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Kedves Barátom!
A múltkor említettem, hogy 2017.
január 4 és 9 között Sydneyben leszek
a XVI. Ausztráliai Magyar Kulturális
Találkozón („Találkozó”). Az eseménysorozat egyes elôadásai többnyire az Új Dél Wales-i Egyetem területén Randwick kerületben rendezték.
Nos, tegnap érkeztem vissza és nagy
örömmel írhatom, hogy igazán nagyszerû élményekkel gazdagodtam.
Nem csupán a személyes barátaimmal
való régen várt találkozásokra utalok,
hanem a Találkozó elôadásaira, eseményeire gondolok, azok bensôséges
baráti hangulatára, az emberek kedvességére, mely összességében valóban maradandó élményt nyújtott.
Emlékszel? Korábban többször mondogattam, hogy bizonyos látható és
láthatatlan kötelékek, akarva-akaratlanul, szoros emberi kapcsolatokat teremthetnek. Hát ez a Találkozó is
ilyen volt. A megjelent többszász
résztvevô (látható) szemébôl, a kölcsönös lelki forrásból táplálkozó kötödés (láthatatlan) jött létre.
Az elmúlt hat nap alatt, Ausztrália
legtöbb államából, Új-Zealandról Magyarországról, Olaszországból, sôt
közvetve Kanadából és Braziliából is
érkeztek honfitársak, hogy közösen
ünnepeljük anyanyelvünk különleges
szépségét, a magyar tudományos
eredményeket, mûvészeti kincseinket,
valamint történelmi hagyományaink
kulturális örökségünk sokszínûségét.
Úgyis mondhatnám, hogy hat napra
ünneplôbe öltöztünk: „Vannak, akik
nem csak használják, hanem viselik is
a nyelvet, mint egy ünnepi ruhát, hogy
mások is megcsodálhassák, mert a
nyelvnek, ennek a gyönyörû szôttesnek közösségre van szüksége. Annál

szebb, minél többen viselik, és szôvik
bele a saját gondolataikat.” (Balog
Zoltán)
Node tudom, hogy nagyon kíváncsian
várod a részletes beszámolóm, tehát
bár nagyon röviden, de szeretném
enyhíteni a kíváncsiságod okozta türelmetlenséget.
Szerdán, január 4-én a választékosan
összeállított nyitókoncert elôtt az állófogadás alkalmával találkozhattak a
régi és új barátok, ismerôsök. Másnap
reggel Dr Sai-Halász Pál és Csontos
János elôadásán, korunk pénzügyigazdasági és szociológia kérdéseirôl
szóló beszélgetéssel kezdôdött a Találkozó elôadás-sorozata. Aznap délután Dr Hangay György, az ausztráliai
magyarság történelmét összefogló érdekes elôadását hallgathattuk, majd
estére László Attila és Ditke könnyûzenei koncertjén szórakozhatott a közönség.
„Aki korán kel, aranyat lel”, mondja a
népi mondás. Ezt a népi mondást látszott igazolni, hogy a szellemi kincskeresôk péntek kora reggelén rábukkanhattak egy különleges kincses ládára. A Budapestrôl érkezett Pál Feri
Atya áldásként szórta ránk a hit, a
szellem kincsestárházából az élettel
való elégedettségérzés kincseit. Feri
Atya karizmatikus (merthogy Feri
Atya a karjait sem hagyta nyugodni)
elôadása után, Hunyadi Irén tartott
beszámolót Dr Pálffy György kutatási
eredményeirôl, bemuatva az elmúlt
évszázadban (1905-2005 között) élt és
tevékenykedett magyar/vagy magyar
származású Nobel-díjban részesült
személyeket.
Ezt követôen az irodalom szerelmeseinek „Szép szavak ládafiából…” cimû irodalmi-zenés elôadást mutattam

Állófogadás az elsô nap

be. A lelkesen kitartó közönség örömére Olaszországból velünk volt a
világhírû irodalomtörténész professzor Amedeo Di Francesco, aki a
nápolyi egyetemen olasz diákoknak
magyar irodalomból tart elôadásokat.
Az irodalmi mûsorok lektorálásával,
szakmai tanácsokkal nagymértékben
járult hozzá az elôadások minôségi értékéhez. A mûsorban ugyancsak részt
vett Gyôr város zenei büszkesége, a
világszinvonalon játszó Hangraforgó
Együttes. Bizonyára jól emlékszel
Ilosvay-Egyed Katalinra, aki önként
jelentkezett szereplésre és nagyszerûen olvasott fel egy 1788-ban keltezett magánlevél szöveget. Azt gondolom, hogy a közremûködôk és a közönség együtt utaztak a mûsor érzelmi-szellemi-zenei „hullámvasútján”.
A „hullámvasút” után igen sok vállalkozó kedvû, fáradhatatlan örökifjú
még idôben elérhette a nap legizgalmasabb esti-éjszakai eseményét jelentô hajókirándulás színhelyét. Sydney csodaszép belsô kikötôjében rájuk
várt az esti hajó amely késô éjjelig
szórakoztatta a kirándulás résztvevôit.
Az eseménydús Találkozó szombaton
reggel kettôs színhelyen folytatódott.
Egyrészt a Punchbowl-ban lévô Magyar Házban, magyar tanároknak
Kory Katalin és a Hangraforgó Együttes tartott zenei-nyelvi foglalkozást,
másrészrôl az egyetemen, egy irodalmi beszélgetés keretében, Patay
Ferenc barátunk beszélgetett a Magyarországon széles körben ismert
kortárs költô, író, filmrendezô Csontos
Jánossal valamint a már említett professzor Amedeo Di Francescoval. A
beszélgetés során Gáspár András
mély gondolatiságot sugalló vers-

