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KANCSÁR IMRE 1917-ben született 
Budapesten. Műszaki pályára ment, habár tehetsége 
és szíve az újságíráshoz vonzotta. Ifjú korában már 
hírnevet szerzett a közismert mag)>ar nóta 
szövegeivel. Továbbá mint operett és magyar film  
betét szerző nyert elismerést. A Kacagj Komédiás 
című darabja, Szentiványi József zenéjével, nagy 
sikert aratott a Pestszenterzsébeti színházban és 23 
éves korában önálló szerzői estet tartott a budapesti 
Zeneművészeti Főiskolán.

A második világháború előtt a Magyar 
Norma, majd háború után a Magyar Hadifogoly 
főszerkesztője volt. Négy évig volt hivatásos katona, 
és mint elitéit a büntető század tagja a sors 
Németországba viszi. Itt éri meg a háború végét. 
Majd később kerül vissza Magyarországra 1945-ben. 
Az "új" rendszer és politikai irányítás nem volt 
elviselhető az "igazságot szerető" fiatal 
szerkesztőnek, és egy szép napon elhagyta az 
országot. " Nyugatos lett"!

Németországban oktató lett, szakmára 
tanította a lágerben élőket. Itt nősült meg és lett 
családapa. Kislányuk születése a szép Április 30-án 
című vers megírására ihlette. (Amit le is közlünk a 
müvei között)

Majd Izraelbe kerül családostól, dolgozik a 
Jeruzsálemi Electromos Műveknél, és a lehetetlen 
helyzet miatt, kérelmére visszatelepítették 
Magyarországra. A Románián keresztül való utazás 
színesen van megörökítve Kancsár Imre rövid 
történet leírásai között.

Magyarországon folytatja életét, és itt éri az 
1956-os forradalom. Ismét elindul kis családjával és 
Ausztráliába, Melbourne-be kerül.

Az új élet kezdési nehézségei után, mint 
inspector dolgozik a REPCO gyárban. Lánya férjhez 
megy és Imre a nagyapaság örömeit élvezi.

írói tehetsége és szerkesztői tudása 
bontakozik ki a meginduló "KISÚJSÁG" 
szerkesztésével. Élethü, és gördülékeny riportjai nem 
csak a saját újságában, de a Kaliforniai Magyarság
ban és a Magyar Élet-ben is rendszeresen 
megjelenik.

Kancsár Imre hét éven keresztül dolgozott a 
"KISÚJSÁG" szerkesztésén, amely idő alatt, az egyre 
növekvő olvasókörét szórakoztatta a magyar 
irástudalmi kincseivel. A humor és szeretet teljes 
modorával, írásaiban (  és szerkesztő tarkái 
segítségével) a magyar megértést, szeretet és együtt 
működést hangsúlyozta ki. A politika mentes 
beállítottságát mindenki tisztelte, és egyet értett vele.

Pár évvel ezelőtt válogatott munkáiból a 
"Messze a hazától..." című könyvét adta ki. A

könyvnek nagy> sikere volt. A Magyar Élet 
könyvrovata irt róla kitűnő méltatást

"  a könnyen és peregve folyó események 
olvasása felüdít - de amikor letesszük a könyvet, a 
tartalom tovább él a szívünkben, mint a népszerű 
dalok egy-egy sora, önkénytelenül dúdolgatjuk, 
fütyülésre is idomul ajkunk."

Nekem ez a vers tetszett meg a sok közül:

ÍGY PEREG AZ ÉLET....

Ne hidd, hogy az élet könnyű mint az álom,
Sáttáncolhatsz rajta mint egy cifra bálon...
Ne hidd, hogy a könnyek kacagássá válnak 
És Téged mindenhol tárt karokkal várnak, 
ne higgy minden nőnek, sok álnok barátnak:
Ha gúnyos mosollyal minden jó t kívánnak.
Azt sem hidd, hogy csak te, Te vagy kiben hisznek, 
Mert a jó  barátok sokszor sírba visznek.
Ne hidd, hogy sajnálnak ha titkon temetnek:
És hazug szavakkal mondják, hogy szeretnek...
Ne hidd és ne hidd el bármit is ígérnek 
Kik jóban imádnak s rosszban nem kímélnek!
Hitetlen Tamásnak hiába is néznek:
A Hit csak tömjénfüst, szaga van a pénznek...
Akik úgy gondolod, hogy melletted állnak: 
Befektetésükért csak kamatot várnak...
Az Élet útját már bukdácsolva járom 
Mert letörlesztettem minden adóságom.
És Ti, akik tőlem ettől többet vártok,
Hamis barátsággal lelkemet marjátok..!
Amit rám szórtok: minden bűn vagy átok 
Fordítva sülhet el, hogyha nem vigyáztok!!
Síromon az sírjon, ki sírba visz engem:
De akik szerettek, azoké lesz lelkem... 
de addig is ...élve, színesek az álmok 
Ha hihetek néktekkedves JÓ BARÁTOK...!

Kancsár Imre

A kedves olvasók részére megpróbáltam 
összeszedni Imre-bácsi müveiből azokat a leírásokat, 
amelyek leginkább jellemzik az ő egyéniségét, 
gondolatait, magyarságát és élet - szeretetét.

Legyen ez a novemberi kiadás az Ö emléke, 
köszönet a melbourni magyarság nevében a sok évi 
munkáért, fáradságért, amit a magyar irodalom és 
igaz becsületes keresztény életcél ápolásának az 
érdekébe tett.... Őszinte tisztelettel

Szeverényi László
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ANYÁM  KÖNNYE

Nem mertem szólni, szólni sem mertem.... csak
ültem...csak ültem némán a testetlenül összetákolt 
sámlin a konyha egyik sarkában, közel a sparhelthez. 
Az utcán lacsakos hóban, kesztyűvel, sállal, 
kalocsniban jártak az emberek, csúnya téli este volt. 
Anyám paprikás krumplit főzött vacsorára, a benne 
főtt kolbász szaga ínycsiklandó illatot árasztott szét a 
konyhában és egyetlen szobánk ajtaját csukva kellett 
tartani, hogy az ételszag a közelünkben maradjon, 
mert ez volt az előétel. A szag. Az étel szaga, fenséges 
illata olyannak számított, mint templomban a 
tömjénfüst áldás osztásakor. Evés közben 
tapasztaltam, hogy a krumplit szeplőssé tette a sok, 
megszámlálhatatlan piros pont a paprikától. 
Utóételként apró kenyérkék hátára szabott szalonna 
darabok voltak, amiket katonáknak nevezett kigyerek- 
fantáziám és irtó hadjáratba kezdtem velük, ha még 
éhes voltam. Ha vége volt a vacsorának, el kellett 
hagynom a konyhaasztalt. Ilyenkor visszatértem a 
szegény gyerekek trónjára és tele gyomorral már a 
sámli sem tűnt kemény üllőkének. Magam elé húztam 
a hokedlit. Ez gyermekkorba íróasztalnak számított 
nekem és olyan büszkén tartottam kezemben a már 
csutkának is beillő apró plajbászt, mintha 
vezérigazgató lennék egy kétméteres íróasztal mögött 
ülve, arany töltőtollal a kezemben. Ezen az 
íróasztalnak kinevezett hokedlin ültem a vacsora alatt. 
Ez olyan érzés volt, mint amikor Krőzus az íróasztala 
sarkán ülve diktál telt keblű titkárnőjének.

a hátamra csatolható iskolatáska mellettem 
feküdt a konyhakövön, mindig akadt benne tavalyról 
visszamaradt irka, melyet a tanár úr piros tintával 
jaítgatott vagy osztályozott, de az iskolaév végén a 
miénk lett végleg. Hazavihettük. Üres oldalak mindig 
akadtak benne bőven, hogy a gyerekkori 
gondolattársításoknak további helye legyen. Ki-ki 
irka-firkának használta, volt gyerek, aki rajzokkal 
tűzdelte tele az üres oldalakat, volt aki akkor is 
számolt az üres oldalakon, amikor nem kellett, kinek 
mire volt hajlama. A gyerekagy diapozitívja volt ez és 
az apák még nem tudhatták, hogy az irka-firkák mit 
jelentenek. Minek az alapja a vonalas füzetlapok 
ábrái. Aki írta vagy rajzolta, valamilyen kocavadász 
lesz-e vagy lángelme....

Ebben az időben nagy pangás volt, gazdasági 
csőd, nagy munkanélküliség a városokban és 
nyomorgott a falu népe. Gyerekkorom első 
alkalommal ismerkedett meg akkor az emigráció 
szóval. A falu népe megmozdult, a mostoha föld nem 
hozott gyümölcsöt. És megindult egy hullám, az első

hullám emigrálni, azaz kivándorolni és Kanada volt a 
kivándorló földmunkások Kánaánja.

Amikor fél évszázad távlatából 
visszagondolok erre az időre, édesanyámra gondolok, 
akiről nem tudtam, hogy a paprika vagy a sírás csípi-e 
a szemét? Sűrűn törölgette. Ugyanis anyám testvére, 
boldogult Vilmos bátyám is batyut kötött a hátára és 
elindult Kanadába. Nem repülőgéppel egy nap alatt, 
mint manapság, hanem hosszú ideig hánykolódtak a 
tengeren a kivándorlókat szállító lélekvesztőkön. Igaz, 
hogy nemcsak a szűkre szabott darab kenyér miatt 
választotta nagybátyám a kivánorlást, hanem a bánat, 
a szégyen is űzte el a falujából. Mert jó asszony jó 
embert farag a férfiből, de neki rossz asszony jutott. 
Gyerekeket szült a falu papjától. Ezt a szégyent csak ő 
tudta, meg az asszony. És a jó ember takargatta rossz 
asszonya bűneit, mert a szégyen őrá is száll. És vitte 
eltemetni bánatát Kanadába.

Hát ezért sírt édesanyám. Egy fiú testvér 
elvész a családból. Ketten a harctéren estek el, már 
csak nyolcán maradtak testvérek. Mint mikor hullik az 
alma a fájáról. Az egész falu, az egész vármegye erről 
beszélt. A Vilmos kivándorol Kanadába! Milyen nagy 
szó volt ez akkor! Valóságos temetésnek számított, 
valakit elveszteni, akit sohasem fogunk látni többé. 
Nagy a tenger, a zivataros óceán másik felén egy 
másik világ van : egy másvilág!

Hazalátogatás? Ugyan kérem ! Hol volt ez 
akkor még? Még a gondolata sem villant fel a 
hátramaradottakban, öröm volt, ha a hathetes posta 
levelet hozott Amerikából. És a neve is törölve lett a 
kivándorlónak, csak úgy beszéltek róla, hogy: az 
amerikás magyar.

Ezek az első Kanadába kivándorló magyarok 
a mai emigráció ősei voltak. Ma kivándorlunk, 
átvándorlunk, továbbvándorlunk, hazalátogatunk!
Nem mindegy? Idő, pénz, fáradság nem számít! 
Minden vándorlás egy élményt jelent és minden 
élmény a magyar élniakarás szimbóluma! A hazát, 
magyar hazámat, ahol Szózatunk szerint élnünk vagy 
halnunk " kellene" milliók hagyták el úttörőink után és 
bolyongunk a nagy világban, mint Föld a Nap körül. 
Emlékeink csodálatos, felejthetetlen emlékeket őriznek 
a múltból, a gyerekkor, iskolaévek, diákszerelmek, 
egyéb romantikák élményeit, emlékeit. Van akit 
gyönyörűség, van aki keserűség kisér, ha visszagondol. 
De mindenkiben él egy döntő motívum, ami a kedves 
emlékek között is a legkedvesebb, a 
legfelejthetetlenebb. Nekem ez a magammal hozott, 
felejthetetlen élményem, amely víziós látomásként 
állandóan előttem lebeg, Édesanyám könnyes szemei 
voltak. Édes, sós, keserű könnyei, mikor búcsúztam
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tőle, mielőtt nekivágtam a forradalom leverése után az 
osztrák határnak. Édesanyám könnye kísért és elmosta 
utamból az akadályokat. És tudom, hogy még azután 
is sokáig siratta számára elvesztett fiát, mint ahogy 55 
évvel ezelőtt elsiratta kivándorolt testvérét, az idegen 
földbe azóta eltemetett "amerikás magyart".

(1990)

VÍZKERESZT....
VAGY AMIT AKAROK

(Részlet)

magyar irodalomból vettem kölcsön 
címét ennek a cikknek, m ert találóbbat ehhez a 
témához nem is találhattam volna. Mint írtam a 
lap legelő kiadványában két kísérleti szám 
megjelenését tűztem ki tervnek magam előtt. Ez 
sikerült. De az eredményt én lesulytónak találtam. 
De hála a pártatlan nagy többségnek, nem osszák 
véleményemet. Mint ahogy mondják, vannak jó  
hírek és vannak rossz hírek. M indkettőt el lehet 
viselni, csak a még rosszabbat nem. M erre billent 
a mérleg?

Egy újságot bevezetni, ahhoz az olvasók 
tetszését elnyerni nem könnyű feladat addig míg a 
véleménykülönbségek határát át nem lépjük. Van 
egy irattlan sajtótörvény, hogy " hazudni pedig 
nem szabad". De az igazat sem mindég ajánlatos 
megírni. M ert a betű fegyver és nem tudni, hogy 
kit hogyan talál el. Ez mindég attól függ, hogy 
kinek a tyúkszemére léptek. Az illetőt nem kell 
keresni, az magától jelentkezik. Rendszerint 
névtelen levél formájában. Ezt a fajtát ismerjük! 
Ezek a névtelen feljelentők segítették 
M agyarországon is még az átkos időkben (a 
kommunizmusban) aláásni az ország erkölcsét.
Ez nem magyar ember jelleme

(1990)

HALOTTAK NAPJA

Halottak napja a katolikus egyházi ünnep a 
meghaltak emlékére minden év november 2-án. A 
Halottkultusz ősrégi szokásait őrzi ez a nap. 
Külsőségei, különösen a temetők látogatása, a sírok 
gondozása, felvirágozása és gyertyagyújtások útján

keresik a lelki kapcsolatot az elhunyt személlyel, 
megemlékezést a szülő, a gyerek vagy a házastárs 
iránt. November hava szomorúan kezdődik. Mintha 
emlékeztetné az emberiséget szerte a nagy világban, 
hogy gondoljunk a halálra! Ami értünk is eljön 
egyszer. Itt nincs "talán", ez biztos.

Vannak régi és vannak új sebek a gyászban. A 
régi sebeket egyeseknél az idő már begyógyította, míg 
másoknál soha nem gyógyuló sebet okoz egy szeretett, 
lelkűnkhöz közel álló személy halála. Mint egy 
mondat végére tett pont, úgy éltünkre is pontot tesz a 
halál. Vannak akik életükben is halálfélelemben élnek 
és vannak akik dacolnak a halállal. Hősi halottaink, 
akik életüket adták az emberiségért, a Hazáért; 
mindenki halottai lettek! És azok a testi és szellemi 
nyomorultak akiknek megváltás lenne a halál; 
ragaszkodnak az élethez. Vannak élő halottak és 
éhezők tömegei, akikben mint mondják - csak hálni jár 
a lélek. És vannak akiket a jólét visz a 
sírba. Vannak szülők, akik csak a gyermekeiknek 
élnek és vannak gyerekek, akik a szülők halálát 
okozzák azzal, hogy dragos élvezetek miatt vagy 
baleset által vagy gyilkosság útján lelik halálukat. 
Vannak, akik klinikai halál áldozatai voltak és sikerült 
őket visszahozni az életbe mesterséges légzés elvégzése 
által. Ezek mind egyöntetűen a halál kapuját úgy 
látták, mintha egy nagy fényesség világította volna be 
kétoldalt útjukat és mintha lebegtek volna a fényforrás 
felé. Vannak, akik tömegsírokban fejezik be életüket, 
mások hullámsírokban kerülhetnek egy-egy tengeri 
katasztrófa által. A tűzhalál is szörnyű fájdalmakkal 
járó borzalmakat idéz. Vannak elfelejtett halottak és 
az elfelejtők számolhatnak azzal, hogy haláluk után 
Ők is lehetnek elfelejtve.

A halotti beszéd;" Látjátok felebarátaim 
szemetekkel mik vagyunk, Porból vagyunk, és porrá 
leszünk" még az 1192-95 közötti időből maradt reánk 
mintegy figyelmeztetőül, Latin nyelven, melyet a Pray 
Kódexben Magyarországon is az Országos Széchényi 
Könyvtár őriz. Régi ősi népszokás volt a 
halottvirrasztás, mely abból a hiedelemből származik, 
hogy a halott szellemét távol kell tartani. Az elhunyt 
rokonai, barátai, szomszédai lámpagyújtástól 
kakasszóig a halott mellett tartózkodnak. A halotti tor, 
melyet már az Árpád-kori krónikák is említenek, 
népszokás volt szintén. A temetés utáni lakoma, 
melynél elmaradhatatlan volt a paprikáshús és a 
juhhúsos kása. Ez együtt járt a szegények, koldusok 
megvendégelésével. A halotti tor nálunk már 
kiveszőben van. a halottkultusz Indiai, Perzsa, 
Egyiptomi halott-ceremoniákról számol be, melyek



AUSZTRÁLIÁI KISÚJSÁG 5. oldal

zajos, álarcos felvonulásokat írtak elő a " Hazajáró 
Lélek" elriasztalására.

Mi a sors és az Isten akaratában 
megnyugodva lebegünk az élet és a halál között. Repül 
a kő; a halál súlyos nehezéke és nem tudjuk, hogy kit, 
mikor és hogyan talál el. De amíg élünk, az életet 
ajándéknak kell venni. Isteni ajándéknak és meg kell 
becsülni. Az életnek is vannak szabályai. A léleknek 
is.

Aki azokat betartja, hosszú éltű lehet a 
földön. És ne csak az vigasztalja az eltévelyedőket, 
hogy úgyis "FELTÁMADUNK" !

(1990)

BŰNHŐDÉS

A húszperces szünet végét csengették az 
iskolában. A kisdiákok letörölték homlokukról az 
izzadságot, Sokat futottak, szaladgáltak, labdáztak az 
iskola tágas udvarán. A reálgimnázium négy В 
osztályának irodalomórája következett. A máskor órák 
előtt oly hangos osztályban most mély csend honolt. 
Mindenki a házi feladatot, a leckét olvasgatta, 
tanulgatta, ez volt az utolsó lehetőség felelés előtt újra 
emlékezetbe vésni a leckét, akár megtanulták otthon, 
akár nem.

Már hallatszottak a kőkockás folyosón a tanár 
léptei. Síklaki tanár úr órája volt ez, aki egyben az 
osztályfőnök is volt. Rettegtek tőle a diákok. Nála nem 
lehetett nem tudni felelni, mert intő, erős dorgálás járt 
a leckét nem tudó diáknak, sőt nem egyszer a nádpálca 
is sorra került. Mára pedig a tanár úr előre 
beharangozta, hogy nagy feleltetések lesznek. Puff 
neki! Ha erre gondolt, aki nem készült az órára, máris 
borsódzott a háta. Puska elkészítése, körömre, kézfejre 
írva vagy éppen a becsukott könyv sarkára jegyezve. 
Jöjjön aminek jönni kell!

Az ajtóhoz legközelebb ölő diák már a lépések 
hangjából tudta, hogy mikor kell az ajtót kinyitnia 
tanár úr előtt. Egyszerre ugrott fel a pádból az egész 
osztály, amikor belépett. Aztán a tanár úr elfoglalta 
helyét a katedrán és intett, hogy a diákok leülhetnek, 
Cézár a Latrok között. Néma csend. A taár úr 
fellapozta az osztálykönyvet. Na most, na most!... 
Lapultak az áldozati bárányok.

Csiszár Pista! - Szólította fel a tanár úr az 
egyik gyereket. A többi fellélegzett. A nevén szólított 
Pista gyerek készült kimenni a dobogóra.

- Maradj csak a helyeden fiam! - Küldte 
vissza a tanár - csak a hiányzó adataidat írom a 
nagykönyvbe.

Nem tudom, hogy Csiszár Pista volt-e 
boldogabb vagy a többi diák, akikre még nem került 
sor, De egy biztos volt, hogy ez a gyerek nem tudta a 
leckéjét. Ezt látni lehetett az arca színváltozásáról, ami 
fehér volt, amikor kiment a pádból és piros az 
örömtől, amikor vissza fordult.

- Anyád neve? - Kérdezte Síklaki tanár úr és 
elfojtott egy mosolyt, mert észrevette a gyerek arcán a 
megkönnyebbülést.

- Lukács Katalin! - Vágta rá jó hangosan 
Pista. Ilyen jól talán sohasem felelt.

- Apád neve? - Volt a következő kérdés.
- Csiszár János! - Az, hogy még a második 

kérdésre is meg tudott felelni, erre még nem volt 
példa. í gy következtek sorra a többiek is, repkedtek a 
kérdések és ma mindenki jól felelt. Azaz nem... 
mégsem! Csak egy gyerek volt, aki nem tudott felelni, 
pedig eminens tanuló volt.

- Kovács Gábor! - Anyád neve?
- Kovács Mária! felette a gyerek csendesen. 

Síklaki tanár úr felnézett a nagykönyvből, de nem 
szólt semmit.

- Apád neve? - Hangzott fel ismét a szokásos
kérdés.

- Gábor hallgatott. Nem egyszerű dolog erre a 
kérdésre felelnie.

- Törvénytelen...! Felelte végül is zavarodottan 
Gábor és szeme jobbra- balra forgott. Figyelte 
diáktársait, mert ismerte őket! A jó pajtások néha 
gonoszak is tudnak lenni. Nagyon gonoszak. A nagy 
csendben könnyű volt felfogni kuncogásukat.

- Zabigyerek .! Hallotta meg a gúnyos 
megjegyzést az egyiktől. Odafordult... Csiszár Pista 
volt!

A vér felszökött az agyába. Nem várta meg, 
míg a könnye is kibuggyan, kirohant az osztályból. 
Még az sem akadályozta meg a futásban, amikor 
Síklaki tanár úr megállj-ót kiáltott utána. Hosszú volt 
a folyosó, az udvar az iskola kapuig. Futtában még 
belátott a nagy ablakok üvegtáblái mögé az osztályba. 
Látta, hogy Síklaki tanár úr rettegett pálcája a 
magasba emelkedett és lecsapott az iskolapadon 
hasaló Csiszár Pista fenekére. Könnyei futás közben 
előtte pottyanttak a földre és cipője, amint rálépett, 
mintha letaposni akarta volna a nyomokat. Síklaki 
tanár úrnak gondolatban megbocsátott minden 
szigoráért, amit a múltban elszenvedett tőle. Mert 
szíve azért volt a tanár úrnak. De ereje is, ha ütni 
kellett és erre Csiszár Pista volt a tanú.
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Anyuja késő este jött haza fáradtan a 
munkából. Gábornak volt addig ideje kisírnia magát.

- Kezét csókolom! - Köszöntötte Gábor az 
anyját és ahogy úgy érezte, hogy ma ennyi is elég 
köszöntésnek. Pedig máskor mindég megtoldotta ezt a 
köszöntési formát azzal is, hogy "édesayám” !

Az anyai szív és szem mindjárt észreveszi, ha 
valami nincs rendjén. Gábor tett-vett a konyhában, 
igyekezte takargatni szórorúságát. Anyja nekilátott a 
vacsora elkészítéséhez, megmosta, felszeletelte a 
krumplit, a hagyma már megpirult,, sisteregve fogadta 
magába a krumplitömeget. A mama felöntötte vízzel 
a lábast és amíg főtt a parikáskrumpli, volt ideje arra, 
hogy fiát jobban szemügyre vegye.

- Gáborkám, mondd csak - kérdezte - 
elkészültél már a holnapi leckével?

Gábor hallgatott. Mit is felehetett volna, hogy 
anyját meg ne sértse.

Hallod fia! - Szólt ingerülten az anya. - 
Hozzád beszélek!

Hallom édesanyám! - Felelte Gábor 
felocsúdva gondolataiból, mert éppen azon tűnődött, 
hogy me mondja-e az igazat. Az anyja a 
konyhasarokban álló hokkedlira nézett. Azon szokott 
lenni Gábor iskolás táskája és könyvei, füzetei 
szanaszét. Most ez a hely üres volt.

- Hát a táskád, füzeteid hol vannak? - 
Kérdezte csodálkozva.

- Nem lesz nekem arra már szükségen többé, - 
édesanyám!

- Uram Isten! Mit beszélsz? Talán kicsaptak 
az iskolából? Ne hozz már ekkora szégyent a fejemre 
édes fiam!

Szégyent... szégyent....! - Ismételgette anyja 
szavait Gábor - Inkább te miattad nekem kellett ma 
szégyenkeznem, anyám! - Fakadt ki magából kikelve 
Gábor és kimondta ami szívén feküdt, a kegyetlen 
igazságot!

Nagyot csattant a pofon Gábor arcán. Anyját 
még sohasem látta ilyen ijesztőnek. Berohant a 
szobába, levetette magát a díványra és keserves 
zokogásba kezdett. Könnyein keresztül látta, hogy az 
anyja nádpálcával a kezében állt mellette és a szokásos 
szeretet helyett most gyűlölet sugárzott a szeméből.

Ezt érdemelte a fiától, akit Apa nélkül 
felnevelt, tanítatott, keservesen dolgozott érte.

- Ezért neveltelek? Ez a hála...?! - Fakadt ki 
az anyja és könnyein keresztül fia felé suhintott a 
pálcával - de erőtlenül.

Zabigyereknek csúfolnak az iskolában...! Nem 
megyek oda vissza többé! - védekezett sírva Gábor.

- Hát ezért! - Gyúlt világosság az anyja 
agyában. Ezért változott meg így a fia.

Erőtlenül ejtette ki a pálcát a kezéből. A fiára 
is átszáll a büntetés, mely őt is bünteti. Még mindig!
Ki a bűnös? Mert minden bűnre büntetés a válasz. 
Visszavánszorgott a konyhába.

- Az Isten nem bottal ver... - gondolta 
mosogatás közben és a fiú apjára gondolt. Mert Ő 
figyelemmel kísérte annak is az életét. Gazdag ember 
volt, bankár. Törvényes gyereke nyolc éves korában 
agyvérzésben halt meg, felesége megszökött 
másvalakivel, Ő maga meg autóbaleset áldozata lett.

- Az Isten nem bottal ver - ismételgette mély 
sóhajtások közepette az asszony, s ez a gondolat kissé 
felszárította könnyeit.

Az apák bűneiért sokszor a gyerekek is viselik 
a keresztet és ezt a bűnt az anyák könnyei nem tudják 
soha, - de soha lemosni.

(1991)

EGY DISSZIDÁLÁS ÉS 
KÖVETKEZMÉNYEI

Első disszidálásomnak és a másodiknak is 
Bécs volt a fofészke. Ekkor voltam 24 éves. 
(Sóhajtásom, ahogy ezt leírtam, biztosan felhallatszott 
az égig.) Egyedülálló fiatalember, tele reménnyel, üres 
zsebbel és először hontalan.

A bécsi Rotchild -kórházban sok száz 
menekülttel együtt egy pinceheyiségben felállított 
kórházi ágyon szőttem éjszakai álmait a nyugati 
demokráciában elérhető lehetőségekről. Naponta 
álltam sorba regisztáltatni magam különböző 
befogadó országok konzulátosai előtt. Hol orvosi 
vizsgákra jártam, hol a bécsi Karitász segédirodáját 
tiszteltem meglátogatásommal egy kis segélyért, 
pénzért, vagy élelmiszercsomagért. Itt használt 
ruhaneműket keresgéltem, válogattam, hogy mit tudok 
magamnak találni, s néha akadt is használható darab a 
számomra.

így teltek a hetek, hónapok ebben az idegölő 
várakozásban. Elhatároztam, hogy oda utazok, ahová 
legelőször hívnak és a leghamarabb szállítanak.

Ekkor alakult meg egy úl állam: Izrael. Ez az!
- Gondoltam - Ide kell mennem. Ide olyan ember is 
kell, aki dolgozni akar! A sok dologtalan zsidó között 
mindég megél egy dolgozó ember.

Három nap múlva már repülőgépen ültem és a 
Ludd-i repülőtérre érkeztem az új állam földjére. Az, 
hogy a vízcsapból mindenhol forró víz folyt a 
hőségtől, az hogy ideiglenes szálláson, egy 
barakképület előtt éjszakánként vonyítottak a sakálok,
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lassan már nem is zavart. Megszoktam. A 
bevándorlók tábora volt ez a hely, ahol bizony 
folytatódott a lágeréletem. Vissza sírtam a bécsi 
Rotchild-korházat és a Karitászt! A konyhára jártam 
dolgozni, edényt mosogatni, főleg azért, mert a 
munkáért egy üveg jéghideg vizet is kaptam - a 
jégszekrényből. Ez akkor ott az aranynál is többet ért. 
Dehát én nem ezért jöttem ide. Én dolgozni akarok és 
szabadon élni - emberi módra.

Felszedtem sátorfámat, melyet egy kében is 
könnyen elvihettem és elindultam felfedező körútra 
megtudni, hogy mi vár itt rám a jövőben. A 
narancsligetekben útközben egy kis aprópénzre is szert 
tettem, ha gyümölcs szedésre támadt kedvem és 
buszon, szamárszekéren utazva, mikor hogy, 
elérkeztem a fővárosba Tel-Aviv-ba. A zsidó 
katonáktól nem látszott a civil élet, a civil ember!

Hová kerültem, Istenem! Mi lesz itt velem?
A szerencsém csak az volt, hogy minden 

harmadik zsidó magyarul is beszélt. így tudtam meg, 
hogy Jeruzsálemben még nagy harcok folynak a 
zsidók és az arabok között. Oda veszélyes mennem, de 
ott van csak igazán munkaalkalom!

Ez kellett nekem! Tel-Aviv főterén volt egy 
végállomása a Tel-Aviv - Jeruzsálem közötti autóbusz 
forgalomnak. Egy éppen Jeruzsálembe induló 
autóbuszra az utolsó percben ugrottam fel. 
így mész Jeruzsálembe kalap nélkül? - Hökkent fel 
mellettem egy szakálas zsidó.

Na tessék! Elő cselekedtem egy józannak vélt 
élethez máris " bűnnek" számit itt.
Rögös, köves utakon, mély szakadékok szélén, 
ágyúbecsapások nyomainak gödrein keresztül haladt 
bukdácsolva lassan, lépésről-lépésre előre az autóbusz. 
Ha kitekintettem az ablakon, a hőség dacára kilelt a 
hideg. Az utóbusz sofőr egy valódi hős volt most a 
szememben, aki ilyen útnak neki mert vágni. Ha 
megérkezünk épen, baj nélkül a szent városba, - 
megfogadtam, - megköszönöm neki az életem. A 
sziklák mögött itt-ott izraeli katonai járőrök bukkantak 
fel, a jeruzsálemi hegyek között még puskaropogások 
is kisérték uhuikat.

Végre célhoz értünk. Jeruzsálem! Kiszállás.
Először is annak kellett utánajárnom, hogy hol 

fogok lakni. A Szohnut-hoz (előjáróság) kellett 
fordulnom, akiktől kaptam egy lakást. Egy fél házat, a 
másik felét egy román zsidó család kapta. Elvittek a 
megadott címre. Figyelmeztettek, hogy a fal mellett 
óvatosan közlekedjek, mert az óváros faláról az 
arabok kedvenc szórakozása lövöldözni a járókellőkre.

Na, jó helyre kerültem!

Az óváros falának csaknem a tövében, az 
úgynevezett" Mosava Germanit"-ba, a volt német 
negyedbe volt a lakás. A szomszédságban volt a 
jeruzsálemi lepratelep, bár kőfallal körülzárt területen, 
de a falak tetején koldultak a rohadt bőrű, cafatokban 
lógó húsú emberek, a gyógyíthatatlan leprások, 
cigarettát vagy bármi mást a fal mellett felbukkanó 
járókellőktől. Erről a területről szabad ki és bejárása 
csak a legyeknek volt, amik viszont szép számmal 
rajzották körül a környéket.

A ház, amibe beköltöztettek, a márványpadlón 
kívül más bútort nem tartalmazott. A szerencsésebbek, 
akiknek még egy pár bútordarab is jutott, azok voltak, 
akik közvetlenül a házból elmenekült arabok után 
érkeztek, és sokszor még az arab cigarettáját is égve 
találták a hamutartóban.

A jeruzsálemi arab - izraeli háború kellős 
közepébe cseppentem. Sok lenne leírni mindent, amit 
itt láttam és végigéltem, végül is a Hasmál-Hászuál 
Electromos műveknél lettem mechanikus. Igazgatója 
egy Singer nevű magyar zsidó volt, közvetlen főnököm 
pedig egy Márió nevű olasz nem zsidó művezető. 
Naponta kellett a nagy generátorok kétméteres 
dugattyúit kiszedni javítás miatt és órákat töltöttem a 
dugattyúház forró belsejében.

Ezt csináltam is egy darabig, de a fizetés 
olyan kevés volt, hogy még bagóra is alig tellett 
belőle. így állást változtattam és a Doár-hoz kerültem, 
azaz az Izrael állami postához, jobbnak kecsegtető 
fizetéssel. Munkánk abból állt, hogy az éppen 
üzembehelyezett egyetlen mozdony és egyetlen vagon 
elvitt minket a senki földjére és oh telefonoszlopokat 
kellett leásni a földbe és felállítani az oszlopot, 
felszerelni rá a telefonvezetéket.

kétórás utazás döcögés oda-vissza és négy 
órás munka. Ez volt a terv, ha a munkát géppuska 
ropogás az arabok felől meg nem zavarta.

Egy nap hiába mentünk munkába, éjjel az 
otthagyott szerszámokat, anyagot az arabok mind 
elhordták. így a senki földjén beérett finom 
csemegeszöllővel megtömve hátizsákomat, vissza is 
fordult velünk a vonat Jeruzsálembe. Az érdekessége 
még ennek a postai munkának az volt, hogy már négy 
hete dolgoztam nekik és fizetést még egy fillért sem 
kaptam.

Várjuk a segélyt Amerikából, azután fizetünk. 
- Ez volt az állandó váíasz sürgetéseimre. Élni pedig 
kellett és senki nem kérdezte tőlünk, hogy miből. 
Viszont ezt a boltosok is tudták és aki dolgozott 
valahol, annak volt hitele is náluk.

Egyszer a jeruzsálemi hegyek között 
sétálgattam egy magyarul is beszéíő emberrel, akinek
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kőbányái voltak Csehszlovákiában és onnan vándorolt 
ki az ígéret földjére. Szórakozottan rugdostuk félre 
utunkból a kődarabokat. Egyet felemelt szakértő 
sétapartnerem és megállapította, hogy azok ÓNIX 
néven ismert féldrágakövek.

Én értek a kövekhez, te pedig tudod 
esztergálni. - Mondta örömmel és mivel ebben 
megegyeztünk, megindítottunk egy új iparágat 
Jeruzsálemben. A szent város köveit esztergáltam. 
Műtárgyak készültek belőlük, állólámpák, gyertya és 
hamutartók. A jeruzsálemi napilap első oldalán egy 
fénykép is megörökítette, ahogy esztergálom a 
köveket.

Életem és anyagi helyzetem úgy ahogy kezdett 
már helyre billeni és talán már jobb helyzet is 
kialakulhatott volna, ha nem történtek volna újabb 
nehézségek, amit nem tudtam megszokni. Mint 
például a hétvégek, a pihenés napjai. Mint tudott 
dolog, Izraelben a szombat a hétvégi ünnepnap és a 
vasárnap rendes munkanap. A szombat rítusait 
magyar ember meg nem érti soha. Egy nap, amikor 
minden üzlet zárva, járműveknek közlekedni tilos, 
rádiót hallgatni tilos, cigarettára gyújtani tilos, stb.stb. 
Ha cigarettáztam az utcán, kezemből kiverték a 
cigarettát a vallásosabbjai a földnek. Ha a rádiót 
bekapcsoltam mielőtt szombat este feljött az égen az 
első csillag, beverték az ablakomat a lakásban. A 
magyar zsidók állandó harcban álltak emiatt az 
úgynevezett Nature Carta nevű vallásos szektával, 
bűzbombákat dobáltak rájuk. Egy magyar cukrász 
például a Baka nevű negyedben nyitva tartott 
szombaton délután is egy kis fagylaltozót, ahová 
messziről is vándoroltak a magyar zsidók a fagylalt jó 
híre miatt. A Nature Carta tagjai, vagy harmincán, 
feküdtek az üzlet előtt a földön, hogy az üzletbe senki 
ne tudjon bemenni. De a magyar zsidók a hátukat 
taposva is átmentek az "élő aknákon". Az amerikai 
követ kocsija elé feküdtek ezek a fanatikusok, hogy 
megállásra és gyalogúira kényszerítsék a követet.

Ma nem tudom, hogy ez mind így van-e még 
ott, de akkor, az új állam megalakulásának vallásos 
mámorában ez így volt.

Előfordult például egy igen érdekes eset. Egy 
keskeny sikátor, egy szűk utca választotta el 
egymástól, - persze szögesdrótokkal - a két 
szembenálló fél országát. Az egyik oldalon a lapos 
tetejű háztetőn egy magyar zsidó fiú katonaruhában, 
izraeli fegyverrel őrködött a határsávon. A másik felén 
az utcának, szintén egy lapos tetejű házon arab 
ruhában őrködött egy magyar fiú, fegyverrel a 
kezében az arab terület sérthetetlenségén. És 
átkiabáltak egymásnak - magyarul! Kiderült, hogy egy

városból valók voltak, és az arab fiú mint levente 
került gyerekkorában Németországba és onnan vitték 
Arábiába mint kivándorlót, illetve bevándorlót.
Vannak az életnek ilyen furcsaságai.

Azt hiszem, hogy józan ésszel valóban nem is 
gondolhattam mást, mint azt, hogy minél előbb 
megszabadulni ebből a tűzfészekből. Útlevelet kértem 
az Izraeliektől, hogy visszatérhessek Európába, mert 
ez az élet nem nekem való. Megtagadták az útlevél 
kiadását. Egyik feltétel volt, hogy visszafizessem a 
repülőjegy árát, amiért oda vittek, kifizessem a fél 
házat, amit adtak és egyéb számlákat raktak elém, 
mert tudták, hogy azokat úgysem fogom tudni 
kifizetni.

Azt már nem mesélem el hogyan, de egy nap 
mégis kénytelenek voltak a Tel-Avív-i magyar 
követség hazatérési engedélyére, amit az orruk alá 
tettem, rányomni a kiutazási engedély tenyérnyi 
nagyságú betűkkel írt héber nyelvű pecsétjét. És egy 
szép napon egy Romániába, Konstancába tartó hajóra, 
- mely 1200 zsidó utast hozott "ígéretük földjére" - én 
is behajóztam, mely a hajó személyzetén kívül nyolc 
Izraelt elhagyó utasával visszavitt Európába.

Azokat a viszontagságos utakat, hogy 
miképpen kerültem Romániából, Konstancán és 
Bukaresten keresztül újra vissza első disszidálásom 
színhelyére, azt életem sorskönyvében már előzőleg 
elmondtam. Most csak annyit, hogy magyar honban a 
kommunista rezsimnél "levitézlett" lapszerkesztő már 
csak gyármunkára volt jó, és szerencsének 
mondhatom, hogy szakmunkás vonalon sikerült 
elhelyezkednem. Először a Gamma-gyárba kerültem 
be műszerésznek, azután az Eggyesült-Izzó gyár 
kísérleti osztályára sikerült bejutnom. S itt értem meg 
és éltem át a magyar forradalmat 1956-ban.

Mikor már láttam, hogy a forradalomba vetett 
minden remény elbukott - újra disszidáltam. Ez 
alaklommal körülményesebb módón, mint először és 
több szenvedéssel, mint ahogy azt akkor, a forradalom 
leverése után minden menekült magyar érezte. így 
kerültem újra az osztrák fővárosba, Bécsbe. Az 
osztrák nép emberszeretete, barátsága, segítsége a 
menekültek felé, minden emberi elképzelést, minden 
amerikai vagy nemzetközi menekültügyi szervezetem 
felül állt. Örök hála jár érte a nagyvilágban szétszórt 
minden Ausztriát megjárt menekült magyartól az 
osztrák népnek.

Bár a magyar forradalom világtörténelmi 
esemény volt, melyre fel is figyelt a világ, de - örök 
szégyen - segítség csak azoknak jutott, akiknek 
sikerült elhagyni a "kommunista paradicsomot". Akik 
kikerültünk, mehettünk a demokrácia útjain széjjel a
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nagyvilágba, ki amerre látott, amerre befogadták. 
Lehettünk sajnálata a nyugatnak és irigye az 
otthoniaknak. Válogathattunk a lehetőségek között, 
hogy merre, hová kívánkozunk kivándorolni, hiszen 
ezen a téren akkor kiváltságosak voltunk.

Én Ausztráliát választottam, távol a háborúk, 
forradalmak és az oroszok bűvkörétől, távol 
Európától, messze a hazától.......

(Részlet a Messze a hazától... című könnyből)

MESSZE A HAZÁTÓL...

Micsoda távolság, tűnő messzeségek, 
rohanó napok és elsuhanó évek....
Micsoda erők és micsoda hatalmak 
tartanak meg minket örökké magyarnak!...
A nagy világégés megőrizte testünk, 
de a csillagokból a semmibe estünk.
Bár az új hazában köt minket a hála, 
szívére szorít-e bárkit mostohája?...
Közöttünk a szálak szövődnek, szakadnak... 
Azért mi mégis csak maradjunk magyarnak!

Magyarok Istene, ne veij közénk gátat, 
ne kerülj el pajtás, ne fordítsál hátat!
Nyíljon újra szóra, magyar szóra ajkad. 
Folytasd életedet ott, hol abbahagytad. 
Koldus-tarisznyánkat akasszuk a falra 
és készüljünk fel a legszebb diadalra. 
Diadalra, amely új eszméket termett, 
s meghozza békéjét kicsiny nemzeteknek...!

TAVASZI LELTÁR

Az otthoniak már azt mondanák, hogy nem tavaszi ez, 
hanem őszi. Mert hogy október hava az őszi szezon 
második hónapja. De nem itt Ausztráliában. Itt 
Ausztráliában októberben virágba borulnak az 
almafák: ugyanakkor Magyarországon lehull a már 
őszi falevél. Itt most tavaszi fény melengeti a rét 
virágait: ott már az őszi avar várja a hó takarót.

Az emberek hónapjának nevezzük a 
szeptember, november, december hónapokat. A 
közbeeső október miért kivétel? Talán mert 
"embertelen" nézeteket idéz? Talán mert a 
forradalmak hónapja? Az első őszirózsás forradalom

ideje az első világháborúból és az 1956-os magyar 
forradalom is ekkor robbant ki. Októberben. 
Annakidején októberben jöttek be az országunkba az 
oroszok és októberben mennek ki - ha kimennek. 
Októberben kezdtek terjedni az ateista eszmék 
Magyarországon és októberben tért vissza az ország a 
Szent István-i hagyományokhoz. Október egyaránt 
elfojtotta és ismét úl életre keltette a szabadságot 
Magyarországon!

Szabó Dezső nagy írónk - kinek szobrát 
nemrég állították fel a budapesti Gellért hegyen - 
igazát mi sem vallja jobban mint az író azon 
kijelentése, hogy " MINDEN MAGYAR FELELŐS 
MINDEN MAGYARÉRT!" Hát kell ennél szebb, 
ennél igazabb, ennél meghatóbb figyelmeztetés a 
magyarság felé?! És októberben, a forradalmak és a 
szabadság hónapjának derekán! Úgy a Tavasz, mint az 
Ősz nagy magyar írók és költők legszebb eposzainak 
témája volt. De ITT időben nem az a tavasz és nem az 
ősz, ami írva lett OTT és akkor. Azonban lelkek 
tavasza most egybe esik a hazai és az ausztráliai 
magyarság tavaszával, érzéseivel. Ha nézzük az itteni 
tavaszi rügyfakadást: Hazánk újbóli kivirágzását 
látjuk benne! És az otthoni őszben az itteni magyarság 
tavaszának melegét érzik az otthoniak. Mert valóban 
úgy igaz: Minden magyar felelős minden magyarért!

Egy Irodalmi Lap ne politizáljon!- Ez igaz. 
Ennek a cikknek megírása mégis ide kívánkozott. Mert 
csak tiszta erkölcsű, széplelkű emberek képesek 
befogadni tudatukban egy Irodalmi Lap 
gondolatmenetét. Mert nem rombolni, hanem építem 
kell a magyar hagyományokat! Tollal és 
fegyvertelenül.

Aki úgy érzi, hogy erre képes, az közénk való. 
A " THE AUSTRALIAN KISÚJSÁG BARÁTI 
KÖRE" megalakult és automatikusan tagja minden 
előfizetőnk.

A magyar ember hazájában ismét ember lett 
és látja, hogy mily nehéz embernek lenni! Ezt azok 
tudják legjobban, akiket a letűnt rendszer 
kivetkőztetett emberi mivoltukból. Az álat megmar, ha 
bántják. De némelyik ember akkor is maija a másikat, 
ha senki sem bántja. Ilyenek már mindenhol vannak. 
Nemcsak magyarok: de azok is. De most az őszi vihar 
fogja elsöpörni hazánkban a lelki kufárokat, 
haszonlesőket, a lelkek mardosóit és ITT a tavaszi eső 
fogja körülöttünk is megtisztítani a levegőt.

Az olvasók egyre szaporodtak, az előfizetők is 
és ez adta szükségességét, hogy lapunkat hivatalosan 
is leregisztráltuk. Minden hónap első hetében 
figyelhetik most már a lap megrendelői a 
postaládájukat, amiben a levelek mellett a THE
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AUSTRALIAN KISÚJSÁG is bekopogtat 
otthonukba. Ha mást nem is, de elolvasása egy óriás 
kikapcsolódást jelent a hétköznapi gondokból. íróink a 
magyar testvérekhez szólnak, a magyar testvérek 
pedig magyar írókat ismernek meg a lapon keresztül.
A lapnak szüksége van a magyar olvasókra: az 
olvasóknak pedig szükségük van magyar 
olvasmányokra. Hát tessék! Nyújtjuk szívünk 
szeretetével, bár ez a nagyvilágban szétszórt 
olvasmányoknak csak egy kis porszeme. De a 
homokórában a sok porszem sodorja az időt, az életet. 
Lapunk irányelve legyen örökké valóban az, hogy " 
MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN 
MAGYARÉRT"!...

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

Az, hogy az ördög nem alszik, azt 
tapasztalhatjuk minduntalan jártunkban - keltünkben. 
Nem egyszer saját környezetünkben is 
meggyőződhetünk róla. Ördögi elhajlásoknak 
nevezhetjük azt a sok természetellenességet, logika 
nélküli irányzatot, mely körülvesz bennünket. A sok 
földi Isten felett áll az én Menybéli Atyám, amiből 
csak EGY van, de mindenek fölött.

Egy alkalommal egy kócos kis cigánygyerek 
odakiáltotta a járda túloldalán haladó plébánosnak:

Bácsi! Bácsi!
A plébános úr odament a gyerekhez, megsimogatta 
kócos haját és azt mondta neki:

- Gyermekem! Ne szólíts engem bácsinak, 
csak szólíts úgy, hogy "atyám"!.
Mire a gyerek bekiabált a házba:

- Mama! Gyere ki gyorsan! Visszajött a papa!
Vagyis az édesapák fölé egy képzeletbeli

"atyát" helyeztek, ami már a felsőbb egyházi körökben 
is feltűnik, hogy a tiszteletes vagy nagytiszteletű úrnak 
ez a megszólítás, hogy "atyám", nem helyes. Szólítsuk 
őket fotisztelendő úrnak, mert erkölcsös és szentéletű 
életvitelükkel érdemelték ki ezt a megszólítást, mely 
példának kell, hogy szolgáljon a híveknek, Egy 
elhajlása a normális emberi természetnek, amikor 
hasonneműek éreznek szexuális vonzalmat egymás 
iránt. Természetesen ezzel a homoszexuálisok egyre 
népesebb táborára gondolok, kik nyíltan, ország-világ 
előtt kikürtölt felvonulásokkal is ma már büszkén 
hirdetik másságukat. Ha egy ilyentől megkérdezzük, 
hogy tudja-e ki volt az első emberpár, akit az Isten 
megteremtett, nyíltan azt felelné:

- Ádám és Béla.
Már azt is mondták nekem, hogy nem vagyok 

magyar ember, he nem adakozók erre vagy arra a

célra. Mert szerintük csak az igazi magyar ember, az 
emigrációban, aki ad erre is, arra is, ide is, oda is. Mit 
szólnak ehhez a nyugdíjasok? Akik nem kapnak 
semmit innen sem onnan sem. Csak a kis nyugdijjat. 
Vagy az elhagyatott magányosok, akik szintén 
segítségre szorulnak. Csak a hazai politikai 
nagymenősöket kell támogatni Ausztráliában?

Az ördög nem alszik és ütőkártyája a pénz és 
a pénz. A létfenntartás Bibliája; amiről tudjuk, hogy 
jobb kapni, mint adni. A mértéket mindenki maga 
szabja meg a saját belátása szerint, mentesen minden 
kötelezettségtől. Ausztráliában is, - mint mindenütt a 
földkerekségen - vannak fizetési kötelezettségei a 
polgároknak. Hát ilyen elsősorban a kereseti adó, - 
melynek most van az ideje rendezni - és amely a 
legkegyetlenebbül nyúl a polgárok zsebébe. Aztán van 
még a villanyszámla, gázszámla, vízadó, házadó vagy 
a magas lakbér. Biztosítások, kocsitartás és még 
számos, sokszor nem várt extra. Hát erre mondják, 
hogy itt minden mézzel folyó Kánaán? És még 
mindemellett képesek vagyunk jótékonysági 
adakozásokra is. De ha már adakozunk, azt adjuk oda, 
ahol nem csak elismervényt, hanem hálát is kapunk 
érte; mely életeket ment. Magyar életeket!

Nehéz elhinni, hogy a fentiekkel mindenki 
egyetért velem, mert az emberek nem egyformák. 
Vannak közöttünk hithűek és hitetlenkedők, magyarok 
és még magyarabbak, szenvedők és törtetők. De amibe 
egyek vagyunk az, hogy emberek vagyunk! Ki ilyen, 
ki olyan. Őrizzük meg emberiségünket és ha az ördög 
nem alszik, mi is legyünk éberek, bármily nehéz is 
embernek lenni.

Mert maholnap már csak számok leszünk 
ebben a számítótechnikás világban. Egy szám csak, a 
milliárdok között. Az Élet főkönyvének vezetését még 
az Úristen kezéből is kiveszi a modem technika. Addig 
fogunk tudni nyújtózkodni, míg a takaró ér, a 
mindentbetakaró ördögi masinák takarója.

Ezek a szerkesztői lap-kézdések és válogatott 
rövid írásai jellemzik legjobban Kancsár Irmre 
stílusát, gondolatait és érzéseit. Itt az Ausztráliában 
élő magyarság nagy része, és emigránsok szerte a 
nagyvilágban könnyen azonosítják életüket, 
tapasztalataikat az író meglepően közvetlen és igaz 
leírásaihoz. Mindamellett, hogy szerette , tisztelte 
befogadó országát, teljes szívvel megmaradt 
magyarnak!

Most még végezetül idézem az Ő előadását, a 
" THIS IS YOUR LIFE..." című saját története 
leírásával;
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THIS IS YOUR LIFE......

A melboumi televíziónak van egy műsora 
amikor közismert élő személyek élettörténetét 
mutatják be kezdve a gyermekkorától a jelenéig. A 
műsor végén átnyújtják a jelenlévő személynek, - 
akiről a műsor szólt, - könyv alakban élete történetét a 
következő szavakkal: THIS IS YOUR LIFE. ..
Ez a Te életed!....

Erről már egy vicc is született: mit mondanál 
Jézusnak, ha bekopogtatna hozzád? Én átnyújtanám 
Neki a Bibliát és azt mondanám : This is YOUR 
life...
Mivel az én életem történetét csak én ismerem igazán, 
papírra vetettem és címe legyen: This is MY life...
Ez az én életem!

Budapesten születtem, közel hetven évvel 
ezelőtt. Hogy ez kinek fájt akkor ? Csak az anyámnak. 
Duplán. Én akkor még nem tudtam, hogy "születni" 
nem is olyan egyszerű dolog. Aztán megtanultam 
lassan gügyögni, közte azt is hogy MA-MA, de arra, 
hogy PA-PA nem tanítottak. Igaz is, minek, amikor 
nem volt. Azaz csak volt... .valahol....

Keserű gyerekévek jöttek, idegen és mind más 
környezet, amit úgy fogalmaznék meg legjobban, hogy 
mindenhol csak fizetett vendég voltam.

Aztán jöttek az iskolaévek. Az alsóbb 
osztályok még csak mentek valahogy, mert ahhoz a 
természetes ész még elég volt, de a felső osztályokban 
már komolyan kellett tanulni és kellett volna "valaki", 
aki segít a tanulásban, nevel és foglalkoztat. Anyám 
reggeltől estig kenyérkereső volt és én ezalatt, mi 
tagadás, jobban szerettem focizni, mint tanulni. így 
aztán az érettségiből nem is lett semmi. Szakmát 
mentem tanulni, három évig.

Ez alatt a három év alatt hogy-hogynem, írói 
hajlamok fejődtek ki bennem és így történt, hogy 
egyidőben lettem szakmunkás és újságíró. A gyárak és 
a szerkesztőség között pendliztem. Az első állomás a 
"FRISS ÚJSÁG" című akkori napilap volt. Lestyán 
Sándor volt a főszerkesztőm, akinek Gál Franciska 
világhírű filmsztár volt a felesége. Első riportomat - 
magánszorgalomból - a betemetett földmunkásokról 
írtam, melyben ilyen fogalmazványom volt: " a 
segítőcsoport a besüppedt földtömeget kihányta".

Szegény boldogult Lestyán főszerkesztő 
összecsapta kezeit és bár nem volt orvos, szépen 
kioktatott arról hogy kik szoktak hányni. 
Földmunkások földet csak lapátolni szoktak. És nem

kihányni. Na, ez jó lecke volt, egész életemben 
emlékezetes maradt.

Még egy jóakaróm volt a lapnál, Balázsffy 
szerkesztő, aki a vasárnapi színes melléklet címlapján 
a képeket rajzolta, alatta a képhez idomuló 
versikékkel. Igen büszke voltam az első itt megjelent 
versemre, melynek címe: " A külvárosi Kútnál" volt, 
az újság első oldalán, színes képpel illusztrálva. És 
Rosenfeld úr a pénztáros, tíz pengős honoráriumot 
fizetett ki nekem a kis versikéért, mely a gyárban 
tizennyolc éves koromban majdnem egy heti fizetésem 
volt. Ezt ugyanebben az évben követték a dalszövegek 
írásaival elért sikerek. Legismertebb volt a " jaj de 
kerek ez a zsemle" című dal.

Murgács Kálmán (Méltóságos Úr) zenéjére irt 
és ismeretté vált magyar nótám első szakaszának 
szövege pedig a következő volt, egyesek talán még 
emlékeznek rá:
"Az őszi szél elsodort sok puha fecskefészket,
Az én rózsám megtanulta már a hűtlenséget...
Sűrű felhők tornyosultak fent a Nap elé az égen..

Te sem szeretsz úgy már, mint valamikor régen,
Valamikor régen."

Húszesztendős koromban Eiseman Mihály 
zeneszerző budai, Bimbó-utcai lakásán szereztük 
együtt magyarnyelvű filmbetétjét az "ÉJFÉLI 
KERINGŐ" című német filmnek, Willy Fritch és 
Eggert Mártával a főszerepben. A következő évben 
egy országos Irodalmi Pályázaton nyertem arany 
oklevelet és a Pestszenterzsébeti színházban jó nevű 
színészek vendégszereplésével volt óriási sikere a " 
KACAGJ KOMÉDIÁS" című operettnek, melynek 
zeneszerzője Szentiványi József volt. Ez a Szentiványi 
fedezte fel és indította útjára Rátonyi Róbertét. Az 
operett főszereplője Sitzwol Irén volt, akiből később 
névváltoztatással az Európa szerte híres Szecsődi Irén 
opera énekesnő lett. A darabot pedig LUKÁCS PÁL 
rendezte. Jó barátság fűzött akkor még RÓZSA 
MIKLÓS-hoz akitől azóta a filmvilág világhírű 
zeneszerzője lett Amerikában. Még megemlítem a 
József Attilához fűzött baráti kapcsolataimat és még 
sok más sikerekben gazdag barát, ismerős neve ment 
az idők múlásával feledésben. Utolsó sikernek 
könyvelhetem el a Budapesti Zeneművészeti 
Főiskolán tartott első önálló szerzői estemet, Fekete 
Pál és Karácsonyi Margit fellépésével. Ez volt 1940- 
ben.

Ezután jött mint égből a villámcsapás, a 
közelgő háború első jeleként Magyarország 
szégyenteljes időszaka: állami rendeletre megalakult 
az úgynevezett Sajtókamara, a hírhedt Kolozsvári
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Borcsa Mihály elnökletével, főtitkár Gáspár Jenő lett. 
Ez a "KAMARA" kisöpörte a redakcióból a zsidókkal 
együtt azokat is, akiknek nem volt érettségi iskolai 
végzettségük. Plusz két idegen nyelv tudása volt 
kötelező.

Ebben az időben még a "MAGYAR 
NORMA" főszerkesztője voltam. Ez az Újság a 
Családvédelmi Szövetségnek volt hivatalos lapja. IQu 
hévvel vetettem bele magamat a családvédelemmel 
kapcsolatos sajtókampányba. "Iparággá fajult a 
magzatelhajtás" címen az első oldalon vezércikkeztem 
orvosok, bábák, sarlatánok ellen, névvel, adatokkal; 
sajnos kevés bizonyítékkal. Satóper lett belőle és négy 
hónap fogház a kőbányai gyűjtőfogházban. Itt írtam 
az alábbi kis verset, melyre majdnem ismét ráfizettem:

A Gyüjtőfokházban.

Bárkinek megvallom, nem szégyellem,
Volt nekem már nem egy sajtóperem 
S mert híve voltam az Igazságnak,
Nem egyszer tetves ketrecbe zártak... 
Rabruhám nem volt ujjonan vasalt,
E vers költője padlón hasalt,
Ruhát sikált, piszkos padlót kefélt,
Négy hónap alatt egy percet sem élt...! 
Rabságom lúgos teknőkhöz kötött,
Mostam szuronyos "Smasszero" között!
Hej, ha tudta volna az a gólya,
Hogy leszek priuszos csavargója,
Nem adott volna a világnak!
Bár tudom, majd - Rehabilitálnak..
S ha szabadon újra utamra mehetek,
Egy édes, szöszi gyereket nevelek 
S ha felnő, - előre bevallom - 
Minden lehet, de ÜGYÉSZNEK 

NEM ADOM...!

Úgy hitte, hogy ezzel be is fejeződött újságírói 
pályafutásom. Urambátyáméknak bársonyszék jutott, 
alólam a sámlit is kirúgták. Nem csak én jártam így, - 
de én is így jártam. Meghajoltam a gyárkapuk előtt, a 
szellem rabszolgájából a gyár rabszolgája lettem. Nem 
sokáig. 1941 decemberében bevonultam katonának. 
Azt mondták, csak három hónapra, mint elmaradt 
korosztálybeli. Négy év lett belőle. De milyen négy év!

Az első két év még szépen letelt, irodai 
beosztást kaptam. Esténként tanfolyamra járhattam és 
leérattségiztem. Fűtött a bosszú. Azért is újságíró 
leszek!

Aztán jött a pokol! Kémkedéssel vádoltak, 
zsidóbujtatásért bebörtönöztek, majd büntetőszázad:

Mosonmagyaróvár. Aknaszedés a Dunán! 
Németországban értem meg a háború végét. Irány 
hazafelé! Siettem, mert úgy éreztem, hogy elérkezett 
az időm! Megvan az érettségim! Újra újságíró leszek!

De csak az első orosz katonáig jutottam el. 
Rongyosan, fáradtan, leverten hadifogoly lettem. 
Masíroztam sok ezer fogolytársammal a Szent Pölteni 
osztrák gyűjtőtáborba, onnan éjjel-nappal, étlen- 
szomjan gyalogmenetben Magyarországra. 
Sopronpereszteg, láger, szögesdrót, géppuska 
őrtorony. Azután bevagonírozás! Irány Oroszország; 
Brianski erdők! Vége a háborúnak, éljen a szabadság!

Fásultan, de még fiatalos életkedvvel 1945 
telén hazakeveredtem. Bizottság elé állítottak. 
Foglalkozás? - Kérdezték.

- Újságíró! - Vágtam ki merészen. - Megvan 
az érettségim!

Nem tudtam, hogy most ez a baj, hogy meg 
van! Munkáscsaládból származás két elemivel többet 
ért számokra az érettségimnél!

Elmagyaráztam, hogy nem volt meg a kívánt 
iskolai végzettségem, ezért nem vett fel tagjai közé a 
Sajtókamara! Ezért kellett abbahagynom az 
újságírást!

- Most mi lesz? - Kérdeztem.
- Újságíró leszel! - Mondták ki a szentenciát 

és így lettem az akkor alakulóban lévő " Magyar 
Hadifogoly Híradó" főszerkesztője.

A Hadifogoly - Szolgálat Desewffy utcai 
székházában pámás ajtók mögött trónoltam a 
főszerkesztői fotelben, hónapokig. De a Sajtótörvény 
íratlan szabálya, hogy " hazudni pedig nem szabad" és 
én nem akartam valótlan dolgokat írni. Ellenőrizni és 
kormányozni akarták főszerkesztői teendőimet. Elég 
volt! Egy hadifoglyokért induló vonattal a Keleti 
pályaudvarról Németországban mentem és ott is 
maradtam. Sorsom meg lett pecsételve. Nyugatos 
lettem és leszek is, míg élek.

Wasserburgban nősültem és ott született 
lányom 1947 április 30-án. Fájt, hogy az irodalomnak 
búcsút kellett mondanom, Németországban kinek és 
minek írtam volna. Mégis elfogott az ihlet és Április 
30 címmel született meg idegenben első versem 
lányom születésére. íme a vers:

Mint fáról az érett gyümölcs, 
leszakadt kicsi magzatod 
S hogy kínok kínját álltad ki, 
magadról bátran mondhatod....
Szél zenélt a korház ormán, 
szíved körül egy húr szakadt;
Felsírt asszony - életed s a seb helyébe
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rügy fakadt....!
És jöjjön ár vagy bármi sors, 
elűzi a fergeteget!
Húsból hús, vérből vér, 
szeresd, óvjad gyermekedet...!

Gyermekáldás élet kelyhe, 
telt pohárból szűrt zamat 
A kis fenség lágy kezével 
ha simogatja arcodat...
Tejgyöngyöknek buborékja 
pajkos ajkán még szertefoly 
Folyton alvó csendessége 
lelkemnek mélyén száz sikoly...!
Kék szemének csillogása olyan, 
mint Te vagy Kisanyám,
Szívednek dobogását 
mintha csak mindég hallanám...

Szép terveink hajnalánál 
él szívünkben a szeretet,
Megcsókolom kicsi párom 
gondolatban kis kezedet...
Apu, Anyu kislányára mint egy kincsre, 
most úgy tekint!
Jön a szép nyár s nemsokára 
itthon leszel velünk megint...
S az erdőbe, kis fapadra 
mellénk tesszük a gyereket 
S lázas ajkad csókja közben 
letörlöm Édes - könnyedet.

Egy évig éltem egy amerikaiak által 
fenntartott lágerben Németországban, ahol egy 
szakiskolában tanítottam szakmára a lágerben lődörgő 
fiatalokat. Nagyon jól megfizettek érte az amerikaiak. 
1948-ban az újonnan alakult államba, Izraelbe 
vándoroltam, ahová csábító ajánlatokkal kerestek 
szakmunkásokat. Jeruzsálemben az Elektromos 
Művekhez kerültem mechanikusnak.

A szép szavak és nagy ígéretek nem 
teljesedtek be. Azon kívül az ottani állandó 
puskaporos levegőt sem kedveltem. Sokszor hetekig 
pénz nélkül voltunk, mert a vállalatnak nem volt pénze 
fizetni. S mindennek tetejébe egy lepratelep közelében 
laktunk, ahonnan a rothadó bőrű betegek átmászva a 
kőkerítést, odajártak vásárolni, ahol mi is vettük az 
élelmet.

A pohár betelt, Kötött a szerződés. Csak egy 
út volt ki Izraelből, A Magyar követség segítsége.

1951 tavaszán "hazatelepülő" okmányt kértem 
és kaptam. Egy hajó , ami ezerötszáz zsidót hozott 
Európából, üresen állt útra készen vissza Európába.
Ide lettünk beszállásolva öten, mi négyen az 
anyósommal, és még egy ismeretlen fiatalember. És öt 
utassal és a személyzettel a nagy hajó egy szép napon 
megindult velünk a nyílt tenger felé.

Útközben állandóan törtem a fejem, hogyan 
lehetne "lelépni". Hiszen nem a Magyarországra való 
visszatérés volt álmaink vágya. Sajnos, semmi 
lehetőség nem volt. A hajó Konstancába kötött ki, 
Romániában, ahonnan már nem volt menekvés. Újra a 
vasfüggöny mögé kerültünk.

Mit volt mit tenni, igyekeztünk lenyelni a 
keserű pirulát. Itt legalább nem lövöldöznek. 
Podgyászunkat Konstancában "segítőkezek" vonatra 
rakták és irány Bukarest.

Húsvét vasárnap volt, az üzletek zárva, mióta 
a hajót elhagytuk nem ettünk, s bizony kopogott a 
szemünk az éhségtől. De Bukarestben bőven 
kárpótolva lettünk. Bár nem lettünk volna!

Ahogy megérkeztünk Bukarestbe és 
kászálódtunk le a vonatról szerény kis 
podgyászainkkal, egy férfi jön oda hozzánk és kérdezi, 
hogy ugye mi hazatelepedő magyarok vagyunk? - Igen 
,igen! - Feleltük, mert valami jót vártunk ettől az 
embertől.

- Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. - 
Mondta az idegen. - Én a bukaresti magyar követ 
vagyok.

Bemutatkoztunk.
- Na most jöjjenek velem, - mondta a magyar 

követ - bizonyára éhesek! A csomagokat csak hadják 
itt, majd egy rendőr elvtárs vigyázni fog rájuk. 
Egyébként már foglaltam maguknak külön fülkét a 
Bukarest - Budapest gyorsvonatra!

Mindez nagyon szépen hangzott. Kezdtünk 
reménykedni, hogy minden jó lesz.
A restibe mentünk, azaz az óriási méretű váróterem 
éttermébe, amely zsúfolva voltutazó románokkal. Az 
egyik asztal megterítve várt ránk. Dúsan terített asztal, 
sült kacsával, csirkével, tortával és minden jóval 
megrakva, amint csak öt éhes száj megkívánhat.

És mi nem kérettük magunkat, ettünk, 
amennyi csak belénk fért. Közben magunkon éreztük a 
felénk leselkedő románok pillantásait, akik körül 
sokan talán még nálunk is éhesebbek voltak. Nem 
voltam biztos benne, hogy mi ült a szemükben, 
irigykedés-e, vagy gyűlölet.
Ma már tudom.

A magyar követ pedig ezalatt, míg mi ettünk, 
csak olajat öntött a tűzre.
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A magyar elvtársak Nyugatról jöttek vissza! 
Ott sem minden fenékig tejfel! - Fújta mondókáját a 
követ elvtárs a körülöttünk ülőknek és állóknak 
fennhangon, hogy mindenki tudomást vehessen róla. 
Olcsó propaganda volt. Öt éhes utas etetésébe került 
csupán. És egy könnycseppbe, mely titokban 
kibuggyant a szememből.

Kezdtem érezni, hogy kiváltságos személyek 
lettünk amikor a vonat túlzsúfolt folyosóin keresztül 
vergődtünk a részünkre fenntartott üres fülkébe, mely 
tizenkét embernek nyújtott kényelmes elhelyezkedést. 
De invitálásunkra csakhamar megteltek az üres 
ülőhelyek, és robogott vonatunk a magyar határ felé. 
Ahogy közeledtünk, úgy ritkultak az utasok is. 
Határállomás. Felületes vámvizsgálat.
Útlevélvizsgálat.

Mi csak menetlevéllel rendelkeztünk, mint a 
vágóhídra küldött marhák. Ez is elég volt. Piros-fehér- 
zöld nemzeti színű lobogó sehol sem volt a 
határállomáson, annál több vörös csillag és vörös 
zászló. A hazaszeretetből - melyet egész életemben 
belém neveltek - akkor semmit sem éreztem. Ezt 
őszintén be kell vallanom.

Újra magyar földön zakatolt velünk tovább a 
vonat. Budapest. Keleti pályaudvar. Éjfél után két óra. 
A határállomáson kaptunk egy címet a hivatalos 
közegtől, oda kell mennünk azonnal, ha Pestre 
érkezünk. Csak oda és sehova máshova. Kilencedik 
kerület, Mária utca. Villamos már nem közlekedett, 
magyar pénzünk meg nem volt, nem is lehetett. Tehát 
gyerekkel, csomagokkal gyalog irány a Mária utcai 
cím. Két órás gyalog út, az éjszakai álmát alvó kietlen 
fővárosban.

Megérkeztünk. Egyemeletes bérház, átmeneti 
szállása egy-két éjszakára vidékről Pestre ruccant 
pártfunkcionárusoknak. Többszöri csengetésünkre 
hosszabb várakozás után mérges férfihang fele:

- Menjenek a pokolba! Hajnalban felkeltik az 
embert! -

Újabb csengetés, kapunyitás. Magyarázzuk, 
hogy kis gyerekkel vagyunk, csomagokkal és az utcán 
nem alhatunk. Különben is ide lettünk irányítva! 
Külföldről jöttünk és nem Csajágaröcsögéről! Végül is 
beengedtek. Egy szoba ötünknek. Négy ággyal.

A dohos szag csavarta az orrunkat, a nagy 
vízfoltok a kopott falakon elképesztőek voltak. 
Ruhástól ledőltünk az ágyra fáradtan, leverten. Vártuk 
a reggelt. Kora reggel már érezhető volt a mozgolódás 
a házban. A gondnok felesége, Galambos néni meleg 
kávéval várt minket a konyhában. Körül ültük az 
asztalt. Egyre mondogatta: - Minek jöttek vissza 
kedveseim, hát olyan rossz volt nyugaton?

Nem mertünk felelni. Főleg nem az igazat. 
Hajnalban még nem akartak beengedni a ház, most 
meg már kijelentették, hogy nem hagyhatjuk el a 
házat, míg át nem esünk a kihallgatáson.

- Miféle kihallgatás?! - kérdeztük ijedten?
- Majd megtudják. - Volt a rövid válasz.
Megtudtuk. Kellemesen csalódtunk. Délután

két órakor ÁVOS tisztek jöttek és egyenként 
kihallgattak; miért mentünk el, miért jöttünk vissza, 
stb stb. A múltunkról semmit sem kérdeztek. Azt már 
tudták. Végre tisztára mostuk magunkat.

Másnap kezdődött a lakáskeresés. Az utóbbi 
könnyen ment, az előbbi sehogy. A Tanács nem akart 
pénz nélkül lakást adni. Pénzünk pedig nem volt. A " 
menedékhelyet" el kellett másnap hagyni, lakást meg 
egyszerűen nem lehetett találni. Át utcára pedig nem 
kerülhettünk. Elmentem hát a Magyarok 
Világszövetségéhez és nagy felindulásomban az elnök 
asztalára csaptam:

Lakást kérek vagy vissza akarok menni 
külföldre: - mondtam.

Lecsillapítottak és egy lezárt borítékot 
nyomtak a kezembe. Menjek vissza a Tanácshoz - 
mondták - és lesz lakás. "Otthon" gőz felett 
felbontottam a borítékot és elolvastam a levelet, hogy 
mit írtak, nem akamak-e lecsukatni. Ki tudja, amilyen 
haragos voltam nagy felindulásomban. A levélben az 
állt, hogy "nemzeti érdek" külföldről hazatelepülőknek 
lakást adni, propaganda szempontjából még pénz 
nélkül is!

Ez volt az, ami kellett nekem! Visszamentem 
a lakáshivatalba. Beküldtem a levelet a főnöknek, 
soron kívül behívatott.

- Legalább az illeték költségeit fizessék meg!
- Erősködött a főnök - és lesz lakás!

Rendben van. Jegyürük, nyakláncok zálogban, 
egyszobás társbérlet kiutalva négyünknek.

Legalább fedél alá kerültünk. Azután, hogy 
milyen volt a kiutalt, öt család egy fedél alatti 
társbérlet, az egy külön fejezetet érdemelne! Ketten 
dolgoztunk a családban, mégis összehasonlíthatatlanul 
rosszabban éltünk belőle, mintha a legszegényebb 
nyugati államok bármelyikében éltünk volna. De hála 
Istennek nem sokáig.

1956 ott írtak és egy októberi hajnalon 
puskaropogásra ébredtünk. Kitört a forradalom.

Az egyetemi ifjúság békés felvonulását a rádió 
épülete előtt az ÁVÓ - alakulatok ( orosz tanácsadók 
parancsára) fegyverekkel szétzavarták. Az ifjúság újra 
összegyűlt és most már a felháborodott tömeg 
kíséretében szembeszálltak a gyilkos fegyverekkel! A 
magyar katonaság is átadta a fegyvereit a
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forradalmároknak és folyt a harc meg a vér a magyar 
szabadságért! Új hősök születtek akkor! Maiéter Pál és 
Nagy Imre neve fogalom lett és mellettük sok ezer 
névtelen hős küzdött a túlerővel szemben, fiatal pest 
srácok szálltak szembe a bevetett orosz tankokkal, 
Oroszország felöl özönlött a hívatlan segítség a 
forradalom leverésére és végül is a túlerő győzött. A 
szent ügy elveszett és aki csak tudott és akart, 
menekült a megtorlás elől át a határokon, a szabadság 
felé....

í így kerültünk mi is ismét Ausztriába ; 
másodszor, a második menekült hullámmal. Újra 
megismertük a menekültek sorsát, lágeréletet. Az 
ausztriai Traiskirchen hírhedt menekült táborba 
kerültünk. Húszán egy szobába. Nem sokáig. 
Hollandia, Svájc, Délamerika és Ausztrália fogadott 
be akkor menekülteket. Mi búcsút mondtunk a vén 
Európának és az új világrészt választottuk:
Ausztráliát. Jól választottunk és hála érte ennek a nagy 
földrésznek, hogy befogadott.

Nem volt könnyű újra kezdeni egy életet üres 
zsebbel és nyelv tudás nélkül. De leküzdöttük az 
akadályokat és öt év múlva felvettük az Ausztrál 
állampolgárságot. Kislányom kismama lett és jöttek az 
unokák. Őket már semmi sem köti Magyarországhoz. 
Át lett ültetve a magyar gyökér Ausztráliába és itt 
hozza az új hajtásokat.

Harminc esztendő telt el a magyar forradalom 
óta, amikor most ezen sorokat írom. Ez nagy idő az 
ember életében itt is és Magyarországon is. Új 
generáció, mi meg Új Ausztrál polgárok lettünk. A 
különbség a kettő között áthidalhatatlan. Ezt 
bizonyítja az is, hogy engedve az úgynevezett 
"honvágy"-nak, huszonkét esztendő után először - és 
utoljára - elmentünk az anyaországot meglátogatni.

Most újra "itthon" vagyok. Igazán Itthon. A 
szabadság, a nyugalom, a kényelem országában! Még 
pár évem van hátra a nyugdíjig, aztán meg ki tudja 
mennyi a nyugdíjtól a sírig. A múltamról ez a kis írás 
beszél, a jövőmről már nem eshet szó. Csendesen, 
békésen, megnyugodva gondolok arra, hogy milyen is 
volt az én életem.

Ez legyen Életem Főkönyve. A tartozik oldal 
telis-tele, a követel oldal üresen áll. Én mindég csak 
tartoztam valamivel valakinek és követelni már nem 
maradt erőm.... A F őkönyvet lezárom.

A Mérleg kimutatja, hogy nem azt kaptam, 
amit adtam az élettől.

AD ACTA kerül. Hitelesítés. Aláírás. Pecsét.
A Dossie elejére arany betűkkel ezt írta a sors:
THIS IS YOUR LIFE !

A Család nevében köszönetét mondok 
mindazoknak akik a részvét nyilvánításukkal 
hozzájárultak nagy vesztességünk elviseléséhez 
Név szerint felsorolni túl hosszú lenne, és ezért 
csak Dobos László versével búcsúzunk :

KANCSÁR IMRE EMLÉKÉRE
Irta: Dobos László.

Drága Honfitársam ! Hát Te is elhagytál ? 
Mint a réti virág el-kellett hervadjál ? 
Szirmaid elfújták a pusztító szelek,
Hitvesed könnyeit elnyeltek tengerek !

Sirat a családod, gyászol a Magyarság , 
Könnyeket ejt Érted a kertben a virág !
Úgy fáj a búcsúzás, úgy reszket a lelkem, 
hisz én a szívedben csak jóságot leltem.

Bár Isten a hátadra nagy terhet akasztott, 
a tövisből ami szúrt, most rózsát fakasztott! 
Legyen boldog lelked aranyos Testvérem ! 
Amit értünk tettél, én csodáknak vélem.

Hiszen Te törődtél bánatos szívekkel, 
ajtókon kopogtál legfrissebb hírekkel. 
Bűvöltek soraid, csak szépeket írtál, 
e bűnös Világról nem politizáltál.

Békésen élhetsz most Isten Országában, 
szemeid fürdeted Mennyei csodákban ! 
Szeretted Hazádat, Magyarnak születtél, 
aki csak Rád gondol, az csak szépet rem él!

NYUGODJÁL BÉKÉBEN TESTVÉREM!
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H U M O R

ÖT PERC SZÜNET

B. J. VASS & ASSOCIATES
Adó, kereskedelmi és ipari ügyekben 

bizalommal forduljanak hozzá 
szakszerű megoldásokért.

47 Glen Eira R o a d » 
RIPPONLEA, VIC. 3133 

Telefon: (03) 9528-2398 
Fax: (03) 9528-2431

Majd a jövő hónapban!

MAGNA CARTA TRAVEL
A hosszú évek óta közismert 

BÉLA (BEN1CE) SZEPESY és 
JUHÁSZ IZABELLA 

Utazási Irodája
387-389 Glenhuntly Road, Elsternwick

Egyéni és csoportos utazásokat intéz a világ 
bármely részére a legjobb légitársaságokkal. 

Különleges speciális árak!
Telefon: Melboume(03) 9523-6017 és 9523-6981 
___________ Sydney: (02) 746-9964

JOE SZÍ LADY
Diesel és petrol mechanikus 

R W C. and V.A.C.C. ellenőrző 
Általános javítások.

93 Therry Street, Melbourne, 3000 
Telefon: 9329-9347

KARÁCSONYI És  ÚJÉVI ÜDVÖZLETEIKET é s  
JÓKÍVÁNSÁGAIKAT SZÍVESKEDJENEK 
MINÉL ELŐBB ELJUTTATNI A 
SZERKESZTŐSÉGHEZ.

ausztráliai kisujsag
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNYI LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal:
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135. 

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au. 
M E G R E N D E L Ő  LA P 

Megrendelem az Ausztráliai Kisúj Ságot 
Félévre: $10.-egész évre $ 20 Dollár. 

(Postai szállítással)
(Név :..................................................................

Cím :........................................................

....................................Postcode:................
Money Ordert vagy csekket kérjük 

AUSTRALIAI KISUJSAG 
névre kiállítani.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA ! 
O LV ASSA  ÉS T E R JE SSZ E ! 

HIRDESSEN LAPUNKBAN !


