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Levelezésünk egy hirdetéssel 
kezdődött. Ingatlaneladás Ma-
gyarországon. Eddig semmi 
különös.  A hirdető Joseph 
Hamylton. Angolosított név.  
Ebben sincs semmi különös. A 
hirdető lakhelye Port Moresby, 
Pápua Új-Guinea. Pápua Új-
Guinea ???!!!

Józsa Erika

Egy magyar mérnök Pápuaföldön
azok kozül kettő ausztrál 
állampolgár (vagy kettős? 
nem tudom),  egy ember 
Magyarországról van itt 
dolgozni és egy másik úgy 
tudom egy bányában dolgozik 
valahol a highlands-ben. 
Ebből áll a magyar népesség 
PNG-ben ! Talán elküldök egy 
leírást magamról, ha érdekelné 
Önt, ami talán lehet, hogy 
érdekes lenne a magyaroknak 
Ausztráliában.”

Naná, hogy érdekelt!
Igy aztán lassan-lassan 

emailről emailre gyarapodott 
az anyag,  kirajzolódott Ha-
mylton úr rendkívüli életútja.

Hamylton Joseph (született 
Bálint József) szobrászként 
végezte iskoláit, műveszettel 
és restaurálással foglalkozott 
Magyarországon.

1969-ben Magyarországról 

az új hazában.  Próbálkozott  
művészetből megélni de sok 
küzdelem után végülis be 
kellett látnia, hogy pályát kell 
változtatnia. 

A mérnöki hivatást válasz-
totta. 1977-ben fejezte be 
tanulmányait és  hamar be-
illeszkedett az új szakmába, 
mérnöki munkába. Maradhatott 
volna ugyan Ausztráliában, de 
néhány év után volt bátorsága 
belevágni a nagy ismeretlenbe, 
amikor ménököket kerestek 
a szárnyait bontogató frissen 
függetlenné vált Pápua Új-
Giuneában!

1983-tól az Ok Tedi arany- 
és rézbányánál dolgozott, mint 
“mérnöki képviselő”. 1988-
ban megalapított egy mérnöki 
és konstrukciós vállalatot 
(Dynamic Engineering & 
Constructions). Hosszú éveken 
át az indonéz (Irian Jaya) 
határ közelében  dolgozott, 
ahol alkalma volt komoly 
segítséget nyújtani a térség 
fejlődéséhez. 

Időközben a műveszethez 
is vissza-vissza tért, amikor 
csak az ideje engedte szén- 
és ceruzarajzokat,  később 
pedig olajfestményeket 
készített. Az ihletet a Pápua 
őslakosok életéből, és a 
környezetből merítette. Eze-
ket a műveket kiállították 
Budapesten a Nemzeti Mú-
zeumban és Műveszeti Ga-
lériában, Port Moresby-
ban, majd Melbourneben 
és Sydneyben is,  mígnem 
végülis hazakerültek Hódme-
zővásárhelyre a Tornyai János 
Múzeumba.

1994-ben rövöd időre visz-
szatért Magyarországra, hi-
szen a szíve mindig hazafelé 
húzta. Rá kellett viszont 
döbbennie, hogy “második 
hazája”, pápuaföld immár 
kitörölhetetlenül a lelkébe 
költözött. Érezte hogy ott 
nagy szükség van rá, vágyott 
vissza, folyatani szerette volna 
az abbahagyott munkát.

2001-ben visszatért 
PNG-ba, a fővárosban Port 
Moresby-ban telepedett le 
ahol az egyik legnagyobb 
építkezési  vállalat, a Hebou 
Constructions (PNG) Ltd.  
igazgatója lett. Végülis 2009-
ben PNG egyik legsikeresebb 
mérnöki hivatalában lett 
partner és igazgató, ahol a mai 
napig is dolgozik.

Az újságírónak kíváncsiság 
a mestersége: nem lehetett meg 
nem kérdeznem, mit keres egy 
magyar ember Pápuaföldön, 
ugyan bizony hogy került oda?

Ez a fotó Berlinben a Ritz Carlton hotelben keszült, a 
feleségem és én  üzleti utazásunk alatt az egyik pápua 

miniszterrel

hálával emlélkezik jótevőire. 
Elmondása szerint egy  jószívű 
magyar család segítségével és 
a Református Egyház, személy 
szerint Antal Tiszteletes Úr 
jóindulatával a templom és 
az öregotthon takarításával 
jutott egy kis pénzkeresethez. 
Igy kezdődott el az új élet 

Vacsora az előző pápua miniszterelnök-helyettessel
A tárgyalásaink végén a Pápua-i miniszter Jakab Istvánnal.

Kétszeresen választották 
meg a Mérnöki Kamara elnö-
kének, jeleneleg is ő tölti be 
ezt a szerepet.  Elnöke ugyan-
akkor a Nemzeti Út Hatoságnak 
és a Nemzeti Szabványok és 

Ipari Tech-nológia Intézetének 
is.  Testületi igazgatója több 
más Intezménynek és Tanács-
tagja a Papua-i Egyetemnek is.

Pápua Új-Guinea fejlődésé-
hez való jelentős hozzájá-
rulásáért, valamint mérnöki és 
humanitárius tevékenységéért 
2012-ben II. Erzsébet  király-

Jugoszlávián keresztül kiszö-
kött Ausztriába. Egy évet töltöt 
menekülttáborban, majd 1970-
ben kivándorolt  Ausztráliaba.

  A 21 éves fiatalember 
Melbourne-be került és 

Ez a kép akkor készült a miniszterrel amikor az ország-
házba mentünk a Jakab Istvánnal való tárgyalásra

nő a  Brit Birodalom Érdem-
rendjével (OBE) tüntette ki.   

Magyarországgal továbbra 
is ápolja a kapcsolatot. Egyik 
levelében ezt irja: 

“Erika, Nem tudom hogy 
ez érdekes lenne-e de én 
elvittem a pápuákat Buda-
pestre egy pár hónappal 
ezelőtt. Az egyik pápua mi-
niszterrel Budapestre láto-
gattunk, ahol találkoztunk  
Jakab Istvánnal, az Or-
szággyűlés alelnökével, kü-
lügyminisztériumi államtit-
kárral és sikeres megbeszé-
lést tartottunk a két ország 
kapcsolatának felépítésé-
ről.”

Hogy érdekes-e? Micsoda 
kérdés! 

Más híradása pedig egy 
újabb nagykaliberű vállalko-
zásáról szól: 

“Nagyon elfoglaltak va-
gyunk a munkákkal. Mi va-
gyunk a tervező-mérnökök a 
South Pacific Olympiai épit-
kezeseknél,  amit itt rendez-
nek Port Moresby-ban 2015-
ben.”

Lám csak mi minden derült 

szerencsét hozzá!  S kérjük, ne 
mulassza el olvasóinkkal is 
megosztani  a jó híreket, hadd 
lehessünk valamennyien büsz-
kék rá!

Joseph Hamylton festménye

Hamylton úr emailfordul-
tával válaszolt is kérdésemre.

„Itt dolgozom Pápuában 
már több mint 30 éve.  Fe-
leségemmel azonban rendsze-
resen utazunk Cairns-be 

kikapcsolódásra, mert az én 
otthonom tulajdonképpen 
Ausztráliában, Cairns-ben van, 
ausztrál állampolgár vagyok. 
Ugyanakkor Magyarországra 
is utazunk átlagosan minden 
két évben látogatóba.

 Itt Új Guineában csak 
vagy öten vagyunk magyarok, 

ki egy hétköznapi apróhirdetés 
kapcsán!

Ki tudja mi mindennel fog 
még jeleskedni Pápuaföldre 
szakadt hofitársunk pálya-
futásának ebben a  szédítő 
magasba emelkedett, rendkívül 
sikeres korszakában.   Csak azt 
mondhatom: jó egészséget, jó 


