjaiból 
tevődik össze a szereplők egy része.
1964 októberében három hétvégen tartják meg Solymossy Kálmán irányí
tásával és a Magyar Művészbarátok Társasága közreműködésével a Magyar 
Müvészheteket. A programban zeneszerzők koncéitje, népművészeti ki
állítás, a Csodaszarvas balettelőadás, irodalmi est és Mikszáth Kál
mán Vén Gazember cimü szinmüve kerül bemutatásra, Linka Mártonnal a 
cimszerepben0
1968 elején a cserkészek egy teljes estét betöltő előadáson bemutat
ják a János vitéz-t, az év végére pedig sokkal nehezebbre készülnek 
a Háry János bemutatásával. Hivatásos művészgárdának sem könnyű fel
adat Kodály Zoltán zenéjére készített darabot betanulni és előadni0 
Szinpadi eseményeinknek talán csúcsteljesítménye, amikor ausztrál is
kolában tanulók,akik hétvégén magyar cserkészek, 1968 decemberében
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előadják a két és félórás daljátékot, annál is inkább, mivel a leg
idősebb szereplő is csak 22 éves. Kádár Istvánná parancsnok és Salacz 
Béla fáradthatatlan munkájának köszönhető az előadás sikere.
A Regnum Marianum szervezésében egy kiváló szinészgárdát sikerül össze
hozni. Előadják a Liliomfi-t, majd az Ur katonái-t,psaládi estjeiken 
pedig rövidebb jeleneteket Bolváry Miklós rendezésében.

1971 végén megalakul a Melbournei Magyar Szinház, melynek nemcsak te
hetséges szinészei,. hanem tehetséges rendezői is, Ritook Kovács Lász
ló és a Gyapjas testvérek - István és János.
A szereplők: Salacz Zsuzsa, Faith Anny, Pöszöky Erzsébet, Teichel Má
ria,. Vajnay Ili, Virág Marika, Deák Julia és Péter, Körmöczy Péter, 
Körmöczy Teréz, Mata László, Szabó Zoltán, Mártonhelyi Pál és Gusztáv, 
Vékony Mihály, Zdimirovic Gyuri, Szerda Ferenc, Gyapjas Olga és még 
sokan mások. Hat év alatt 21 darab került bemutatásra: Sárga csikó, 
Gyertyafénynél, Borúra jön a derű, Mágnás Miska, Az aranyember,A vén 
gazember, Szerdán lesz a temetésem, Rád bizom a feleségem, Házitü
csök, a Noszty fiú esete Tóth Marival, Vadvirág, Leszállás Párizsban, 
Sári biró, Majdnem apa lettem, Bűnök asszonya, A válóperes hölgy, A 
hazug,., A csavargó, Hajnali párbaj, Szerencsemalac. Ritook-Kovács Lász
ló hosszas betegsége alatt, Gyapjas István a, lelke a társulatnak, az 
előbbinek 1978-ban bekövetkezett halála, az utóbbinak Canberrába va
ló költöuése után a szintársulat megszűnt.
Alkalmi darabokat más városokban is előadnak melbournei művészek.
Ezek közül emlitésre méltó Ruttkay Arnoldnak Sydneyben, az 1973-as 
Találkozón bemutatott Délibáb a George Street felett és 1977-ben az 
adelaidei Találkozón előadott Tiszta cirkusz cimü darabjai.
Zenei téren feltétlenül meg kell emliteni Doroszlay Károlyt, aki a 
háború alatt a Magyar Légierők fuvózenekarának volt karnagya és Mel- 
bourneba érkezése után rövid időn belül már ausztrál zenekarokat ve
zényelt. Egy ausztrál zenekarral hanglemezt készitett, melyrn Faith 
Anny népdalokat, dr. Edvy-Illés István katonanótákat énekel. Dorosz
lay a műsorok sikeréhez szükséges zenei támogatást mindig megadta a 
magyar rendezvényeken is. Salacz Béla hasonlóképpen készségesen sze
repelt szinpadi előadásainkon zongora kisérettel. Nesz.. Béla, az 
első tánczenekart hozza össze. A 60-70-es évek folyamán Taffner Gycrgy 
Hóna Károly és Ruttkay Arnold zenekarai szórakoztatják a közönségeto 
A sok rendezvény mellett mindig magas nivót érnek el a Caritás hang
versenyek, több alkalommal ausztrál operaénekesek lépnek fel,Ambrcsy 
Anna rendezésében. ' •r'V
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Időnként érkeznek Magyarországról előadó művészek, akik népszerűek 
és nagy tömeget vonzanak. Itt járt Bilicsi Tivadar, Ilázy Erzsébet, 
Szeleczky Zita kétszer, Szörényi Éva. Ezek a külföldi művészek sem
mi anyagi hasznot nem hoznak a melbournei közösségelmek, a bevétel 
az útiköltségekre és a szereplők vagy az ügynök dijazá.sára lettek 
elköltve, Linka Márton szervezésében azonban van egy koncert, melyé
nek teljes jövedelméből 100 drb. Trianon-nal foglalkozó könyvjYves 
Daruvár: The tragic fate of Hungary, délkeletázsiai egyetemek könyv
tárainak lett adományozva.
Ha már az Íróknál tartunk meg kell említenem , hogy Gábor Áron 1972- 
ben és 74-ben járt Melbourneben, Füry Lajos 73-ban, Flórián Tibor 
77-ben, Tollas Tibor 73,77 és 82-ben, dr. Varga László 82-ben és Bor- 
bándy Gyula szintén 82-ben látogattak és tartottak magas nivóju elő_ 
adásokat..
A művészetek terén emlitésre méltó dr. Valentin Béla munkássága,aki 
a Powel Street-i, Hawthornban levő olasz templom részére 128 szent 
képet festett évekig tartó munkával. Több festményt készitett magas- 
rangú katonatisztekről, akik az emigrációban az MIIBK vezető szemé - 
lyei voltak. Szabó József festményei nagy sikert értek el az általa 
rendezett kiállításokon. Szarukán Erzsébet ausztrál tájképeivel ez
reseket érő festményeket produkál, egyik képe látható a Magyar Köz
pontban, úgyszintén Szabó Józsefé. Simó Zoltán kiváló festő és szob
rász, Valler Károlyné, az Erdélyi Szövetség megbízásából a carltoni 
temetőben állított Hősi Emlékmű Turul-madár szobrát mintázta.
Patayné, Donáth Klára festőmüvésznő, díszlet és népviseleti ruha 
tervezésével járul hozzá előadásaink sikeréhez.

1975-ben az Ethnic Communities Council of Victoria nyomására a Can
berrái kormány végre beleegyezik, hogy a különböző nemzetiségi cso
portoknak egy rádióállomás fenntartási költségeit rendelkezésre bo- 
csájtja. így indul el a 3ZZ állomás magyar adása heti két félórás 
műsorral dr.. Zsembery László szervezésében a Magyar Müvészközösség 
közreműködésével,, melyet korai halála után Deseő Walter és felesége 
Csik? Mária vesz át.
A kezdeti műsorokra körtelefonok révén szedik össze a hanglemezeket, 
Íróink szórakoztató, általános ismertető es tudományos tárgyú írá
sokat készítenek önkéntes alapon. Fizetett alkalmazottakra akkor ke
rül sor, mikor a EA rádióállomás veszi át az adások közvetítését. 
Deseő ’Walter vidékre költözése után Ámon Antal veszi át az adás ve
zetését .
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Újabb csoportok alakulása, 
ausztrál kapcsolatok,
Magyar Találkozók.

A. hatvanas-hetvenes években újabb szervezetek alakulnak. Adorján 
Ferenc vezetésével megindul az Erdélyi Szövetség, később Galló Gé
za veszi át az elnöki tisztséget. Az Erdélyi Szövetség szervezi 
meg a carltoni temetőben lévő Hősi önlékmü felállitásá.t, melyet é- 
vente kétszer kószoruznak meg az egyesületek kiküldöttei rövid meg
emlékezés keretében..
Az egyre növekvő délvidéki magyarság bevándorlásának következménye
ként megalakul a Délvidéki Magyar Szövetség, mely rövid időn belül 
kettészakad DMSZ és DDMSZ néven. Ez utóbbi csatlakozik a VMSZ-hez 
Pénzes Gyula elnökkel. Szerveződik a Melbournei Magyar Kórus Seybdd 
Magda vezetésével. Hamarosan lett sakk klub is. Javarésze ezekneka 
csoportoknak az egyre szükebbnek bizonyuló westgarthi Magyar Házat 
használja otthonként..
A Regnum Marianum épületében nyer elhelyezést a Magyar Intézet, Dr. 
Gallus Sándor, dr. Endrey Antal és dr. Orosz Márta sikerrel kihar
colják az ausztrál hatóságoknál, hogy a magyar nyelv elismert érett 
ségi tantárgy legyen a középiskolás magyar fiatalok számára.A VMSZ 
révén egy Nyelvoktatási Alap lesz szervezve a tanári fizetésre. Ez 
később megszűnik, amikor az állami költségvetés hozzájárul az ethnic 
nyelvoktatási kiadásokhoz.
Az MHBK egy ideig a Padányi Alapba begyűjtött összegekkel ösztön - 
dijat létesitett az arra rászoruló középiskolások számára.A VMSZ 
az Urbán Gyula Emlékalap-ból 15 éven keresztül évente ^100-^100-al 
és egy ezüst tállal jutalmaz két olyan fiatalt, akik a közösségi é- 
letben péld.amutatóan tevényke.dtek. Ezen fiatalok többsége a cserké
szek soraiból került ki. A Rákóczi Ifjúsági Kör tagjai 1968-ban a 
Moomba fesztiválon-tizenöt lovassal vesznek részt, ezeréves törté
nelmi nagyságainkat bemutatva: Árpádot, Szent Istvánt, Mátyás ki - 
rályt, Rákóczit és Kossuthot. Nagy sikert érnek el a kisérő Taffner 
zenekarral felvonulva a mintegy félmillió közönség előtt.
Egy újabb szövetség bukkan fel a Turáni Szövetség, Polgár Lajos el
nökkel. Tartják a kapcsolatot mindazon ethnik csoportokkal, melyek 
közép-ázsiai származásuknál fogva, az ural-altáji népcsoportokhoz 
tartoznak. Ez a csoportulás rövid életű.
Az előadó és képzőművészek a Müvészközösségbe szerveződnek, ennek 
működése csak néhány évig tart. Gulyás László, Film Klubbot létesit 
de ez is hamarosan megszűnik.
v. Szakáll Endre vezetésével a Vitézi Szék victoriai csoportja is 
megalakul, halála után ezt a tisztséget v. Kövesdy Dezső veszi át.
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A Szent László Társaság is működik Rauch Károly irányítása alatt. 
Mindezek a szervezetek többé-kevésbé a VMSZ hatáskörébe tartoznak, 
vagy legalább is szervezőik. Ezért aránylag békésen együttműködtek 
a már korábban megalakult szervezetekkel.
Semmiféle kapcsolatot nem tart fel ezekkel az egyesületekkel a Re
formátus gyülekezet és a javarészt háború előtti bevándorlókból és 
ezek később érkezett baráti köréből alakult az Ausztrál-Magyar Tár
saság, melynek ritkán vannak társadalmi rendezvényei, viszont ala
kítanak Housing Societyket.

Amint az évek múlnak az *56 után alakult sportcsoportok ,köztük a jó 
eredményt elért Vizipóló csapat is, felosztanak és marad a Melbourne 
Hungária Labdarugó Klub, mely 1967-ben megnyeri a victóriai bajnok
ságot és az ausztrál kupa győztese lesz. A magyar játékosok kiörege
dése révén egyre több pénzbe kerül a sport rajongóinak az idegen já
tékosok megszerzése,,
Ez a másfél évtized a nagy bálok kora. Évente több olyan alkalom van, 
amikor ezres, sőt azon felüli tömeg jelenik meg egy-egy Szent István, 
Református vagy Cserkészbálon. A hölgyek estélyi ruhában, az urak 
szmokingban a Royal Ballroom-ban, a Legetts-ben, a Szent Kilda vagy 
moorabbini városházán és az elsőbálozók száma minden esetben 20-25 
körül van. A kisebb bálokon is általában ötszáz feletti a létszám.

1974 november-decemberben üdvözöljük körünkben Mindszenty Józsefet, 
Magyarország száműzetésben élő biboros hercegprimásó.t. Érkezését ez
rek várják a repülőtéren. Melbourne főpolgármestere fogadást rendez 
tiszteletére.. Ezen a fogadáson én is részt vettem. B. Santamaria a 
Fesztivál Hallban sokezer ember részvételével nagy-gyűlést tart, a 
VMSZ ünnepi műsoros estet rendez a melbournei Town Hallban, a Szent 
Patrick katedrálisban ünnepélyes nagymise van. A westgarthi Magyar 
Házban megfigyeli a cserkészek munkáját,éber szemmel látogat ifjusá.- 
gi csoportokat, felszenteli az előcsarnokban elhelyezett hősök em- 
létábláját, amit társas vacsora, követ. Ugyanitt fogadja a vasfüggöny 
mögötti országok vezetőit.A Mindszenty Alapra történt gyűjtés 7,511 
dollárt eredményez, melynek az útiköltségek és az itt felmerült ki
adások kifizetése után megmaradt része a hercegprimás rendelkezésé
re lett bocsájtva, melyet nagylelkűen melbournei magyar célokra icisz- 
szaadott.

Ausztrál politikusokkal való kapcsolat kiépítésére 1956 után kerül 
csak sor. A szabadságharc első évfordulóján a Melbournei Town Hall
ban tartott gyűlés szónoka Casey külügyminiszter, aki azzal vigasz
talja a résztvevőket,hogy: a 150 éves török hódoltságot is túléltük,
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majd az orosz megszállásnak is egyszer vége leszc A következő évben 
a megemlékezés szónoka Menzies miniszterelnök, aki éppen akkor ér
kezve vissza az UNO közgyűlésről beszámol arról, hogy Kruscsev, a 
szovjet diktátor cipőjével verte az asztalit, amikor a magyar kérdés 
tárgyalásra került. A következő vezető politikus megjelenésére több 
mint egy évtizedig kell várni, amikor az MíIBK által rendezett hősök 
ünnepélyén McMahon miniszterelnök jelenik meg. Kormánya hat hónappal 
később kibukik a választásokon.
A liberális politikusokon kivül a DLP-vel és annak vezetőjével,Sena
tor F.McManus-szál van jó kapcsola,t kiépítve. Több alkalommal mond 
beszédet megmozdulásainkon, ugyancsak ez vonatkozik a. kiváló szónok
ra és Íróra Santamariára-. Kormos Vilmos indul a szenátusi választá
sokon mint a DLP jelöltje,, de nem lett beválasztva. Lengyel Mihály 
a Melbourne Hungária Soccer Klub elnöke mint liberális képviselője
lölt indul a választásokon, szintén eredmény nélkül.

1968-ban a Victoriai, New South Walesi és Dél-Ausztráliai szövetsé
gek kiküldötteinek a Magyar Házban tartott megbeszélésén merült fel 
először annak gondolata,, hogy Ausztrália különböző vámosaiban élő ma
gyarok számára tartsanak műsorokkal tarkított Találkozót, ahol a nagy 
távolságra eső városokban élő régi barátok összejöhetnek. Az elhatá
rozást tett követte és a három nagyváros közül a középen fekvő Mel
bourne lett megbízva az első nagyszabású Találkozó megrendezésével, 
névszerint a Victoriai Magyar Szövetség.
fi hat napig tartó Találkozót 1969 december 31-től 1970 január 5.-ig 

a VMSZ megrendezte. A főérdem Kádár Istvánt illeti, aki összhangba 
hozta a Sydneyből, Aőelaideből, Ferthből, Canberrából, Wodongából és 
Newcastleből látogató magyarok különböző müsorszámait. Nivos irodal
mi esten, amalyet Gallé Géza. rendez, ausztráliai magyar irók és költők 
saját müveikből adnak elő. A változatos programok közül ki kell emel
ni a Sidney Myer Music Bowlban rendezett műsoros-estet, mely egy vi
haros, esős, szeles hideg este zajlott le. Ennek ellenére mégis két
ezer ember vett részt, hogy gyönyörködjön a tánccsoportok,énekkarok, 
zenekar és egyéni szereplők által előadott műsorban. Számos megbe - 
szélés, sportesemény is lezajlott a hat na.p alatt. A Találkozóval egy- 
időben tartják az ausztráliai magyar Jambore-t 450 cserkésszel, akik 
hat városból érkeznek. A táborban résztvesz Bodnár Gábor a Magyar 
CserkészSzövetség Amerikában élő ügyvezető elnöke.



20

1972-73ban van a Találkozó Sydneyben és 1975-7óban a III., Aőelaidben. 
Mindkét alkalommal a melbournei szereplők és a közönség szép számmal 
vesz részt és járul hozzá a Találkozók sikeréhez.
A IV. Találkozó helyéül ismét Melbourne lesz kijelölve 1978 december- 
1979 januárban, a 28 tagú bizottság Urbán István a VM3Z főtitkárának 
irányitásával. A program: Szilvesztrtri Bál, Megnyitó előadás,Irodal
mi, Ifjúsági, Záróelőadás, népművészeti, képzőművészeti, bélyeg ki - 
állitás, nemzet-politikai, történelmi előadássorozatok, kirándulás, 
erdélyi és délvidéki vacsora, ifjúsági megbeszélés, Magyar Nők érte
kezlete,, AlViSZ gyűlés, védnöki és katona vacsora, sakk, asztali tenisz, 
bridge,, labdarúgás, golf,tenisz, röplabda és vivás szerepelnek.
A Találkozó méreteire jellemző, hogy tiz tánccsoport vesz részt a kü
lönböző városokból 282 fiatallal. A 9,000 dollár jövedelemből 5,500 
a más városokból érkező tánccsoportok költség hozzájárulásra, 2,000 a 
melbournei Magyar Iskolára és 1,000 az AMSZ könyvkiadó Alap-ra van 
forditva.
Ezen a Jamboreen 360 cserkész táborozik a Melbournetől nem messze fek
vő Gembrookban. Külföldi vendégeink sorában üdvözöljük ismét Bodnár 
Gábort és feleségét Ágnest, Németorszá.gból Ft. Kölley Györgyöt és Msgr. 
Varga Gábort..
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II. Rész.

Nagy tervek megvalósitása.
Hazai kapcsolatok.

A 70-es években fellendült társadalmi élet következményeként 
a westgarthi Magyar Ház egyre szükebbnek bizonyult- Megfelelő nagy
ságú. parkolóhely hiányában a hatóságok nem engedélyezik a tulajdo - 
nunkhan levő szomszédos telken egy nagyobb helyiség felépítését.
A belső városrészek magas ingatlan árai miatt nyilvánvalóvá vált , 
hogy parkolóhelyre alkalmas nagyságú terület vétele az aránylag ol
csóbb, fejlődésének kezdeti fokán álló, külső keleti városrészekben1 
lehetséges, ahol különben is,, a magyarság túlnyomó többsége él. Egy 
nagyobb Magyar Ház építésének lehetőségét főkép a cserkész-csapat pa
rancsnoka. Pálos István és Fenntartó Testületé szorgalmazza- Úgy ér
zik,, hogy egy újabb Szövetkezet alakítása, kimondottan az ifjúsági 
tevékenység kihangsulyozásával, a magyarság szélesebbkörü részvéte- 
léteredményezné, mint az eddigi Magyar Ház Szövetkezetét, melyről ál
talánosan az terjedt el, hogy az javarészt a Rákóczi egyesület és az 
MHBK tagjaiból lett toborozva. 1977 elején megalakul az Ifjúsági Szö
vetkezet — "Hungarian Youth and Cultural Centre Co-Operative" néven,,
A Szövetkezet céljául tűzi ki egy uj Magyar Központ keretében az if
júsági épület létrehozását f bármely mennyiségű részvény jegyzéssel, 
azzal a megszorítással, hogy szavazati joggal azok rendelkeznek,akik 
legalább.'^500-tfizetnek be.

Ezzel egyidejűleg alakul a harmadik Szövetkezet, Hungarian - 
Social Club Co-operative ltd., néven,mely céljául fűzi ki az uj Köz
pontban egy étteremmel is rendelkező klubhelyiség felépítését, elő
ször 10,000 dolláros, amikor ez nem sikerül, 1,-000 dolláros részvény- 
jegyzéssel.

Végül 1977 második felében alakul a Regnum Co-operative Soc - 
ety Ltd.., melynek egy templom épitése a célja a Központ területén.. 
Ezek a Szövetkezetek 1977 októberében az építkezés és fenntartás egy
séges irányítására, megalkotják a csucsszervezetüket Hungarian Com - 
munity Co-Operative Association Ltd.., néven, melynek igazgatósága a 
Szövetkezetek kiküldötteiből tevődik össze. Valamennyi Szövetkezet , 
Victoria állam Co-o.perative törvénye alapján a Registry of Corporate 
A-ffairs felügyelete alatt működik.

Az épitendő Magyar Központ számára, Jandó Gyula és Hende Sán
dor közös földbirtokukból felajánlanak egy nagyobb területet és hama
rosan megindul a részvényesek toborozása. Azonban kiderül, hogy a - 
földdarab nem alkalmas a Központ építésére, mivel villany,, gáz,és viz
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"bevezetésére még hosszú ideig nem kerülhet sor. A felajánlók újabb 
javaslata az, hogy egy megfelelőbb helyen kifizetik a telek árát , 
ha a melboumei magyarság biztosit # 100,000-t, egy éven belül az é- 
pitkezéshez, jobban mondva annak megindulásához szükséges alaptőkét.

A Jiandó és Hende család valóban megveszi a Knox City Council- 
tól a Központ öt és fél acres területet # 80,000-ért, mely összegért 
részvényeket kapnak a négy Szövetkezetben.

Hatalmas propaganda indul el az építkezéshez szükséges tőke 
előteremtésére.. Hetyey Sándor a csúcs ügyvezető igazgatója egymás Ta
tán Írja a lelkesítő cikkeket az újságban. 1978 elején többek között 
így ir: -''Most már igazán nem hivatkozhatunk arra, hogy X-vagy Y-nak 
nem tetszik a Magyar Ház Szövetkezetnek egyik vagy másik igazgatója, 
vagy, hogy miért van a Magyar Ház Westgarthban.. A terület kitűnő és 
négy Szövetkezet működik. Aki négy Szövetkezet közül egy megfelelőt 
sem talál magának, annak legfőbb ideje lenne egyszer már nyitott - 
szemmel nézni a tükörbe. Most azután igazán megvan mindenkinek a le
hetősége, hogy azt a közösséget támogassa,, amelyik ízlésének és ér
deklődése körének megfelel, csak éppen támogasson valamit!

A szépeni hangzó cikkeknél sokkal többet ér a személyes meg - 
keresések révén gyűjtött összeg, valamint a különböző rendezvények 
sorozata, melyek sikerét Linka Márton, az Ifjúsági Szövetkezet elnö
kének szervezőképességét bizonyította. 1978 november végén #102,,000 
áll rendelkezésre az építés megindításához..

Az építkezés azonban mégsem indulhat meg, az igazgatók a ter
veken vitatkoznak. Általános megegyezés szerint a westgarthi Házat 
mindaddig nem lehet eladni, amig az uj Központ első épülete el nem 
készülő. Ez érthető, jogos a félelem, hogy az eladás és az uj épület 
elkészülte közötti hosszú idő alatt szétesnek azok a csoportok, me
lyek eddig használták a régi épületet, ha nem jöhetnek össze. A ré
gi épület eladása nélkül tehát a Magyar Ház Szövetkezetnek nincs pé>- 
ze, hasonlóképpen áll a Social Club is. Az Ifjúsági Szövetkezetnek 
megvan a kezdéshez szükséges összeg, mely az erre koncentrált gyűj
tés folytán napról - napra emelkedik. Ehhez hozzájárul a Regnum Co- 
operative azon határozata is, hogy először az ifjúsági épület ké - 
szüljön el és ennek értelmében minden pénzüket ebbe az épületbe fek
tetik be. Az igazgatók javarésze tehát azon véleményen van, hogy az 
uj Központ első része az Ifjúsági Otthon legyen,, a Magyar Ház Sző - 
vetkezet és a Social Club pedig annak elkészülte után. Hetyey Sán - 
dórnak azonban az a véleménye, hogy egy és félmilliós kölcsönnel va
lamennyi épületrész egyidőben épüljön, majd szerez erre bankkölcsönt.
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Mivel a két véleményt nem lehetett egy szintre hozni, Hetyey Sándor 
1979 szeptemberében lemondott az ügyvezető igazgatói tisztségről, az
zal a megjegyzéssel, hogy az egész Központ építéséből nem lesz semmi, 
ezért többé nem vesztegeti a,z idejét*. Ekkor veszi át Faith Ferenc a 
Magyar Ház Szövetkezet titkára az egész Központ ügyvezetői tisztségét. 
Közben folyik a gyűjtés az épitésre, a szervezők munkabíró képessége 
csodálatos. Koncertek, kirándulások bálák szinte egymást követik. A 
cserkészek házról - házra járva ezerszámra adnak el ötletesen készített; 
térképet, összegyűjtenek 20,000 használt téglát, melyeket megtisztíta
nak és ezek lesznek felhasználva az épület földalatti részén. Ha vé - 
letlenül van egy hétvége, amikor nincs rendezvény, szorgos kezek bo
zótot irtanak, fákat vágnak ki és megjelennek a buldózerek a talajt 
egyengetik. A vasbeton alap beöntése után megkezdődik az építés munká
ja Szabó Géza irányítása alatt, aki díjmentesen vállalta az építés le
vezetését a nagyszámú,önkéntes munkás segítségével. Karácsonyra már áll 
a falak egyrésze. Elkészül a földszint és Így sor kerülhet az emelet é- 
pitésére.Koszó Károly és Chanádi András kőművesek több mint százezer 
téglát építenek be néhány hónap alatt s mire beáll az esős évszak Gál 
László jóvoltából elkészül a tető is. Az építkezés folyamatossága biz
tosítva van további #50,000-ral, már a belső munkák folynak Szegi Mi - 
hály építész irányításával.
1981 december 13.-án kerül sor az Ifjúsági épület termeinek megnyitá - 
sára, melyen zuhogó esőben 2,000-ren vesznek részt* A megnyitáson Jeff 
Kennett bevándorlási és nemzetségügyi miniszter/Victória Premiere 1992 
óta/ a victóriai és federális kormány nevében #5,000-t ad át 500 drb. 
szók vásárlására.
Közel három évi munka után a Központ első része megkapja az Occupancy 
Certificate-et. Az eddigi építési költség #348,000 melyhez #37,000-el 
járult hozzá a Magyar Ház Szövetkezet és a Social Club, a Regnum Co-op. 
pedig #54,000-el.
A Központ első épülete tehát elkészült a többi három Szövetkezetnek a 
működtetéshez nélkülözhetetlen szolgáltató részek anyagi hozzájárulá
sával. Be lett bizonyítva, hogy az építkezés súlyos bankkölcsön igény- 
bevétele nélkül is megvalósulhat, ha a három épületrész nem egy időben 
párhuzamosan épül, hanem egymás után.
Efey szép napon levél érkezik a Központ igazgatóságához, névszerint nekem, 
mely közli, hogy megalakult újabb három Co-operative Society* MHBK Co
operative Ltd., Southern Hungarian Co-op.Ltd., és Hungarian Scout Group 
54-63 Co- op.Ltd., néven. Szövetkezetenként #5,000
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lefizetése mellett kérik, hogy teljesen egyrangu tagszövetkezetei 
legyenek a Központ csucsszervéneko További feltétel, hogy tagjaik 
a már meglévő négy Szövetkezetből tetszés szerint átutalják rész
vényeiket az uj Szövetkezetbe. A Központ igazgatósága 6 - 1  ará
nyú szavazás után nem fogadta el a javaslatot a következő érvek a- 
lapján: -

l/. Az építkezéshez szükséges összeget nem növeli az, 
hogy a részvényeket átirják az egyik Szövetkezetből 
a másikba..

2/o A kitűzött célra - Ifjúsági otthon, Klubhelyiség, 
Bálterem és Templom,, ez négy épületrész,, ehhez már 
létezik a négy Szövetkezető.

3/c A későbbiek folyamán az épületek működtetését meg
nehezítené, ha négy épületrészt 7 Szövetkezet igaz
gatósága akarná irányítani, illetve adminisztrálni*

4 / 0 Az újonnan; alakult Szövetkezeteknek ügyvédnél letett 
#5*000 - #5,000-on kivül nincs több pénzük és a tör
vény által előirt alapszabályok értelmében szükséges 
Szövetkezeteként! #50,000-t a következőképpen pró - 
bálják előteijmteni: Az egyik öt évi, a másik 3 évi 
haladékot kér, a harmadik majd akkor fizet, ha egy 
öreg lakóházukat sikerül majd eladni0

A Központ igazgatósága úgy érezte,, hogy az uj Szövetkezetek nem ké
pesek a Központ második és harmadik részének épitését meggyorsítani. 
Az uj Szövetkezetek feltehetően csak azért alakultak, hogy az épít
kezés munkájában való részvétel nélkül, csekély összeg befizetésé - 
vei,beleszólhassanak a dolgok irányításába.,. A felvételi kérvényt 
elutasították kérve őket, hogy amennyiben a Központ érdekeit kíván
ják elősegíteni, ezt ne uj Szövetkezetek alapításával tegyék,hanoii 
a már meglévő négy Szövetkezeten keresztül, amint azt Hetyey Sán - 
dór,ügyvezető igazgató tisztsége alatt oly lelkesen megirta az 1977- 
ben irt cikkében.

Az MHBK és a DDMSZ vezetősége az első épület pénzgyűjtő ren
delvényein nem jelennek meg,, egy centtel sem járulnak hozzá az épí
tési költségekhez,, az önkéntes munkából sem ők,, sem tagjaik nem ve
szik ki részüket,, £11 enpropagandá.jukkái a melboumeímagyarság egyes 
rétegeit szembeállítják. S most, hogy az első épület elkészült, az 
uj Szövetkezetek létrehozásával a hét igazgatói helyből hármat akar
nak.

A. végleges szakításra akkor kerül sor, amikoris a Victoriai 
Magyar Szövetség sajnálatos módon 1982 márciusában nem hajlandó a
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közös kirándulást a Központ területén megtartani,. Továbbra is ra
gaszkodik a Dandenong Show Ground bérléséhez* Ennek következménye
képpen két tagegyesület: az Erdélyi Szövetség és a Rákóczi Egyesü
let kilép a VMSa-bol..

Nem sokkal később dr. Endrey Antal is, aki nem 1 volt hajlandó 
mint VMSZ elnök az M,Ausztráliai Magyarság”' cimü újságban egy minő- 
sithetetlen hangú Központot támadó cikket közétenni.. A cikk ezután 
mégis megjelenik,, névtelenül. Uzsoki Ferenc lesz az újság szerkesz
tője, dr. Elek Sándor a VMSZ, elnöke, később az újságot is dr.. Elek 
szerkezti, miután Uzsoki Queenslandbe távozott* Néhány év múlva dr. 
Elek is elköltözik Queenslandbe és ekkor veszi át Eádgyas László a 
VMSZ elnökségét és az "’Ausztráliai Magyarság" szerkesztését,mely az 
utóbbi időkben egyre ritkábban jelenik meg*

A Központ ifjúsági épületének befejezésekor a westgarthi Ma
gyar Ház $L35„QOO-ért lett eladva* A cserkészek* a Bákóczi egyesü
let az Erdélyi Szövetség és a Sakk Kör költözik be az uj épületbe.
A VMSZ bizottsága a Hegnum Marianum épületében tartja azóta havi _ 
gyűléseit. Az MHBK a Höly Trinity Hall épületében, Elsterwickben - 
tartja havonta a. családi estéket több - kevesebb sikerrel.. Sikeres 
azonban! a minden vasárnap délután próbákat tartó tánccsoport, mely 
60 - 70-es létszámával, Melbourne legnagyobb együttese és sikerül 
kinevelni, egy olyan fiatal gárdát, mely a kiváló v. Korchma Miklós 
tánctanár halála óta képes a tánctanitást folytatni.. Gála-báljukat 
mindem év júniusában tartják az Ivanhoe Town Hallban, mely elsőbá- 
lazóival a melhournei társadalmi élet talán iegrautatványosabb ese
ménye és ez alkalommal zsúfolt házat vonz* ellentétben a havi csa
ládi estekkel. Ugyancsak júniusban tartja az MHBK a Hösök emlék - 
ünnepélyt a Methodist Ladies College nagytermében',, melyen igen gyak
ran résztvesz az Adelaidbam működő MHBK tánccsoport is*

A 4 - 5,000-re tehető délvidéki réteg, társadalmilag sajnála
tos módon, több- kisebb; csoportra szakad. Kezdetben volt a Délvidé
ki Magyar Szövetség, ebből szakadt ki a 70-es évek elején Pénzes Gyu
la. és Tolnai József társasága, mely Demokratikus Délvidéki Szövet- 
ség-nek nevezi magát. 1983-ban megalakul a Muhi Mátyás vezetése alatt 
álló Magyar Kultur Kör, nem sokkal később a Vajdasági Piros Csizma 
Egyesület. Javarészt délvidékiekből alakul a Kék Duna Sport Klub is. 
Természetesen a délvidékiek szép számmal vesznek részt a Regnum mun
kájában és sokan járnak a. Központ rendezvényeire*

A DMSZ Claytonban vesz egy házat, majd Bayswaterben, melyet - 
Klubházzá alakítanak át a szorgos kezek. A DDMSZ-nek Maribyrnongban
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van egy háza,. A kék Duna Sportegyesülét pedig öltözőkkel ellátott 
kisebb épületet tart fenni saját labdarugó pályáján,. Majdnem mindéi 
csoportnak van táncegyüttese, melyek közül legjobb' a Horváth Elvi
ra. vezetése alatt, álló Kultur Kör tánccsoport,. Ez az egyesület ma
gyar iskolát is tart fenn*.

A sportélet a 60-as évekhez képest bizonyos hanyatlást mutat, 
ami természetesen velejárója annak, hogy egyre kevesebb fiatalt le
het bekapcsolni a spont-klubbokhan való szereplésre,. A Melbourne - 
Hungária labdarugó csapat, mely 20 évvel ezelőtt bajnokságot nyert 
az első osztályban, egyre vészit népszerűségéből,. Amint csökken a 
magyar származású játékosok száma,, úgy csökken a mérkőzéseken a kö
zönség száma is, így egyre nagyobb gondot okoz a Klub anyagi fenn
tartása és 1986-bani feloszlik a valamikor nagyhirü csapat, A Moomee 
Ponds, majd Hawkshnrn néven játszó amatör csapat Wantirna Hunok né
ven újjáalakul, a Road Construction Authority tulajdonát képező te
rületen, melyet a Központ bérbe vett,./szomszédos telek/,. Ezeu a csa
pat labdarugó pályát létesib /6,000-ral, majd öltözőket épit 
a Központ épületében,. lagjai nagyrészben délvidéki fiatalok, a ké - 
sőhbiek folyamán itt is több idegent játékos található,.

Ráskövy István olimpiai birkózó, néhány évig fenntart egy bir
kózó szakosztályt. Kezdetben szép számmal vettek részt magyar fiuk, 
közöttük Laczkó Bábért, aki ausztrál bajnokságot nyert,, kcr és súly
csoportjában, A Központ támogatásával, Amerikában: a világbajnoksá - 
gon is részt vett. Amint az évek múlnak a fiatalok egymás után ma - 
radnak el és mivel újabb tagok nem akadnak,, a szakosztály megszűnik.

Burai Gyula alapitja meg a Judo egyik fajtájának, a Tae Kwan 
Do-nak csoportját a Központban. A csoport ma is működik, sajnos az 
elmaradt fiatalokat ausztrálok pótolják. Rövid életű volt az 1982- 
ben megindult asztali tenisz szakosztály,mely az ifjúsági épület - 
földszinti helyiségében állitotta fel asztalait,. A Központba átte
lepült cserkészcsapat tisztjei 1983-ban recordot jelentő 40 uj cser
készt avattak. A Korvina csapat Kovássy Marianne cserkész-parancsnok 
vezetésével szintén gyarapodik a 20 éven felüli fiatalság soraiból,. 
Ma is sikeresen működik,.

Nagy hatást ér el a Regnum Co-operative ifjúsági Gárda tagja
iból szervezett fúvószenekar,mely Szabó József festőművész kiváló - 
szervező munkájának eredménye.
Az ifjúság népszerű tevékenysége, a magyar táncok tanítása is nagy 
lendülettel indul a Központban, Kozma Márton tánctanárral.19 8 3 vé
gén a~ Pozsonyból érkezett Quittner János veszi át a szakszerű tani- 
tást.
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A perthi Találkozón uj számokkal lép fel IJj Szőttes népitánc együ- 
tes néven.Az uj Központban a szokásos családi esték és bálok mel - 
lett egyre több a kulturális esemény is. 1983-ban rendezik a márcir- 
us 15.—i és októberi ünnepélyt. Sajnálatos módon a VMSZ nem akar 
tudni a Központ létezéséről, ezért ők ausztrál termekben, magas te- 
rembér fizetése mellett szintén rendeznek Hasonló ünnepélyeket►

Csepelyi Rudolf irodalmi délutánokat tart, Ambrózy Anna hang
versenyeket a Garitás javára, Gerőcs Sándor főzőtanfolyamot indit.. 
Polgár Lajos a Turáni Történelmi Társaság keretén belül a magyarság 
történetének honfoglalás előtti korát kutatja.. A Segítő Szolgálat 
heti öt délután -telefonszolgálatot tart, az európai menekült tábo
rokban tartózkodókat segitik Ausztráliában való letelepedéshez:, la
kást és munkát keresnek számukra. Gulyás Györgyi, Galló Géza,Simkó 
JJózsef, Faith Anny, majd Fazakas Lola küldik a Sponzoráló leveleket 
a bécsi Ausztrál Követségre.1983-ban tartják az első mozi előadást, 
melyet azóta közel száz követett. Minden hét szerdáján a Sakk Klub 
érdekfeszitő lépései játszódnak le sokszor a hajnali órákig.- Ez az 
épület a melbournei magyarság valódi központjává vált két év lefor
gása alatt..

Péter Spyker a nemzetiségi ügyek minisztere megnyitja a képző 
és iparművészeti kiállitást, melyet Korén Elndre igen alapos szaktu
dással szervez.. Melbourne, Sydney, Adelaide és Perth 42 müvés2el83 
tárgyat állit ki. Az SBS Televízió részletesen számol be a kiállí
tásról..

Pappá szenteli Melbourne érseke az itt, felnőtt Rigó Istvánt, 
akinek tiszteletére Ft.. Varga Zoltánnal együtt díszvacsorát adnak a 
Központban*. Ft. Rigó Istvánt később Rómába küldik tanulmányainak - 
folytatására, visszatérte után az érsekségen kap megbizást.

A melbournei magyarságot összefogásra hivó legszebb példa ta
lán az 1983-ban tartott gyertyafényes karácsonyi ünnepély, ahol az 
égő gyetyék fényében mintegy ötszázan éneklik a hagyományos karácso
nyi énekeket a csillagos éjszakában, a szabadtéri szzlnpad betlehe - 
mesei játékait követve, a katolikus, református és evangélikus lel
készek szeretetreintő szavaival.

Megállás nincs, hamarosan gondoskodnunk kell a Magyar Ház Szö
vetkezet báltermének és a Social Club helyiségeinek építésére. Elkez
dődik ismét a házról - házra való járás, az újabb részvényesek tobo- 
rozása.. Az épületek tervei is elkészültek:: Jandó Gyula, Kiss László, 
Urbán István, Anda István: és Szegi Mihály elképzelése szerint.. Saj
nálatos módon csak a Glub számára terveztek konyhát. Ezért a nagy -



28
terem is erre szorul, színpadra sem gondoltak a nagyteremben.Koszó 
Károly és Chanádi András szinte megállás nélkül emelik a tágla fa
lakat,, a csatornázás is "befejeződött Szabó Gyula szakmunkájavai 84 
közepére felkerül a tető is.

Igen ám, az épület kívülről már késznek látszik, alább hagyott 
ai lelkesedés a részvények jegyzése terén.. # 10,,000-os kölcsön azon
ban lehetővé teszi a padló lerakását, melyet. Gajdosik Pál irányit,- 
Révész Attilával együtt,,20 önkéntes munkás hat hétig tartó kalapá - 
csolásával.

Az-, első Szilveszteri bál jövedelme biztosítja a # 11,.000-t r 
mely a két terem közötti harmónika ajtókra szükséges.

Szegi Mihály visszavonulása után Révész Attila a szakképzett 
irányitója az építkezési munkáknak.



29
Másféléves szünet áll "be az építkezés menetében. Ennek kü

lönböző újratervezések és főleg anyagi okai vannak.. A Regnum Co
operative, az Ifjúsági Szövetkezet,, valamint újabb részvényesek 
ajánlanak fel kölcsönöket, igy a kölcsönök együttesen #84,-OOO-t 
tesznek ki 1986 végére.. Az építkezésnél résztvevők közül ki kell 
emelni a következő önkéntes munkásokat: - Gajdosik Pál, Koszé Ká
roly, Bánkuty József,Gulyás László,Harangozó István,Jandó Gyula, 
Hende Sándor ,.01 gyay Ferenc, Kazi Sándor, Kiss László, Márt önbe lyi 
Páll,, Milatay Lajos, Mrena. Imre, Öllé Lajos, Polgár Lajos, Sülly 
Sándor,, Szabó Gyula, Tánczos Lajos, lörköly Ferenc, Kovács Ist
ván, QLóth Mihály, Jlandó László, és még sokan mások.. A menyezetwt 
és a villanyszerelés egy részét viszont már csak fizetett munká
val lehet végrehajtani. Köztien a sportolók is elkészitik az alag
sorban az öltözőket fopcsov János vezetésével, valamint a Rákóczi 
egyesület szobáját és 1990 körül végre is elkészül a gondnoki la
kás. A. nagyterem és a Club építése $  436,.000-ba kerül. A korábban 
emlitetf #84„000 kölcsönt 1991 végére sikerül visszafizetnie

Egyébként az építkezési láz valahogy nem akar elmúlni.A két 
tjermet elválasztó harmónika-ajtó kiegészítéseként ötletes megol
dással, könnyen leszerelhető hangfogó fal készül. 1990-ben1 az if
júsági terem menyezetét kicserélik, ugyancsak a villanylámpákat is 
az év végén pedig Atyimás Emil,, Szabó Gyula és Y/ető fibor uj,. mo
dern pavillont épitenek a kirándulóhelyen..

Az építkezés befejezése után hamarosan1 rájön az igazgató
ság,, hogy pénzügyi problémáink még nem értek véget0 1987-ben leve
let kapunk, melyben a Knox City Council hivatkozva a telekvételi 
szerződésre , követeli, hagy a Boronia Rd-ot széliesitsük ki 80 mé
ter hosszúságban saját költségünkön, mivel a Központ bejáratánál 
a gépkocsik akadályozzák az utón járó forgalmat.. Ez, a levél #47,500- 
ba kerül. Három évvel későbbe további # 25,,770-et költünk a belső u- 
tak és 23 uj parkolóhelyre..

Ezek a kiadásók csak az autóközlekedés megkönnyitését - 
szolgálják, de nem: oldja meg felszerelési követelményeinket. Erre 
a célra Korén Báby lankadatlan szorgalommal 1986-ban hétvégi ebé
deket szervez önkéntes dolgozókkal és egy félév leforgása alatt si
kerül összegyűjteni azt a pénzt,, melyből a legszükségesebb konyha
felszerelést és étkészletet lehet vásárolni. Mire ez megvalósul el
fogynak a vasárnapi étkezést igénylők és kimerül a néhány önkéntes 
dolgozó..

Hasonló kísérlet történik 1988-ban, amikor Atyimás Erzsi, 
Veto Olga ftgvégg; Marika minden vasárnap délután egy "Kávézó"-t



nyitnak az Ifjúsági Szövetkezet felszerelése javára.. Néhány hónap
elteltével ezt is abba kell hagyni, az igen gyér látogatottság mi
att.. A harmadik próbálkozás,a Kalocsa táncegyüttes Fenntartó les - 
tület tagjai: Szabó Edit, Tóth Teréz, Karczag Csöpi és Bhrics Mag
di főznek ebédet, néhány jól sikerült vasárnap után ezt sem párt- 
fog! ja a közönség, megfelelő propaganda ellenére, Nem kevésbbé a 
lelkes igazgatóság csalódását váltja ki, akik minden fizetés nél - 
kül, napi munkájuk mellett igyekszenek a fenntartó költségeket elő
teremteni.

1986-ban egy újabb ötlet jön a Bingó. Ezt Maurer Sándor és a 
Korvina cserkészcsapat tagjai vezetik.A hetenként tartott játék si
kerre tesz szert, sok ausztrált is vonz. Sajnos, a közelben egyre 
több helyen megnyiló és magasabb nyereményeket biztositó játék miatt 
a. Központban csökkenni kezd a játékosok száma és 1990 má-rciusában 
már nem volt értelme a sok munka mellett tovább folytatni.. Minden - 
esetre a # 17,500 jövedelem beszerezte a hangszerelést, a szinpadi 
világitást és a nagyterem előcsarnoka számára a szőnyeget.

Az 1978-79-es melbournei Találkozó után következőt,Sydneyben 
rendezték 1981-82-bem. Ezt követően 1984-85-ben Perthben rendezik a 
WL. Találkozót, melyre az Ansett társaság külön repülőgépet indit - 
Melboumebőlc A magas útiköltségek fedezésére a Központ jelentős ösz- 
szeggel járul hozzá a fiatalok kiadásaihoz. 1987—88-ban van az Ade
laida Találkozó , mivel ez a város közel van Melbournehez többszá - 
zas tömeg vesz részt, 25 fős tánccsoport és 18 tagú ifjúsági zene
kar, továbbá 94 fiatal a Regnum, MHBK és a DBMSZ ifjúsági csoport - 
jaiból.. Ezenkívül számos egyéni szereplő isközremüködik, melyek kö
zül kiemelkedő az Erdélyi Szövetség tagjai által előadott,, Sütő And
rás székely drámája: az "Advent a Hargitán" Gulyás Györgyi rendezé
sében..

A 80-as évek elején, mivel Victoria államban elismert érett
ségi tantárgy lett a magyar nyelv, egyre több helyen tartanak ma - 
gyár iskolai tanítást. Egymás után indulnak - Springvaleben,, Mari- 
bymongban, Prahranban és Pitzroyhan, sőt még Geelongban is a magyar 
nyelvoktatások.

A legjobban működő a Regnum-Iskolája , mely most már négy év
tizede tanitja. a fiatalságot dr. Orosz Márta és tanári karának fá - 
radthatatlan munkája révén. A legsikeresebb év 1988,. amikor a szá
mos alsóbb osztályú diák mellett, 17 fiú és leány teszi le az érett
ségit magyar nyelv és irodalomból.

30-
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A Központban is indult nyelvtanfolyam 1985-ben, három év után kellő- 
számú résztvevő hiányában az Education Department beszünteti. Ennek 
talán érdekessége az, hogy több vegyesházasságból eredő gyermek vett 
részt'azok, akiknek mindkét szülője magyar. A cserkészeknél a segéd
tiszt jelöltek magyar történelemből és földrajzból vizsgáznak.Ezeket 
a rendszerint két évig tartó tanfolyamokat Faith Ferenc csapat-tiszt 
tartotta hosszú évekig®.

A Regnum egyházközség az évek, vagy inkább évtizedek folyamán 
rendszeresen tartja havi családi estjeite Ezek különösen akkor voltak 
igen népszerűek, amikor Ruttkay Arnold még melbournei lakos volt és 
humoros műsorokkal szórakoztatta a megjelenteket. Eknellett minden év
ben megtartották a húsvéti búcsút a Szent István Bált és a Szilvesz
ter estet, melyeket ma is tartanak..

A Független Magyar Református egyház a 70-es években összeköt
tetésbe lép a canberrai Magyar Követséggel és a Nagykövet ettől kezd
ve rendszeresen megjelenik rendezvényeiken. Sokan ezt rossz néven ve
szik és elmaradnak az egyházközségtől. Ezek számára két gyülekezet a- 
lakul, BUrián Tamás lelkész a külső keleti városrészek, Keresztesi 
Flórián László lelkész pedig, a belső városrészek lakóinak tart is - 
tentiszteletet a 80-as évek közepe óta.

Az evangélikusoknak Kemény Péter perthi lelkész tart évente 
néhányszor istentiszteletet 1989-ben bekövetkezett haláláig. Az egy
házközséget jelenleg Dabasy János gondnok tartja össze-

A 80-as évek közepétől, magyarországi művészek és a Jugosz
láviához csatolt területekről származó zenekarok felfedezik Auszt
ráliát., Illetve azt a tényt, hogy jó üzletet csinálhatnak az itt élő 
magyarokból. A szereplő humoristák és énekesek: Nagybandó,. Hofi,Kor
da,. Koós, Solti, a cigányzenekarok: Déki Lakatos és Lendvai Csócsi, 
a 70 tagú,bandákból összevont nagy zenekar, a délvidékiek közül r. a 
3 + 2, a Hetes fogat és a Szivárvány együttes. Ez utóbbiak különö - 
sen népszerűek a délvidéki egyesületeknél, alkalmanként olyan össze
gért, amelyért a helyi zenekarok 5 vagy 6-szor szolgáltatnak zenét.
A közönség kívánságárnak eleget téve a Központ is kénytelen ezeket a 
drága zenekarokat szerepeltetni. További sikeres műsort adnak itt 
Sebestyén András és Kelemen Csaba, Budapestről. Egyéb látogatók vi
szont nem okoznak anyagi megterhelést. 1985-ben egy a Központban tar
tott vacsorán vendégül látjuk az öttusa világbajnokságon résztvett. 
magyar csapatot, mely első helyezést ért el. A Tungsram kosárlabda 
csapatot is megünnepeljük itt tartózkodásuk alatt. Megismerjük a deb
receni Uj délibáb együttes tagjait is szintén egy vacsora alkalmá
val. Majd Fa Nándor és Gál József beszámolóját hallgatjuk arról,



hogy járták körül a földgolyót a Szent Jupát vitorlás csónakkal , 
1986-ban Puskás Öcsi két alkalommal látogat el hozzánk, újabb régi 
patinás nevű labdarugók: Grosics Gyula és Kárpáti György,Papp Lász
ló egykori boxolóval. A sportolók hosszú sorát pedig akkor látjuk,, 
mikor Melhourneben rendezik a Veterám Atléták Világ-bajnokságát 1987 
végén.. Mivel a 34 főnyi csapat anyagi okok miatt képtelen Hotelben 
megszállni,, nagy részüket a Központ kisebb helyiségeiben helyezzük 
el és élelmezzük.. 14-en pedig közeli magyar családoknál lesznek el
szállásolva, három hetes itt tartózkodásuk alatt*

A nyugati világban élő irók és költők is szép számmal jönnek.
A Központ kapui mindig nyitva állnak előttük.- Érdekes előadást tart 
a Kanadából érkező dr. Kovács Ernő,, az Egyesült Államokból dr.Varga 
László és Zas Lóránt, a németországi Tollas Tibor és Ebrbándi Gyula.

1985-hen A Victorián Ethnic Affairs Commission bejelenti * hogy 
hajlandó pénzt költeni a magyarok népszámlálására, amennyiben azok 
egységes szervezetet tudnak e célból létrehozni. így alakult meg a 
Victoriai Magyar Társadalmi Szervezetek Szövetsége amelynek a kitű
zött cél elérése érdekében, most már majdnem valamennyi csoport tag*- . 
ja az el® években. A békés megegyezés érdekében dr.. Elek Sándor a 
VMSZ elnöke lesz elnök,, alelnök pedig a Központ egyik igazgatója , 
Anda István,, ennek lemondása után Atyimás Erzsébet.. A népszámlálás 
1986 folyamán történik, melyen Ambrózy Anna,a szervezetek segítségé
vel, összesem 1,325 családot látogat és tölti ki a 93 kérdést tartal
mazó kérdőiveket.. A néhány éven keresztül tartó adatokat feldolgozó 
munka eredményeit Ambrózyné - A Survey of the Hungarian Community in 
Victoria cimmel könyv alakjában jelenteti meg a victoriai és federá'— . 
lis ethnic minisztériumok támogatásával. A nagy összefogás a népszám
lálás után felbomlik,, dr* Elek elköltözik Queenslandbe és dr*Endrey 
az uj elnök, a VMSZ pedig kilép a szervezetből. A többi csoport,köz
tük a Központ és a délvidékiek,maradnak.. Dr* Endrey távozása után „ 
Ambrózy Anna az elnök* később Korén Endre veszi át ezt a tisztséget 
és a titkár Orosz Tibor.

A Segítő Szolgálat kezdeményezésére inditják meg az ismeretter
jesztő előadásokat, minden hónapban tartanak valamilyen témából érde
kes előadásokat. SImkó -József, Korén Endre és Ittak Ferenc kitartó 
szervező munkájának köszönhető, hogy a hét évvel ezelőtt megindult 
csoport több mint 80; előadást magában foglaló sorozata még mindig 
tart, azonban sajnálatosan nem a megkívánt számú hallgatóság részvé
telével. Hasonló módon lehet nyilatkozni a Központ könyvtáráról,mely 
1,600 magyar és magyar tárgyú angol nyelvű kötettel rendelkezik, ez 
a szám adományozások révén állandóan' növekszik, de csak a könyvek,
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nem az olvasók.. /1992-ben 600 könyv lett kölcsönözve/. A könyvtári 
teendőket Faith Anny tátja el,, aki az utóbbi hónapokban átszervez
te a katalógust..

A Segitő Szolgálat igen aktivan működik. 1988-ban pl. az eu
rópai menekült táborokból érkezőket /16 család/, kell támogatni az 
Ausztráliába való letelepedés első hónapjaiban. Az erdélyi helyzet 
is egyre romlik és megindul a ruhacsomagok küldése,, melynek komoly 
postaköltségeit is ez a szervezet fizeti,, költségeiket koncertek ren
dezésével pótolják..
88-tai Az Erdélyi Szövetség 0  4„726-t küld Budapestre az ottani er
délyi menekültek számára „ majd 02„752-t a következő évben. Ezeket az 
összegeket a Központban szervezett rendezvényeken teremtik elő.

Dr. Nagy László ittjártakor 1989-*ben„ Linka Márton a Korvina 
cserkészcsapattal közösen rendez egy vacsorát,, melynek 2„300-os
jövedelme Budapestre lett küldve, szintén az ott tartózkodó erdélyi 
menekülteknek*

Amikor hire jött,, hogy Ceausescu buldózerrel akarja eltüntet
ni az erdélyi falvakat, egy rendkívüli gyűlésen megalakult az S.O.S. 
Transylvania Bizottság, /átalakult Snberjogi Bizottsággá/melynek el
ső elnöke Bürián Tamás református esperes„ majd ennek lemondása után 
Kövasdy András. A Bizottság 1988 augusztusában tüntetést rendez Mel- 
böunrne főteréntöbb mint 2,.000 ember részvételével,- ahol meghivott 
politikusok beszédet tartanak, 8,000 aláirást gyűjtenek, melyet a cser
készek ttávgyaloglással,, Polgár Elzával a sor elején, Canberrába visz
nek Gareth Evans külügyminiszternek.

Araikor 1989 decemberében jön a borzalmas temesvári vérengzés hi
re a karácsonyi ünnepély hirtelen átalakul tiltakozó nagy-gyűléssé és 
az ünneplő közönség, kbu 800, percek alatt összead 0 6„000-t,mely ös
szeg a Máltai Segélyszolgálat révén Budapesten keresztül eljut Téraes- 
várra.

Patayne, Donáth Klára, a népművészetek kiváló szakértője, aki 
az elmúlt években számos népviseleti ruhát tervezett a tánc csopor
tok részére, komoly anyagi támogatást kapott 1987-ben az Australia 
Council -Visual Arts and Craft Board-tól, hogy készítsen fali diszi- 
téseket a Központ nagyterme számára.
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A művésznő közel negyven hölgyet toborzott, akik igen nagy szorga
lommal hímezték az általa előrajzolt diszités motívumait. A sok ki
sebb - nagyobb darab összeállításának, egy hatalmas egészbe fogla
lásának nehéz munkáját Klára asszony egyedül végezte és sikerült egy 
szinpompás művészi értékű darabot alkotnia. Teljesen az ő munkája a 
360 aranyozott motívummal ellátott fa-lapból összeállított fali di
szités, melynek minden darabját egyenként ragasztotta fel egy hatal
mas méretű táblára,. A három évig tartó munka végre 1991-ben elkészült 
és azóta két 5 x 3  méteres magyaros mintájú kompozíció öisziti a nsgy- 
terem falait. Az ünnepélyes felavatást J.Kennan, Victoria.akkori - 
helyettes miniszterelnöke végezte, számos ausztrál és magyar vendég 
jelenlétében.

Az ifjúság tevékenysége is megélénkül. A Korvina cserkészek ott
hona egy öreg vasúti kocsi, melyet kivülről - belülről magyaros min
tákkal kidiszitettek és használhatóan berendeztek. A zenekar és a - 
táncegyüttes részvétele a Moomba fesztiválon, A Shell Folkloric fesz
tiválon, szereplésük a castlemainei "Buda" épület ünnepségén, stb., 
az ausztrálok nagy tömegeivel ismertetik meg a magyar kultúrát,Újabb 
csoportjuk a Magyar Ifjúsági Klub /MIK/, melynek törekvése összefog
ni az olyan húsz éven felüli fiatalokat, akik kinőttek már a cserké
szetből, vagy tánccsoportokból, jobban mondva más természetű elfoglalt
ságot kivánnak. Társadalmi rendezvényeket tartanak, vonzókörük nagy, 
több mint 300 fiatal jelenik^reg táncestélyükön. Három tánccsoport mű
ködik: a Délibáb Solymosy Kálmán, a Kalocsa -Horváthné, Nesz Marianne 
és az Erdély - Trefeli József tanításában. Nemcsak előadásainkon szó
rakoztatnak, hanem ausztrálokkal és más ethnic csoportokkal is ismer
tetik a magyar táncok szépségeit. A Nyolcvanasok Klubja is megalakult, 
amelynek tagjai az 1980-as évek folyamán vándoroltak be Ausztráliába. 
Pintér Károly volt a fő mozgatója ennek a csoportnak. Két évig működ
tek a Social Klubban, azután megszűntek.

Ai. média terén "Nemzeti Újság" cimen 1984-ben a VMSZ^-ből való ki
lépése után dr. Endrey Antal inditott egy uj lapot. Magyarországra tör
tént visszatelepülése óta a lap Hódmezővásárhelyen jelenik meg. A "Ma
gyar Élet" cimü lap egyre nivósabb lesz, magyarországi eseményekről 
részletesen tájékoztat. Csapó Endre 1993-ban fél évet tölt Budapesten 
és igy az ausztráliai emigráció szemszögéből ismerteti az ottani hely
zetet.. Polgár Lajos hetenként tart beszámolót a Központ eseményeiről 
1982 óta.



A 3 EA rádióállomás magyar adásainak irányitását 1983 óta 
Ámon Antal végzi, munkatársait Pintér Károly és Szigeti Éva. A heti 
három órás adás politikai és helyi társadalmi híreket, személyi in
terjúkat és hírszolgálatot tart Budapestről is a Magyar Távirati I- 
roda közvetit-.ésében.

1990 közepe óta egy másik adás is van a 3 ZZZ hullámhosszán, 
mely főképpen zeneszámokat közvetit, Orosz Marika és Nagy Gábor ren
dezésében..

Páter Varga Zoltán S.Jo a Melbourneben élő katolikusok lel
késze 1988 novemberében hirtden meghalt. A következő tizenöt hónap 
alatt az érsekségen; dolgozó,, de beteges Sas István tartotta a misé
ket* aki 1991 áprilisában szintén meghalt.

Az uj plébános,, Kiss János 1990 februárjában érkezik Ausztri
ából. Friss erővel lát neki az egyházközség ujja szervezésének. Az 
eddig csak a South Yarra-ban lev.ő templomban tartott szent misék mel
lett, most Sunsine-ban és kéthetenként a Központban tart miséket,le
hetővé: téve azokon való részvételt, a nyugati és keleti városrészek
ben; lakók számára.. Havonta egyszer tart misét Geelongban is.

1987-ben egy MHBK tánccsoportbeli szülő felhívta a Központ ügy
vezető igazgatóját, hogy remény van az évek előtti viszály elsimítá
sára. és talán arra, hogy az MHBK a Központban tartja rendezvényeit a 
jövőben, mivel a jelenlegi hely távolról sem megfelelő. Ennek követ
keztében, két igazgató,. Faith Ferenc és Kiss László két alkalommal - 
tárgyal vezetőjükkel, Hetyey Sándorral. Az igazgatóság egyhangú jóvá
hagyásával felajánljuk,, hogy az MHBK Co-operative Ltd., lépjen be az 
Association-be, mint a Központ ötödik Szövetkezete $ 50,000 befize
tése ellenében, egy igazgatói hellyel a csúcs-igazgatóságbaij.. A pénz a 
bálterem és a Social Club befejezésére lenne forditva.. Hetyey Sándor 
megtekinti az épületet, de határozni nem tud, mert közben már a Man - 
réza ujjáépitéséről is tárgyal a hawthorni plébániával. Azóta a bál
terem és a Social Club régen felépült, úgyszintén a Manréza. Az: MHBK 
pedig Prestonban bérel egy termet.. Ezek szerint úgy néz ki, hogy e- 
gyetlen ajánlatunk sem elfogadható..

Az Árpád Öregotthon bizottság 1988-ban alakul azzal a céllal, 
hogy az idősebb, de magukat ellátni képesek számára otthont teremt
sen. Sajnos nem olyan sikerrel, mint azt Sydneyben már évtizedekkel
ezelőtt és Adelaide-hen néhány évvel ezelőtt létrehozták. Jóllehet a 
feds?rális kormány által másfél-millió áll rendelkezésre, azonban en
nek az összegnek csak töredéke használható a telek vásárlásra. Az
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Eredetileg tervezett telken nem sikerül építeni, igy csak 1992—ben 
tud a bizottság, Mészöly György elnöklete alatt megfelelő telket vá
sárolni személyi kölcsönök segítségével és az építkezés csak 1993 vé
gén kezdődhet meg, ifj. Gémes Árpád épitészmérnök irányításával.. A 
telek, a Központtól sétáló távolságra van, üzletnegyedek szomszédsá
gában, orvosi rendelők és korházhoz közéig az épület ’94-ben elkészül..

Itt meg kell említenem,hogy az 1989-es év nagy eseménye a cser
készek által Melbournetől 70 km-re fekvő több hektár nagyságú föld vá
sárlása, melyet $205„000-ért kaptak meg. Pálos István szívós munkájá
nak eredményeként 1992-ben már kifizetik a teljes vételárat és ezzel 
lehetővé teszik, hogy az ifjúságnak van) egy nagyszerű táborozóhelye.

A nyolcvanas évek végén nagy változások történnek Kelet-euró- 
pa országaiban.. A több mint negyvenéves szovjet uralom végéhez közele
dik, A változások Magyarországon kezdődnek. 1989-ben először Gulyás Je
nő, majd dr. Nagy László látogatnak el a Központba, ahol ismertetik az 
otthoni eseményeket és tájékoztatnak az alakulóban levő Magyar Demok
rata fórumról is. Néhány hónappal később viszont vegyes érzelmekkel - 
hallgatjuk Király Zoltán; szegedi képviselőt, aki az 1990 évi válasz - 
tás előtt néhány héttel tart kielégítőnek nem mondható beszámolót..

A magyarországi választások eredményéként, a külföldön élő ma - 
gyarság viszonya is természetesen megváltozik az otthoni kormányiyal 
szemben. 1990 október 23-án,meghívásra különböző államokból érkezett 
vezető személyiségek lépik át,az akkor még szűkös Canberrái nagykövet
ség küszöbét, nem kis meghatottsággal, hogy megismerkedjenek az uj 
nagykövettel dr. Pordány Lászlóval,, munkatársaival és azok családtag
jaival „ Ez a találkozás egybe van; kötve az 1956 októberi szabadságharc 
emlékünnepéllyel.. Itt történik' megemlítés Jeszenszky Géza külügymi
niszter közeli látogatásáról. A nagykövet és felesége november elején 
tekinti meg először Központunkat és igy alkalom adódik valamennyi igaz
gatóval találkoznia..

A 1987/88 adelaidei találkozón tartott AMSZ gyűlésen a Központ 
felajánlotta helyiségeit az 1990/91 melbournei Találkozó színhelyéül.
A "Magyar élet"1 1990 februári számában nyilvánosságra lett hozva a Ta
lálkozó programja, megjelölve az egyes rendezvények helyét. Sajnála - 
tos módon,több változás történik a későbbi hónapokban; és az eredetileg 
a Központban tervezett rendezvények átkerülnek a Manrézába különböző 
kifogásokkal. Meglepő az az elhatározás, hogy az elszakított területek 
rendezvénye át kerül a Manrézába,, holott ennek befogadóképessége csak 
300. Az Erdélyi szövetség tart egy másik rendezvényt, melyen 450 - en 
vesznek részt. Általános vélemény szerint jobb lett volna ezt az ebéekt
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csak a Központban rendezni,, ahol mind a 7,50 személy bőven elfért 
volna együtt, kellemes léghűtéses teremben.

Drc Pordány László fővédnökként nyitja meg a Találkozót de
cember 30-án a Methodist Ladies College szinháztérmében, melyet kö
zel 1„200 főnyi közönség zsúfolásig megtölt. Kisebb - nagyobb sur - 
lódások ellenére, a körülményekhez képest a Találkozó sikeres.. Az 
előadások, misék és istentiszteletek látogatottsága, lelkészeink 
megelégedésével és a rendezők elismerésével fogadják úgy a szerep
lőket mint a közönséget..

Feltűnik azonban a helyi tehetségek - irók, zenészek, szava
lok,, énekesek stb.., lecsökkentett részvétele a müsorszámokban. Elő
ször fordul elő, hogy a sydneyi, brisbanei és canberrai tánccsopor
tok nem lépnek fel ezen a Találkozón,. Amerikából érkeznek és szere
pelnek: Neszlényi Judit, zongoraművész, Stirling Györgyné -Tárczy K.. 
Erzsébet énekesnő, Hukász Anna a közismert szinésznő, Zas Lóránt iró 
és Szedenits Jenő. Ismét vendégeink Bodnár Gábor a Cserkész Szövet
ség elnöke, valamint Dömötör Tibor református püspök, szintén az Egye
sült Államokból..

Két előadást szeretnék kiemelni : Ruttkay Arnold "Nosztalgia 
estjét és Altorjai Bori,sydneyi hivatásos szinésznő "Föl -földobott 
kő" cimü színdarabját.

A Találkozó befejezése után a Jarnboreen,ausztráliai magyar 
cserkészeinken kivül két magyarországi segédtiszt is részt vett, az 
új cserkészpark árnyas fái alatt felvert sátortáborban, s bizonyára 
sok szép, szines élményt vittek magukkal haza, az óhazába.

Ebben az évben van a mozielőadások tizéves jubileuma és egy
ben a századik magyar film bemutatása, Polgár Lajos és Koszó Károly 
rendezésében-



A Magyarországgal újonnan felvett kapcsolatok révén, most már 
egyre gyakrabban fogadjuk nevezetesebb személyek látogatását. 1991 feb
ruár 13.-án Tőkés László nagyváradi református püspök, a temesvári hős 
érkezik,V/eres K. Attila segédpüspök és dr. Pordány László nagykövet kiA 
séretében.A Központ ifjúsági termében tart beszédet, részletesen elmond
ja a temesvári eseményeket*. Néhány nappal később Szebik Imre budapesti 
evangélikus püspököt látjuk vendégül. A hónap végén az Ausztrál Paria - 
ment vendégeként, dr*. Mózes Mihály, Pap András képviselők érkeznek Buda
pestről dr. Dómba eh Alajos, az országgyűlés alelnökének kíséretében..

Március végén dr. Miklósházy Attila, a külföldi magyarok katoli
kus püspöke jön. Kanadából,, részlvesz a nagypénteki és nagyszombati szer
tartáson, majd a húsvéti nagymisét tartja többezer ember jelenlétében, 
a Regnum Marianum egyházközség udvarán. Másnap egy tiszteletére rende
zett ebéd után, az épitendő templom alapkövét helyezi el a Központban..

Hamarosan megismerkedünk egy hathónapos tanfolyamra érkezett ma
gyarországi szakemberek csoportjával, akik Melboumeben tanulmányozzák 
a nyugati gazdasági, technikai stb.,. rendszert, hogy hazatérve ott al
kalmazni tudják.. A tanfolyamok költségeit az ausztrál állam fedezi.

Elérkezik az a nap, melyre évtizedek óta vártunk, az utolsó szov
jet katona elhagyja Magyarország területét - 1991 junius 30..-án« A meg
emlékezés két részből áll: - ünnepélyes istentisztelet délben és müso - 
ros, vacsorával egybekötött hálaadó ünnepség, a Victoriai Magyar Ember
jogi Alap rendezésében. ft.W* Hawke miniszterelnök táviratban köszönti a 
magyarságot, a három ausztrál politikai párt szenátorokat és képviselő
ket küld,, akik rövid beszédekben emlékeznek meg erről a nevezetes ese - 
ményről.. A City of Knox polgármestere is részt vesz, ott vannak a hor - 
vátok, szlovákok, észtek, lettek, litvánok, ukránok, lengyelek kiküldöt
tei..

A társadalmi élet egyre jobban összpontosul a Központ termeiben.. 
Rendszeresen itt tartják a nemzeti ünnepeket: a március 15..-Í és az ok
tóberi megemlékezéseket. Az évek során Szabó Jbzsef, Linka Márton,Kayser 
András, Faith Anna, Korén Endre és Urbán Ferenc felváltva rendezi ezeket. 
Magyarországi müvyéészek is ellátogatnak: Koős János és Dékány Sarolta , 
Oszvald Marika és Hidvégi Miklós. Ezek koncertjét az Ifjúsági Szövetke
zet rendezi, élén Atyimás Erzsébet és Vető Tibor.

Csepelyi Rudolf minden évben megrendezi az Édes anyanyelvűnk ün
nepének irodalmi délutánját, melyen saját és mások,szebbnél - szebb'köl
teményeket adnak elő tehetséges szavalok* Megalakul a Nunawadingi Idős 
Magyarok Klubja, mely Bartha. Lajos elnök és Korén Baby szervezésében két- 
hónaponként rendszeresen tart ebédeket a Social Club helyiségében.
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mely egyébként kezd népszerűvé válni magénrendezvények használatára.
A nagyobb termekben bálokat rendeznek nemcsak magyarok, hanem a leg
különfélébb nemzetiségi és ausztrál csoportok is. Szükséges a terme - 
két bérbeadni,, mert a fenntartási költségeket a magyarság képtelen e- 
lőteremteni, ezek az összegek a 90-es évek elején már elérik a ^6o,000-tf 
EmeHett szükség van nagyobb összegekre fejlesztés céljaira is. 1990 kö
zepén készül $25,;000 költséggel a kaputól a három épületrész bejáratáig 
•vezető ut és 23 parkolóhely, mely a régebben készülttel együtt most 95 
aszfalttal boritott parkolóhelyet jelent.. Ennél többre,, sajnos nem ju
tott.

A Regnum Marianum otthon újra - éled,Kiss János plébános érkezé
se utáni néhány hónap alatt bővebb betekintést nyert az egyházközség 
menetébe és mint a jó pásztor testileg,, lelkileg alaposan felkészülve 
kezd hozzá délkeresztje alatt végzendő munkájához.

Ismét népesebbek a havi családi esték,gyakran irodalmi vagy más 
kulturális műsorral. Minden vasárnap délben: ebédet szolgáltatnak mérsé
kelt áron, a magyar iskola is működik és az egyházközség különböző cso
port jai.Kovács János az egyházközségi elnök, édesanyja Annus néni pedig 
Ízletes ételeivel vonzza a vendégeket.. Könyves Éva a női csoport vezető
je, kulturális vonatkozásban működik Zsembery Mária. Az év legnagyobb e- 
seménye és pénzszerzés forrása még mindig a Húsvéti búcsú,mely 35 év u~ 
tán még mindig ezreket vonz. A Szent István bálák 1990 óta a Magyar Ház 
Szövetkezettel közös rendezésben a Központ termeiben vannak. A Szent 
István ünnepélyeket is itt tartják, Zsembery Mara rendezésében.. A Mel- 
bourneben működő és főleg délvidékieket vonzó egyesületek, gyakran tar
tanak táncos mulatságokat, habár a megjelenők létszáma, közel sem olyan 
nagy, mint néhány évvel ezelőtt,, kisebb helyiségeket bérelnek ki.
A Eitzroy-ban székelő független Magyar Református egyház az egyetlen, 
amely évi bálját az Ivanhoe-i városházán tartja sikeresen. A többi cso
port már feladta a diszes, sokat mutató városházi termeket.

Az egyesületek száma szaporodik: kettészakad a "Piros csizma", 
most már vám "Vajdasági piros csizma" és "Eredeti piros csizma" egyesü
lhet is. A Kék-Duna labdarugó Klubról egyideje aemmi hirt nem hallani. 
Megalakul a Szabadságharcos Szövetség, dr. Fekete Péter és Apró József 
■vezetésével.. Idős Magyarok Klubjai létesülnek: St.Albansban,Springvale— 
ben,, Prahranban, a már meglévő Nunawadingi mellett. Valamennyi nagyszámú 
•Üagot nevezhet magának.

Az' újabb látogatók sorát Illyés Kinga nyitja meg, a kiváló er
délyi e1őadómüvésznő néhány hetet tölt Ausztráliában kisérőjével..Linka 
Márton megszervezi előadó estjeit a különböző nagy városokban, mindenütt 
nagy sikere van drámai stilusával.
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Horváth Béla Magyar Demokrata Porum /MDF/ országgyűlési képviselő 
csodálattal szemléli a könyvtárat és Budapestre visszatérte után 
több. történelmi könyvet ajándékoz fiataljaink és más olvasóközönsé
geink számára.

Dr. Pordány László nagykövet kíséretében 1991 október végén 
néhány napos tartózkodásra érkezik a hires Lakitelek . alapitó
ja és szellemi irányitója,Lezsák Sándor feleségével és Gyarmati De
zső MDF országgyűlési képviselő,, az 1956-os melbournei Olimpia le - 
gendás v.izipoló bajnoka és felesége Bara Margit, az ötvenes évek leg
népszerűbb. színésznője. Több mint ötszáz személy részvételével van 
nagygyűlés a nagyteremben.. Következő nap megjelennek az Erdélyi bálon, 
közvetlenül adelaidei utjukról visszatérve.. A megjelent közönség nagy 
lelkesedéssel fogadja őket és Lezsák Sándor egyszerű, de nagyszerű be
széde u t á n /  14,760-t adományoznak a Lakitelek Alap kulturális célja
ira. A VMSZ Manrézában tartott gyülésentán társas vacsora kerül sorra, 
barátságos beszélgetéssel.

1991 december 8--án ünnepli a Központ első épülete megnyitásá
nak tizedik évfordulóját, az Ifjúsági és Kulturális Szövetkezet ökume
nikus istentisztelettel és zászlószenteléssel dr.. Pordány nagykövet és 
Vfeszely Tibor sydneyi főkonzul részvételével *

Néhány héttel később tiznapos táncszemináriumot tartanak Atyi- 
más Erzsébet szervazésében tlydney, Brisbane, Canberra,. Perth és Melbo
urne néptáncosai számára,Tesik Péter és Harmatos Mária Szegedről érke
zett tánctanárok irányításával. Az Ifjúsági Szövetkezet fáradthatatlan 
vezetői és néhány szülő napi három étkezésre főztek és terítettek át - 
lag 150 személyre tiz napon keresztül. Befejezésként a Camberv/ell vá - 
rosházán tartott előadáson mutatják be tudásukat a résztvevők. A sze - 
minárium gondolatát az vetette fel, hogy mivel Magyarország felé már - 
megindult, jobban mondva megnyilt minden ut, most megkeressék az ösz- 
szekötő kapcsolatot a népi táncot otthon őrzőkkel, annak rajongóival és 
az eddig alig ismert népitáncok összegyűjtőivel.

40

Újabb látogatók Budapestről: dr. Hasznos Miklós országgyűlési 
képviselő, a Keresztény Demokrata Nép Párt alelnöke, aki a VMSZ meghí
vására érkezik és g Manrézábam tart politikai beszámolót. Öt követi dr. 
Kiss Gyula munkaügyi miniszter, aki a Social Clubban tartott vacsora 
keretében ismerteti az otthoni gazdasági helyzetet és az ezzel bekövet
kezett. munkanélküliséget. Néhány hónappal később dr. Gergátz Elemér 
Földművelésügyi miniszter hasonló tájékoztatást nyújt, az ő minisztéri
umát érintő kérdések szempontjából.
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Az év második felében dr. Kádár Béla a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
minisztere beszél Magyarország gazdasági helyzetéről, problémáiról és a 
közeljövő legfontosabb feladatairól. A látogatásokkal kapcsolatos szer
vezési munka javarészét Faith Anny végzi, az étkezéseket Soós Bella.

A Szabad Magyar Református Egyház meghívására Hegedűs Lóránt re
formátus püspök érkezik Budapestről, akinek ausztráliai útját Burián1 Ta
más esperes szervezi meg* A püspök egy vacsora keretében nagyhatású be
szédben ismerteti a magyarországi egyházak jelenlegi állapotát, és az 
előttük álló hosszú utat, mely az ország népének erkölcsi és szellemi 
felemelkedéséhez kell, hogy vezessen,, kihangsúlyozva a magyar szaporo
dásnak fontosságát.

Közel három hétig tartózkodnak a Központ területén a Globe expe- 
dicié tagjai, akik érdekes videó előadást tartanak több helyen világ - 
körüli utjukról.. Egy Ikarus autóbusszal, fantasztikusan felszerelve,in
dultak el Budapestről, Ázsia különböző országain keresztül eljutottak 
Ausztráliába, Amerikába és másféléves utazás után jutottak vissza Magyar- 
országra..

Wittner Mária az 1956-os szabadságharc után' halálra itélt szabad
ságharcos a főszereplője az októberi ünnepélyeknek, akit a Szabadság - 
harcos Szövetség hozat ki Ausztráliába,. Ez alkalommal két megemlékezés 
van: a Központban; és a VMSZ által rendezett ünnepélyen a Manrézában.

Canberrában a nagykövetség megemlékezésén néhány a szabadságharc
ban résztvett melbournei kitüntetést kap a magyar államtól, többek kö
zött Apró József,, dr,. Fekete Péter, Pálos István és Kiss Zoltán.

Az év folyamán a Központ, az Erdélyi Szövetség, a Victoriai Ma
gyar Társadalmi Szervezetek Szövetsége csatlakozik a Magyarok Világ
szövetségéhez, úgyszintén az Ausztráliai Magyar Szövetség /AMSZ/. A 
Budapesten tartott Magyarok Világtalálkozóján Sydney-ből Kardos Béla^ 
az emlitett három melbournei szervezetet pedig Ámon Antal képviseli 
Ezen; a nyáron az MHBK tánccsoportja is Magyarországra repül, ahol né
hány hetes tartózkodás alatt számó* városban lépnek fel igen nagy si
kerrel és történelműik ismeretével gazdagodva térnek vissza.
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Dr. Pordány László canberrai Nagykövet javaslatára tartják évente 

kétszer az Ausztráliai Magyar Tanácskozásokat, valamennyi nagyváros ve
zető embereinek részvételével. Már az első alkalommal felmerül a demok
ratikus Magyarország és az elszakitott területek intézményeinek támoga
tása. Az Ausztráliai Magyar Szövetség "Nemzetvédelmi Alapu-ot létesit, 
melyet 1989-92 években, a VMSZ kezel és 1992 közepéig #lo,3oo-t juttat 
el a Kárpát medencébe,, jelentős része az MHBK gyűjtésében.

A Magyar Központ szervei és a többi VMSZ-hez nem tartozó csoportok 
közvetlenül küldik el a segítésre szánt összeget az 'általuk kiszemelt 
helyekre, az első években Erdélybe és az onnan elmenekültek támogatásé— 
rae Később Magyarországra, elsősorban az elszakított területek fiatal
jainak tanárképzésére. Linka Márton rendezvényei az olimpiai csapat 
Sevillában való részvételére, majd a Bős-Nagymaros-Duna csatorna elleni 
propagandára. Az utóbbi időkben a Délvidékről menekülők javára fordít
ják az összegyűjtött pénzt, ebben tevékeny részt vesz az Ifjúsági és 
Kulturális Szövetkezet, a Regnum Marianum,. a cserkészek, DDMSZ, Kultur- 
Kör és a Piros Csizma.

1993 júniusáig Melbourne magyar szervezetei #106,128—t juttattak 
el a Kárpátmedencébe, ebből #86,224 a Magyar Központban tartott rendez
vényekből és adományokból jött össze.

EZ év közepén Hetyey Sándor újabb gyűjtést indit el a Magyar Egyez
tető Testület elnöksége nevében, melynek célja az 1994 évi választási 
költségek előteremtése,, a keresztény, nemzeti alapon álló képviselő je
löltek részére. Néhány hónap alatt a gyűjtés #17,357-t eredményez.

Az V/. Ausztráliai és Uj-Zélandi Magyar Tanácskozást 1993 Júniusában 
tartják a Központban a Kövesdy András elnöksége alatt álló Victoriai Ma
gyar gmberjogi Állap szervezésében, a megjelent 170 személy étkezését a 
Regnum Marianum Egyházközség látja el. A délelőtti program angolnyelvü: 
Kerry Sibra a canberrai szenátus elnöke, Rosemary Crowley a családügyi 
kérdések minisztere és Rod Kemp tart beszédet. Mindhárom szenátor járt 
Magyarországon, ismeri az ország problémáit és szoros kapcsolatot tart 
fenn az itteni magyarsággal is.. Matuska Márton újvidéki ujságiró "A. meg
torlás napjai" cimü könyv szerzője, szintén angolnyelvü ismertetőt tart 
a volt Jugoszlávia területén dúló háborúról és annak következményeiről, 
mely az ott élő magyarok százezreit is súlyosan érinti. A délután fo
lyamán Kardos Béla ismerteti a Magyarok Világszövetségét, európai és ame
rikai utjának hasznos részleteit. Hosszas vita folyik a magyar-ukrán 
alapszerződésről. A. szünetben Papp József követség! tanácsos egy Buda
pestről érkezett kiállítást nyit meg.
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Az időjárás viszontagságai miatt a téli hónapokban egyre több gondot 
okoz a gépkocsik parkolása a Központ területén. Az igazgatóság fel
kéri a magyar rendezvények vezetőit, hogy a belépőjegyek után minden 
alkalommal fizessenek be hozzájárulást a parkolóhelyek burkolására, 
dr. Milotay Lajos pedig egyéneiméi kezdeményez gyűjtést. 1992 elején 
elkészül a kerités, vizvezető csatorna és 400 tonna kavics lesz szét
szórva. Majd mikor Gulyás Sándor elhunyt végrendeletéből #43,915 jut 
a Központra és az emlitett gyűjtések és rendezvények jövedelméből meg
épül a templomhoz vezető ut, valamint 104 a,szfa.lttal borított parkoló
hely készül993 május és 1994 április között #82,069 költséggel.Ezzel 
a parkolóhelyek száma eléri a 200-at.

A Központ nagytermének és a Klubhelyiség építésének befejezése után 
négy évvel 1992 ápriliséiban újból megindul az építkezés. Ez alkalom
mal a másfél évtized előtt elképzelt templomra kerül sor. Zágon Lajos 
épitészmérnök vállalja nemcsak a tervek elkészítését, hanem a munka 
levezetését is. A katolikus, református és evangélikus egyházközségek 
közös templomául fog szolgálni, melyhez a katolikus érsekség is bele
egyezését adja s igy ez az épület Melbourne első ökumenikus temploma
ként épülő
Megindul a hatalmas arányú gyűjtés Kiss János plébános szervezésében, 
buzdító szavaira, újság cikkeire két hónap alatt előteremtik az első 
százezer dollárt. A reformátusok Burián Tamás, az evangélikusok Dabasy 
János irányításával gyűjtenek. A rendezvények sorozatát Baranyai Imola 
és Bognár Magdi szervezi. A Magyar Ház és az Ifjusóigi Szövetkezet min
den támogatást megad, a fie'gnum Co-Op-nak, további anyagi támogatást - 
nyújt az Erdélyi Szövetség, Kultur Kör és a DDMSZ. Az esős időjárás 
dacára a földmunkák és betonozás hamarosan elkészül, emelkednek a fa
lak Koszó Károly keze alatt és hamarosan tető alá kerül az épület.
Hende Sándor az anyagbeszerző és szakmunkás toborzó. A munkában nincs 
megállás, szakemberek önként jelentkeznek , másfél év alatt kb.l50-eno 
Az anyagvásárlásra szükséges pénz valahonnan mindig előkerül, a külső 
munkák már túlnyomórészt befejeződtek. Most következnek a.z aprólékos 
sok időt igénybevevő belső munkák,melyek februártól októberig tartanak. 
Hónapokig készül el a menyezet és egyéb famunkák, melyet ácsok,aszta
losok magas állványokon végeznek, közben villanyszerelők, csempézők, 
festők, vizvezetékszerelők is szorgalmasan dolgoznak. Az utolsó fél
év anyagbeszerzője Fehér Zoltán, aki gyakran naponta ötször is sza
lad anyag után. Dé leány Gyula a csoport szakácsa pedig rendszeresen 
főz naponta 15-20 személyre. A művészeti díszítésekkel kifaragott ol
tár Pillér István munkája. A különböző tájegységeket képviselő pár-
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nálcat egyesületek hölgyei himezték,a művészi faragásu csillár az Er
délyi Szövetség ajándéka.

A megcsappant pénzállományt az egymás után sűrűn tartott rendezvények 
jövedelméből sikerül feltölteni. Október elején már a szőnyeg lefekte
tésére kerül sor és készen vannak a.padoko E hónap végén megérkezik a 
harang is, mely a dunántúli Orbottyánban készült.
Több mint 1500 személy jelent meg 1993 november 7o-én amikor a Központ 
két egybenyitott termében Monsignor G. Cudmore a magyarok barátja, ce
lebrálta Kiss János plébános és Ft. Rigó István segédletével a harang
szentelő szentmisét, a reformátusokat Nt. Burián Tamás lelkész, az e- 
vangélikusokat, egyház-felügyélőjük Dabasy János képviselte. Az isten- 
tisztelet végén a celebráló papok a hivektől követve kivonultak a temp
lom elé, ahol megáldották és felszentelték a ragyogó napfényben úszó ha 
rangot. Az áldás kiterjedt a hivek által megcsendült kis emlékharangok
ra is. Felemelő lá,tvány volt, amint harang lassan, méltóságteljesen 
felemelkedett a torodba és itt Ausztráliában megkondult az Orbottyán- 
ban készült harang a sok könnyes szemű hivő örömére és Isten dicsőségé
re .
Következő héten került sor a templom szentelésre, hasonlóan méltó kere
tek között. Ez a.lkalommal közel 2,000 ember jelent meg. A szertartást 
Sir Frank Little Melbourne katolikus érseke, őr. havid Stolz evangéli
kus püspök, református részről a Uniting Church moderátora, Nancy Bom- 
ford végezte. Az ökumenikus istentisztelet befejezéseként dr.Fordány 
tászló nagykövet, Antall József miniszterelnök ez alkalomra küldött ü- 
zenetét olvaste fel. Ezt követően Bolváry Miklós, Táskái László esz - 
tergomi érsek és a magyar püspöki ka,r táviratait ismertette a megjelen
tekkel. Mindkét alkalomról részleteket mutattak be a budapesti televí
zióban is.
A templom szentelést követően kéthónapos "nyári szünet” következett az 
épitkezési munkálatokban. Február elején újból megjelentek a dolgozni 
kivánók és néhány hetes munkával elkészült 480 urna számára a temetke
zési hely a templom harangtornya alatt, melyet dr. i.Iiklósházy Attila a 
külföldi katólikusok Kanadában élő püspöke szentel fel 1994 márciuséiban
Ezt követően a templom alagsorában egy mintegy 80 személy befogadására
alkalmas hely: készül egyházközségi célokra.
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Még november folyamán megismerkedtünk a Hódi házaspárral, akik megdöb
bentő képet nyújtottak a délvidéki magyarság helyzetéről. Néhány nap a- 
latt megalakul a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének melboumei 
szervezete hogy támogassa az otthoniakat, Gsik Katalin elnöklete alatt.
A Központ Social Clubjában december 10-én tartott gyűlésen dr.Hódi Éva 
ismerteti a Vox Humana Emberbaráti Szeretetszolgálat céljait és működé
sét. A megjelent egyesületek és egyének ezer dolláron felüli Összeget 
adományoztak a Vox Humana munkájának eredményes folytatására.
Szintén novemberben volt itt Csurka István, aki a Victoriai Magyar Szö
vetség vendégeként tartott előadást a Magyar Központban, meglehetősen 
gyér hallgatóság előtt ismertette a választással kapcsolatos elképzelé
seit. Két hónappal később ugyancsak a VMSZ meghívására jött dr.Nagy Lá
szló, aki függetlenként kiván fellépni a képviselő választásokon.
Antall József miniszterelnök halála mélyen megdöbbentette a melbournei 
magyarságot. A Központ Szent István templomában számosán vettek részt a 
temetés napján tartott ökumenikus gyászistentiszteleten, ahol Galló Géza 
méltatta az elhunyt érdemeit és Isten segítségét kérte, adjon erőt és le
hetőséget a magyar népnek mindazon feladatok elvégzésére, amelyeknek e 
sokat szenvedett miniszterelnök utolsó éveit szentelte.
Mint minden évben, ez alkalommal is gyertyafényes karácsonyesti műsor és 
Szilveszteri bál fejezte be a Központban rendszeresen látogatók számára 
az 1993-as évet.
Január első felében rendezték Sydneyben a IX. Ausztráliai Magyar Talál
kozót, melyen a Központ részéről a Délibáb és Kalocsa népi tánccsopor - 
tok sikerrel szerepeltek, rajtuk kivül Melbourneből a Gyögyösbokréta is 
fellépett.
A néhány hónappal előbb megalakult MDF Baráti Köre 1994 február 4..-sn, 
Galló Géza elnök által szervezett vacsoráján dr. Pordány László nagykö
vet osztotta ki az 1956-os Szabadságharcban tevékenyen résztvevők szá - 
mára, a köztársasági elnök által adományozott emlékérmeket és az 56-os 
szellemet ápolók számára az emléklapokat.. A vacsorán résztvett a Buda - 
pestről látogatóba érkezett Somkuti Ágostonné, az MDF alapitó tagja,aki 
igyekezett válást adni a májusi képviselőválasztásokkal kapcsolatban fel
tett kérdésekre. Ezt követően Koszó Károly videóro'l levetítette Antall 
miniszterelnök temetési szertartását.

Hosszú hónapok előkészítő munkája után február 5.-től-13,rig rendezték 
meg a Folkfest-et, melyen 28 nemzetiségű csoport vett részt, Melbourne 
különböző városrészeiben elosztva. Magyar részről a szervező-bizottság 
tagjai: Szadovszky Ferenc /aki egyben az egész Folkfest központi bizott-



ságának is tagja/, Atyimás Erzsébet, Korén Endre, Kövesdy András és Éva 
Linka Márton, Urbán Ferenc, Vető Tibor és Olga, konyhafőnök Jandó Péter, 
műszaki vezető Rostás Mátyás, pénzügyek intézője Faith Ferenc,.
A megnyitó előadáson dr. Pordány László angolnyelvü beszédében kihang
súlyozta a Folkfest multikulturális jelentőségét és kiemelte a magyar 
népművészet harmonikus együttélését más népek művészetével anélkül,hogy 
sajátos jellegéből veszítene. Az emlitett szervezőkön kivül közel ötve- 
nen vettek részt a kiállítási anyag összeállításában, technikai ügyek 
végzésében az ételek elkészítésében, a bárban és pénztárban. Hatvan 
személy, a hat zenekarban, négy tánccsoportban, az énekkarban valamint 
egyéni számokkal mutatta be a magyar kultúra remekeit. A kiállítás nagy 
sikert aratott: a festmények, szobrok, porcellánok, a szebbnél - szebb 
népviseleti himzések, ruhák, a magyar szoba, Gerőcsné himzési, a cser
kész-szülők csigatészta készitő bemutatója. A 3350 látogató 25^-a auszt
rál volt. A konyha Ízletes magyar ételeket készített kilenc napon ke
resztül, a bárba betérők szívesen kóstolták a császárkörtét, barackpá
linkát, bikavért, soproni kéknyelűt,szürkebarátot, hárslevelűt,tokaji 
bort és egyéb jókedvre hangoló italokat.
Köszönet illeti magyar honfitársainkat, akik a kilenc nap alatt több - 
szőr látogattak el, élvezettel nézték végig a kiállitást és a műsort.
Ez a lelkes támogatás és a sok magyar hölgyvendég szorgalma., akik a ren
dezőkhöz fordultak kérdésükkel: nKell-e segítség, holnap bejövünk"buz- 
dit arra, hogy a következő években is a Központ megrendezze a magyar pa
vilont a Fdkfest keretében, remélhetőleg hasonló sikerrel.
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Alig fejeződött be a Folkfest,újabb rendezvények sorozata indul a Köz
pontban. Februárban Dömös^i-Farkas Bálint jön Budapestről és tart egy 
nóta, sláger, operett estet, néhány héttel később pedig Korda György és 
Balázs Klári lépnek fel. A két koncert között pedig a Központ Irodalmi 
csoportja, Linka Márton rendezésében " A magyar irodalom gyögyszemei,ze
nében, énekben,prózában" címmel tart két előadást, melyet a továbbiak 
során Sydneyben, Adelaideben és Canberrában is bemutatnak. Az előadások 
jövedelme, a később rendezett gulyásparty és a gyűjtés több mint 8,000 
dollárt eredményzett a komáromi magyar egyetem javára.
Itt kell megjegyeznem, hogy a Kárpátmedencébe juttatott pénzösszegek 
túlnyomó része az elszakított területek megsegítésére irányul. Ifjúsági 
Szövetkezetünk például 3*100 dollárt juttatott a Szegedi Tanárképző Fő
iskola "Juhász Gyula Alap"-jának, az elhatárolt területekről ott tanuló 
diákok tanári kiképzésére. A Melbournei Szabadságharcos Szövetség pedig 
az otthoni rászoruló bajtársakat támogatja rendezvényei jövedelméből,a 
VMDK pedig a délvidékieket.
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A magyarországi választások után az első látogató, Nahimi Péter MDF 
képviselő, aki dr. Pordány László és feleségeik kíséretében látogat 
el a Központba, ahol értékes tájékoztatást tart az otthoni politikai 
életről először a Kövesdy András vezetése alatt álló Emberjogi Alap 
gyűlésén, majd Galló Géza által szervezett MDF vacsora keretében.
Néhány nappal később egy 35 tagú európai magyar cserkész csoport ér
kezik tiznapos melbournei látogatásra v. Kölley György müncheni plé-4 
bános szervezésében. A csoport összeállitása vegyes: Magyarországról, 
Ausztriából, Németországból, Hollandiából, Svájcból, Argentinéból és 
Braziliából tevődik össze. Valamennyien jól beszélnek magyarul és ha
mar összemelegednek a melbournei fiatalokkal. Jandó Péter, Hende Jóa- 
ka, Pálos István és Kovássy Éva szervezi a kilenc napos programot.Itt 
tartózkodásuk alatt családoknál vannak elhelyezve. További ütjük Syd
neybe vezet.

A Központ vezetősége igen nagy gondot fordit arra, hogy a melbournei 
ifjúság foglalkoztatására minél változatosabb lehetőséget biztosit - 
son. Helyet adott a fiatalabb és idősebb cserkészeknek,tánccsoportok
nak, Ifjúsági Clubnak /MIK/, Rákóczi Ifjúsági Körnek, labdarugó csa - 
patnak és a tevékenységek köre jobban tágul. Néhány hónapja nagy nép
szerűségre tesz szert a hetenként kétszer tartott céllövészet Madai 
Sándor felügyelete alatt.. Májusban megindult a péntek délelőttönkénti 
ovoda Szabó Sylvia szervezésével, melynek jelenleg tizenhét két és öt 
éves korú óvódása vanc Egy játéktér épitésére tavasszal kerül sor, az 
elhunyt Korén Endre elgondolása alapján "Kiskőrösi gyermekjátszótér" 
nevet fogja viselni.
Az "elveszett korosztályokat" /25-45 évesek/ Koppán Kati és Apró Eri
ka igyekszik visszahozni a magyar életbe. Az elmúlt félévben ötszörien- 
deztek ismerkedő estet 70-100 részvevővel.
Néhány hete az ifjúsági épület földszinti helyiségeinek átépitése van 
folyamatban,ahol kötetlenül beszélgetni, billiárdozni, asztali-teni - 
szezni stb., lehet majd az esti órákban a konyha és bár igénybevételé
vel, kellemes légkörben. Az építkezést igazgatók végzik a hétvégeken.
Szép számmal vettek részt a fiatalabbak közül is az 1994 júliusában 
rendezett ebéddel egybekötött Divat bemutatón, melyet Kövesdy Éva és 
Vető Olga szervezet t .-Hatvan személy közreműködése biztosította a pro
fesszionális színvonalon tartott rendezvény sikerét, mely bizonyitja, 
hogy jó utón haladunk változatos, tetszést nyerő rendezvények tartásá
ra.
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Néhány hónapja alakult a "Zengő" énekkar, tagjai: Jekler Irén,Kövesdy 
Éva, Pintér Erzsébet,Szigeti Éva, Veto Olga. Céljuk az eredeti népda
lok szélesebb körökben való ismertetése, nemcsak a Központban lépnek 
fel, hanem múlti Imitúráiis rendezvényeken is, megérdemelt sikerrel.
A Központ hatalmas szabadtérrel rendelkezik, a nyári hőségben a fenyő
fák hüs árnyékában alkalom nyilik hétvégeken piknikek rendezésére.. Vi
rágos kertek övezik az épületeket, a templom körül számos pálmafa ékes
kedik. Ezek rendbentartása nem kis gondot okoz, szinte kivétel nélkül 
az idősebb korosztály végzi ezt a munkát. Jandó Gyula, Központunk egyik 
oszlopos alapitója, tizenkét évig végezte a többhektárnyi terület fü- 
vágását traktorral, amelyet újabban Virág Béla és Mároki Tibor vett át.. 
A kisebb géppel való munkát Polgár Lajos "Krónikás"-unk végzi, a virá
gok ültetését és gaz irtást a különben is mindenütt segitséget nyújtó 
Nagy Panni szorgalmazza*.
1994 május óta havonta kiadják a Központi "Hiradó"-t, Atyimás Erzsébet, 
Bacsa Nóra, Kövesdy András és Éva szerkeztésében. A négyoldalas tudósi- 
tónak célja, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatot az igazgatóság és a 
közönség között, tájékoztasson az épületben tartott eseményekről és féL- 
hivja a figyelmet a közeljövő rendezvényeire..

Amint látom és ismerem igazgatói gárdánkat, újabb tervekben nem szűköl
ködnek, ahogy az bebizonyosodott a júniusi egésznapos igazgatói konfe
rencián is. Számos ujitásra készülnek a Központ további fejlesztésére 
és annak vezetésére.
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UTÓSZÓ

A Victoriában élő magyarság 45 éves történelmét igyekeztem úgy össze
foglalni, hogy a lehető legszélesebb körben próbáljam bemutatni, amint 
a letelepedés kezdeti nehézségei után az itt élő magyarok egymásra ta
láltak és megalkották egyházi és társadalmi szervezeteiket.
A Victoria államban élők története majdnem kizárólag a Melbourneben 
élőké, mert hiszen a magyarok 90 /-a Melbourneben telepedett le.Sokan 
a geelongiak és egyéb helyiségben eredetileg lakók közül is átköltöz
tek a későbbiek folyamán ide, mert a hárommilliós nagyvárosban könnyebb 
volt jobb munkahelyeket és kényelmesebb életmódot találni. Ez is talán 
egyik oka annak, hogy Geelongban és Wodongában már legalább húsz éve 
jóformán megszűnt a magyar társadalmi élet / az előbbiben egyházira 
szűkült/, máshol pedig el sem kezdődhetett a szétszórtság miatt.
A figyelmes olvasó észrevehette, hogy Írásom első részében többet fog
lalkoztam színházzal, irodalmi tevékenységgel, sporttal. Ezek az évek 
folyamán leszűkültek, kellő érdeklődés hiányában.
írásom második része főleg a Magyar Központ építését, fejlődését és 
az ott folyó sokoldalú tevékenységet ismerteti. Az egyesületek egy 
része itt talált otthont magának. Működő szervezetek ennek a hatalmas 
kiterjedésű városnak területén máshol is vannak. Ezek alkalmilag ren
deznek a közönségük lakóhelyéhez közeleső városrészben levő bérelt 
helységben egy-egy családi estet, vagy kisebb bélit. A hét magyar zene
kar /Duna, Kék Fiuk, Székely, Magyar Négyes, Uj Hullám, Sógorok és 
Vurovecz János zenekara/ közül valamelyik bármikor rendelkezésre áll. 
Néhány egyesületnek van táncegyüttese is: Kultur Kör, Gyöngyösbokréta, 
MHBK, Piros Csizma. A valóság azonban az, hogy az elmúlt öt év alatt 
a melbournei magyar élet egyre jobban összpontosul a Központban, mely 
közel öthektárnyi hatalmas területével és épületeivel, a legalkalmasabb 
a magyarság összefogására. Amit bizonyít az is, hogy sokszázan vettek 
részt létrehozásában és a befektetett másfélmillió dollárhoz hozzá
adva az önkéntes építők munkáját, ma ötmillió értékű vagyont képvisel.
írásomban felsorolt többszáz név mellett előfordulhatott, hogy vala
kit kifelejtettem, biztosítom az olvasót, hogy ez nem szándékosan 
történt. Köszönetem Vető Zsuzsának ezen írásom sokszorosításáért.




