
Az  irás szerintem nem más, mint a 
festés, csak itt az ecsetkezelés a szinek 
orgiája helyett a szavakkal való játék , 
mely az olvasó ember elé vetiti azt a 
világot, benne az élôlényeket, amit 
ábrázolni akar.

Velem szemben ül Györi Izuka (Iza-
bella a neve eredetileg, de szülei, az 
egész rokonság, majd férje és barátaik 
is csak Izukának szólitanak, ami így 
ment be a köztudatba is), kinek szemé-
lyisége széles skálájú szókincset érde-
mel, nagyon is vibráló, élénk színeket. 
Ahogyan mesél, úgy tárúl elém egy 
tartalmas , érdekes élet színes képe. 

Izuka szüleinek egyetlen gyermeke, 
Budapesten született, nagy szeretet-
ben nevelte Öt ez a két nagyszerû 
ember, akik maguk is boldog házasság-
ban éltek. Szülei amit csak lehetett 
megadtak neki, egyben  nem ismert 
édesapja tréfát, az a tanulás volt, ott 
nem engedett, ha a félévi bizonyít-
ványban volt két 4-es (5. volt a kitünô], 
csak annyit mondott „ezt  év végére,  
nem akarom ott látni”. Nyolc  általános 
után (melyet kitünôvel végzett) 
jelentkezett és felvették a Kanizsay 
Dorottya  gimnáziumba, ahova csak jó 
tanulókat vettek akkor fel.

1956 ban érettségizett, jelesre, az 
ELTE bölcsészeti karára jelentkezett 
és júniusban felvételi vizsgát tett. Az-
tán jött az iskola szünet. Augusztusban 
egy nagy fordulat jött az életében,  
amikoris a Béke Szállódában megis-
merkedett jövendô férjével Gyôri 
Lászlóval. Aki 1949-ben Kereskedelmi 
középiskolában érettségizett, majd 
fôiskolára járt és az Általános Magyar 
Hitelbankban dolgozott.

De közbe szólt a Sors, 1956 október 
23.án kitört a forradalom, mely annyi 
család, fiatalok életét megváltoztatta.
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Bagin Lívia:

Egy egyenes út...
„ A Petófi szobornál, ami az ELTE hez 

közel volt a gyülekezés. A  Mûszaki 
Egyetemisták már akkor ott voltak, 
Onnan a rádióhoz, a Bródy Sándor 
utcába tartott a békés menet. Mint 
mindenki tudja, ott aztán  kezdett 
komolyra fordulni a doilog, békés 
tüntetésnek lassan már nyoma sem 
volt. Barátnôm az orvosiról gyorsan 
egy kapualjban húzta meg magát, én 
átvergôdve a tömegen, villamosra 
szálltam és bizony elég késôre értem 
haza, szüleim már aggodtak értem, 
aztán többet nem is engedtek ki.” 

Lászlóval való talákozása is meghi-
usult. De a szerelem minden akadályt 
legyôz, László több kerületen át, 
gyalogolva ment hozzájuk.

„Édesapám , aki már a háború alatt, 
az oroszok bejövetele elött el akarta 
hagyni az országot, most újra látta 
ennek lehetôségét. A család úgy 
határozott , hogy elmegyünk és László 
csatlakozott hozzánk. Így történt, hogy 
1957 szeptemberében megérkeztünk 
Melbournebe.”

Eljegyzésük, 1957 karácsony más-
napján volt megtartva. Nem volt köny-
nyû a kezdet, László tudott angolul, így 
egy hétre rá már eltudott helyezkedni, 
egyenlôre gyárban. Izuka még az 
itteni törvények szerint kiskorú volt, 
nem kapott mindjárt állást.

1958  júniusában  esküdtek örök hû-
séget egymásnak Lászlóval. 

„Az itteni, már régebben, háború 
után kijött magyarok nagy segítsé-
günkre voltak. Ôk szerezték férjemnek 
az állást és átadtak egy butorozott fél 
ház használatát részünkre, ami sokat 
jelentett, hiszen nem volt egy kanalunk 
sem.

László  nagyon rajra volt, hogy az 
angol nyelvet tökéletesen, nem csak 
beszélni, hanem helyes írás, olvasást 
is tökéletesen meg kell tanulni. Sokat 
kellett tanulni, szótárakból, iskolás 
gyerekek helyesírási füzetébôl, köny-
vekbôl, magazinok olvasása közben.” 

Megérkezésük elsô feladata volt, 
hogy bizonyítványokat, hivatalos le-
fordítás után beadták az Australian 
University Exemination Boardhoz, 
elfogadás céljából. László érettségi 
bizonyítványát elfogadták, mert an-
golból érettségizett. De a 4 fôiskolából 
hármat újra kellett esti iskolán elvé-

geznie. 1963 ban sikerült egy nagy 
vállalat fôirodájában állást kapni, a 
Cityben, ahonnan, 35 év után ment 
nyugdíjba.

Izukának, miután Ö is beadta az 
iskolai végzettségét, elfogadásra azt 
irták vissza „Angol nyelvû értelem, ---
nem érettségi, --- vizsga  letétele után , 
bármely Ausztrál egyetemre felvételt 
nyerhet.” Nem sok személy kap ilyen 
levelet. Még a mai napig is megvan a 
papír, ôrzöm, a level olvasása közben 
megkönnyeztem.”

196oban megszületett elsô gyerme-
kük, László Endre, akit otthon nevelt 
Izuka egészen iskolás korig. 14 éves 
korában ösztöndíjat nyert a Melbourne 
University Highba, majd érettségi 
után egyetemen tanult tovább és meg-
szerzte a Diploma of Music és a Bac-
helor of Education degreet. Most volt 
augusztus 15-én a Melbourne Recital 
Centreben egy hangversenye, ahol, 
minden szereplô, saját maga is Gyôri 
L. szerzeményét adták elô. Érettségiig,  
járt az itteni Magyar Iskolába, és 6 
éves korától a 21 éves korig volt a ma-
gyar cserkészet tagja. 1991ben meg-
nôsült, 1993 decemberében egy kislá-
nyuk született, aki jelenleg 4. éves 
egyetemi hallgató.

1970-ben született Izuka és László 2. 
kisfia, aki Péter névre hallgat. Péter 
fôiskolát végzett Business Manage-
ment és Economic. Péter jobban, de 
László is beszélnek magyarul. 

Izuka az itteni államtól kétszer meg-
pályázott és kapott ösztöndíjat, ezen 
tanulmányok elvégzése után korház-
ban késôbb a komputer iskola elvég-
zése után, szintén korházban, irodában 
dolgozott. 1991-ben vonult vissza az 
irodából. Ugyan azon évben volt fia 
esküvôje, és Péter 21. születésnapja, 
amit nagy baráti körben ünnepeltek 
meg.

Izuka elhatározta, hogy utazik, férje 
befizette és összeállította a külföldi 
utját, ami világkörüli út lett. Amerika, 
Kanada, Európa, és Magyarország. 
Nem csoportos , hanem egyéni utazás 
volt. 

Második nagy útja 1996 ban a negy-
ven éves érettségi talákozzó kapcsán 
történt. 

Hawaii, Los Angeles, Kanada, Lon-
don, ahol vett egy egész  Európára 
kiterjed  utazást, bejárva a különbözô 
országokat, megnézve a nevezetessé-
geket, múzeumokat stb. Utána Ma-
gyarország, ez egy 4 hónapos út volt. 

Idén az 59 éves érettségi találkozójára 
is Magyarországra utazott. Augusztus 
közepén indult, és szeptember végén 
tért vissza. Véleménye Budapestról a 
következô: „96 óta Budapest nagyon 
szépen fejlôdött. Óriási elônye, hogy a 
jelenlegi kormánynak az az elvárása, 
hogy az épületeket eredeti formájában 
újítsák fel. A Gresham Palota velencei 
mozaikokkal  kirakva, csillog a Duna 
tükrében, most Four Season Szálloda, 
a volt New York, késôbb Hungária 
kávézó, étterem arany diszítései, 
freskói csodálatosak. A Várkert Bazár, 
96 ban még romokban állt, most gyö-
nyörûen felépítve., a Sándor palota, 
ahol mindig az ország miniszterelnökei 
laktak, 96-ban még a 2. Világháború 
romjait viselte, most a Köztársasági 
Elnök rezidenciája. A Szentháromság 
Tér, a Mátyás templom zsolnai tetôvel 
csodálatos látványt nyújt. A Gellért, 
Rudas fürdô stb., is nagyon elegáns.

Tiszteletem és szívügyem alapító ki-

rályunk, Szt. István élete, ezért elutaz-
tam a királyi városba, Székesfehérvár-
ba. Megnéztem a múzeumot, az ása-
tásokat, Szt István koporsóját, palást-
ját, és nem gyôztem betelni a szemet, 
magyar szívet örömmel betöltô látvá-
nyokkal.

Voltam Gödöllôn a Grassalkovics 
kastélyban, Esztergomban, Visegrá-
don, Máriagyüdön. 

Az érettségi találkozón sajnos már 
kevesen voltak, de mindenki nagyon 
csinos és kedves volt. 

 Utazásom fénypontja, az a  meghívás 
volt, amit kaptam az Ország Parla-
mentjébe,  ezt egy velem együtt érett-
ségizett barátnôm adta (orvos lett és 
egy padban ültünk 4 éven keresztûl). 
Az ülés a Felsôház üléstermében volt 
megtartva, komoly elôadók részvételé-
vel. Szünet közben a Parlament folyo-
sóján állófogadás volt és így sikerült a 
Kupola Teremben, csoport nélkül 
megnéznem az állandóan ott tartott 
Szent Koronát, Szt István koroná-
ját, és beszélgettem is az egyik örrel. 

Találkoztam egy nagyon régi  barát-
nômmel, akivel elsô elemitôl 8-ik 
esztályig, együtt egy padban ültünk, 
orvos lett, és professzor a férje. Értem 
jött autóval, meglátott, átölelt és 
könnyezve mondta,” ...annyi  év után a 
jó Isten megengedte, hogy újra lás-
salak.”

Meghívták a Stefánia Palotába, egy 
elôadásra, és a nem rég megnyilt 
Ludovika kávézóba is. 

Izuka nagyon szeret olvasni, magyar 
és angol nyelvû könyveket, különösen 
történelmi tárgyút, vagy életrajzi lei-
rásokat. „Nagyon szeretem a Magyar 
irodalmat és a történelmet.”

Mikor feltették otthon a kérdést, „Mi 
az ami Ausztráliában van és itt Ma-
gyarországon  neked hiányzik?  „ 

Spontán válaszólt, „Családom, fiaim, 
és unokám ölelése, ahogy belépnek az 
ajtón.”tehát a szeretet, ezt mindjárt 
egy Goethe idézettel húzza alá:

„Az  ember  egy napon rádöbben ar-
ra, 

Hogy az életben semmise fontos.
Se pénz, sem hatalom, sem elôreju-

tás, 
Csak az , hogy valaki szeresse Ôt iga-

zán.”
Izuka tevékenyen kivette részét a 

magyar közösségünkben is a munká-
ból. Ezért az itteni magyarságért 
végzett mukáért 3  kitüntetést  kapott. 

2005-tôl hét évig volt az idôs ma-
gyarokat gondozó otthon, az Árpád 
Otthon Board of Managementben, 
majd  2006 tól 2013-ig a Melbourne-i 
Erdélyi Szövetség pénzügyi felelôse. 

Már 2012 ben beadta lemondását, de 
miután nem  találtak megfelelô sze-
mélyt, aki átvette volna a beosztását, 
így a vezetôség kérelmére még egy 
évet maradt  és 2013 decemberben tá-
vozott végleg. 

„Magyarországi látogatásom alkal-
mával, beszélgettem az ottani idôs 
személyeket gondozó otthonok helyze-
térôl és láttam is ilyent. Ôk is kér-
dezték az Árpád Otthont, elmondtam, 
hogyan épült, milyen tiszta, milyen 
szép, fôleg milyen a gondozás. Nagyon 
tetszett nekik. Bizony mi magyarok 
büszkék lehetünk rá ás örüljünk, hogy 
van.”

Kérdésemre, hogy mit tanácsol a 
fiataloknak , akik most kezdenek részt 
venni a Melbourne-i Magyar Központ 
munkájában, az Ô tapasztalatai révén, 
mit mondana?

Ugyancsak az irodalmár bontakozik 
ki belôle, mert erre egy Sík Sándor 
vers idézetével adta meg a feleletet, 

„Hát fordíts meg az Apostoli szót, 
Lázsd meg a rosszat, cselekedd a jót.
Jótet helyébe  vissza jót ne várj,
De szóra szót, de jóra jót találj. 
Higgyél a jóban,  de higgyél egészen,
 S a te kezed is angyalok keze 

lészen.”
Gyôri Izuka életének mottója 

magáért beszél:
„Add meg minden napnak az 

esélyt,
Hogy életed legszebb napja 

legyen.”


