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→ Az erdélyi magyarok 
a 80-as évek második 
felében érkeztek nagy 
számban. A kivándorlás 
megállt az 1989-es válto-
zásokat követően.

CÍMLAPFOTÓ: A világsajtót 
bejárta az elmúlt hónapokban 
elharapózott ausztráliai
erdőtüzek rémisztő látványa

Két évre vállalt szolgálatot 
Melbourne-ben. Huszonnégy 
éve él az ötödik földrészen. 
Január végén Kolozsváron 
járt, az egyetemes imahét al-
kalmával több gyülekezetben 
is igét hirdetett. Dézsi Csaba 
református lelkipásztorral 
(portrénkon) a kitelepedett 
magyarokról, a református 
egyházról, de az ausztráliai 
erdőtüzekről is beszélgettünk.

→ SOMOGYI BOTOND

Január 26-án, éppen Ausztrália 
nemzeti ünnepén beszélgetünk. 
Mit jelent a Foundation (alapí-
tás) Day?

Ezen a napon szálltak partra 
1788-ban az angol fl otta hajósai 
és tűzték ki a zászlót Port Jackson-
ban. Ekkor mondták ki, hogy az 
ötödik kontinens a brit birodalom 
tagja. Pontosabban az a terület, 
amelyről akkor még nem tudták, 
hogy mekkora. A britek eleinte 
csak azt a keleti partot térképez-
ték fel, ahol ma Sydney fekszik. 
Régen ritkán említették, ma már 
egyre gyakrabban: a földrészt terra 
nulliusnak jelentették, azaz olyan 
területnek, amely a senkié. Ez a 
jogi dogma arról szólt, hogy azon 
a területen nem volt szervezett em-

beri közösség. Az ott élő törzsek 
életformája ugyanis az európaiak 
számára értékelhetetlen volt. Az 
aborigének létjogosultságát ezért 
nem ismerték el, és a terra nullius 
nevében elfoglalták a kontinenst. 
Persze kellett 60–70 év, ameddig a 
közepét is feltérképezték.

A Foundation Day helyett a 
bennszülöttek a napot Invasion 
Day-nek, azaz az invázió napjá-
nak nevezik.

Természetesen nekik is van iga-
zuk, hiszen a fehér ember számuk-
ra a betelepedőket jelenti. Ám tud-
ni kell azt is, hogy Ausztráliának 
immár több száz éves hagyománya 
van, ahol a fehér ember keresztyén 
európai gyökerű angolszász kul-

túrát és értéket teremtetett. Amely 
ma már vetekszik vagy meg is ha-
ladja a legmodernebb országok ci-
vilizációs fokát.

Hogyan kerül egy Erdélyben 
végzett református lelkipásztor 
Ausztráliába?

Meghalt az ottani alapító lelki-
pásztor, Antal Ferenc, aki Kolozs-
váron végezte a teológiát 1934-ben. 
1949-ben érkezett meg hajóval 
Ausztráliába, és már a hajón meg-
szervezte az első istentiszteletet. 
1992-ben halt meg, addig ő pászto-
rolta az általa alapított gyülekeze-
tet. Négy év átmeneti állapot után 
kerültem 1996-ban Melbourne-be.

Mit szóltak döntésedhez a csa-
ládtagok, barátok?

Eredetileg a döntés arról szólt, 
hogy egy münsteri egyéves ösz-
töndíj helyett két évig Ausztráliába 
megyek. Nem úgy készültem ak-
kor, hogy abból a kétéves időszak-
ból két és fél évtizedes ott-tartóz-
kodás lesz. Mindenki úgy készült, 
hogy elmegyünk, és egy idő után 
majd visszajövünk. Az együttlét-
nek voltak gyümölcsei, áldásai, 
és a gyülekezet kért, hogy tovább 
szolgáljak. A feleségem az egyete-
men dolgozik, biológus kutató, a 
lányom ügyvéd, jogot végzett.

 
Miért maradtál ott?

Az ember 26–28 évesen sok 
mindenbe belefog, sok mindent 
igyekszik megtenni. A sok kihívás 
arra késztetett, hogy a gyülekezet-
ben maradjak.

Hogyan alakult ki a gyülekezet?
A magyarok 1949-ben hajókon 

érkeztek a földrészre. Sokan kö-
zülük katonatisztek voltak, akik 
a második világháború után már 
nem térhettek vissza az országba. 
De a menekültek között szép szám-
mal akadt arisztokrata és polgári 
elem is. Mások a kommunizmus 
miatt hagyták el Magyarországot. 
A második hullám az ’56-os mene-
kültekből állt, ezt követte a Tito-fé-
le Jugoszláviából érkezők sokasága 
a 70-es években. A diktátor ugyan-
is azt a politikát követte, hogy 
engedte elvándorolni a kisebbsé-
gieket az országból. Így kerültek 
hozzánk teljes falvak Délvidékről. 
Az erdélyi magyarok a 80-as évek 
második felében érkeztek nagy 
számban. A kivándorlás megállt 
az 1989-es változásokat követően, 
Ausztrália különben sem fogadott 
már senkit, hiszen nem volt ok a 
menekülésre. Az áradat viszont 
folytatódott a 2008-as gazdasági 
világválság beköszöntével. Ezek 
a személyek viszont már a jobb 
megélhetés, a jó munkahely miatt 
telepedtek ki.

Mekkora a magyar közösség 
Melbourne-ben és Ausztráliában?

Szinte lehetetlen megállapí-
tani, a statisztikák torzítanak. A 
Romániában születetteket ugyanis 
románoknak, a felvidékieket szlo-
vákoknak írják be. A kimutatások 
70 ezres magyarságról szólnak, a 
valóságban a közösség 100–120 

ezer körül mozoghat. Ebből 15–15 
ezer élhet Melbourne-ben és Syd-
ney-ben, a többi pedig elszórtan a 
többi kisvárosban. Szerintem nincs 
olyan nagyobb település, ahol ne 
élne magyar, csak rá kell nézni a 
telefonkönyvre.

Mekkora a református gyüle-
kezet?

Erre is nehéz válaszolnom, 
mert kérdezhetjük: hol érnek véget 
a gyülekezeti tagság határvonalai? 
Talán koncentrikus körökben tu-
dom leírni: létezik 50 ember, akire 
mindig számíthatunk, 150-en min-
dig velünk ünnepelnek, 250-en 
vagyunk együtt sátoros ünnepek 
alkalmával, és mintegy 500 sze-
mély jár el hozzánk időnként. Ezen 
kívül még 1000–1500 személyről 
nem tudunk semmit.

A reformátuson kívül létezik-e 
más magyar közösség?

Igen, a katolikusok többen 
vannak, de nagyjából ugyanezek 
az arányok érvényesek rájuk is. 
Plébános szolgál Melbourne-ben 
és Sydney-ben is.

Négy gyülekezetben szolgál 
református lelkipásztor, mind a 
négy erdélyi. Van-e ennek külön-
leges oka?

Az Úr Isten gondviselése. Az 
okot különben dr. Csiha Kálmán 
püspöknek hívják. Az ő missziós 
lelkületének köszönhető, hogy 
Ausztráliában négy református 
gyülekezet létezik és mindegyik-
nek erdélyi lelkipásztora van. Én 
1996-ban kerültem Melbourne-be. 
Sydney-ben a kolozsvári Péterff y 
Kund szolgál 2000-től, 2002-ben 
került Râmnicu Vălceáról Szabó 
Attila Adelaide-ba, 2004-ben érke-
zett Brisbane-be Kovács Lőrinc.

Milyen státusa van a református 
egyháznak?

Melbourne önálló egyháztestté 
1970-ben vált, ezt követték a többi-
ek. Országosan nyilvánított feleke-
zetté a 2000-es évek végén vált a 
református egyház. Ausztráliában 

két jogi fogalom létezik: a felekezet 
és az intézményes egyház. Az egy-
házak bejegyzése az államokhoz 
tartozik (az országot öt állam és két 
terület alkotja hivatalosan), a fe-
lekezetet hivatalosan a szövetségi 
kormány ismeri el. Minket ez utób-
bi elismert, és az államokban is be-
jegyzett egyház vagyunk. Ehhez be 
kellett adnunk angol nyelvre lefor-
dított hitvallásainkat és részletezni 
hagyományainkat.

Támogatja-e az ausztrál állam 
az egyházakat?

Támogatást egyik felekezet 
sem kap. Minden évben megjele-
nik a lista a bejegyzett egyházak-
ról. Ezeknek tagjai „állami szol-
gák”, azaz közjegyzői feladatokat 
is elláthatunk, hitelesíthetünk 
másolatokat stb. Az általunk meg-
kötött házasságot például nem 
kell a polgármesteri hivatalnál is 
bejegyezni.

Miből tudja fenntartani magát 
az egyház?

Minden egyháznak önfenntar-
tónak kell lennie. Gyülekezetünk 
az évtizedek folyamán bölcs dön-
téseket hozott, a pénzt jól fektette 
be, ezért több ingatlanunk van, 
ezekből gazdálkodunk. Ezt a jöve-
delmet egészítik ki az egyházfenn-
tartói adományok, perselypénzek, 
különböző gyűjtések.

A melbourne-i gyülekezet volt 
sokáig az egyetlen, amelynek sa-
ját temploma volt. Hogyan épí-
tették?

A magyar reformátusok az 
1877-ben felszentelt templomot 
1970-ben vásárolták egy elnépte-
lenedett anglikán gyülekezettől. 
Így a déli féltekének valóban az 
egyetlen magyar református temp-
loma volt. Most már létezik Bris-
bane-ben is, hiszen Kovács Lőrinc 
kollégám rendkívül ügyes volt. 
Minden várakozást felülmúlt az, 
ahogyan sikerült megépítenie egy 
száz férőhelyes ökumenikus ká-
polnát. Ebben segített a magyar ál-
lam, de az erdélyi egyházkerület is.

Mások is látogatják a reformá-
tus istentiszteletet?

Természetesen, katolikusok, 
szombatisták és sokan mások. De 
nem tartom számon. Anyaköny-
vekből persze tudom, ki reformá-
tus, de néha megtörténik, hogy az 
igehirdetést több nem református 
vallású hallgatja.

Mennyire ragaszkodnak ma-
gyarságukhoz az ottaniak?

A jog akkor lesz fontos, ha el 
akarják venni. Ha tiltják, jobban 
ragaszkodsz hozzá. Erre szokták 
mondani: teher alatt nő a pál-
ma. Itt viszont nincs ellenállás. 
Amikor a nyelvedet nem akarják 
elvenni, könnyebben feladod. Az 
első generáció nem akart lemon-
dani a nyelvéről, nem is tudott 
megtanulni olyan szinten ango-

lul, hogy „lecserélje” az anya-
nyelvét. De a gyermekei már nem 
igazán tudnak, főleg azokban a 
családokban, ahol a szülők nem 
erőltették a magyar iskolát. Ná-
lunk ugyanis a templom mellett 
működtetünk magyar iskolát, ide 
30–60 gyermek jár magyar nyel-
vet tanulni, számukra mindig tar-
tok hitvallásismeretet is. De van 
az egésznek egy másik olvasata is: 
egyes szülők nem szeretnék, hogy 
gyerekük örök kisebbségi legyen 
egy angolszász társadalomban. 
Persze más a helyzet akkor, ha 
valaki elvándorol, és más akkor, 
amikor valahova beleszületik. És 
nyilván akkor is, amikor menekül, 
vagy a jólét miatt telepedik ki. A 
nagy nemzeti tragédiák miatt a 
Kárpát-medencéből sokan elme-
nekültek, ők honvággyal gondol-
nak a kultúránkra, és igyekeznek 
megtartani magyarságukat. 

Az ausztráliai református lelkipásztorok a sydney-i katolikus plébánossal és a magyar diplomácia képviselőjével
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