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2018. december 22. - A Magyar Élet hetilap betöltötte hivatását.

Akkor jött létre, amikor nagy szükség volt rá, és akkor szűnik meg, amikor már elmúlik mind az
a lehetőség, amiben az itteni magyar társas élet alakító tényezője lehetett.
Ami a hivatást illeti, könnyű felelni a kérdésre. Egyszerre megjelenik Ausztráliában vagy 25–30
ezer magyar, új életet kezdeni, pár éven belül, a múlt évszázad közepén. Mindannyian
hazájukat elvesztett, megtört vagy induló egzisztenciával. Nagyjából itt ismerik meg egymást,
néhány éven belül egyesületek, egyházközségek keretében élénk társasélet alakul ki.
Társadalomlélektani különlegesség, aligha jön létre ilyen még egyszer.
Úgyszólván minden nemzeti érdekű közösségi és egyéni cselekedet ennek az első
bevándorlási hullámnak a munkája, ők fektették le a közösségi szervezeti hálózatot, hozták
létre a tartós intézményeket. Mind ennek alapja a még királyi Magyarország kormányzósági
idején történt nemzeti szellemű iskolázottság.
Harminc év telt el havi és helyi lapok több-kevesebb sikeres megjelenésével, amire létrejött az
egységes terjesztésű, nemzeti szellemiségű hetilap. Pénzkérdés volt, hiszen egy módos
mecénás már magyar hetilappal várhatta volna az 1949–50-ben érkezetteket.
A Magyar Élet elődjének tekinthető a Syneyben 1964-től megjelenő Ausztráliai Magyarság,
amely – a többiektől eltekintve – már nem egyesületi értesítő volt, már általános újságos
szolgáltatást adott, hírekkel, beszámolókkal, politikai, irodalmi tárcával és hirdetésekkel. Ezt a
tartalmat vittük be a megvásárolt helyi melbournei hetilapba, amely megfelelt a
várakozásoknak, országos terjesztésű hetilap lett.
A Magyar Élet 1977-ben családi vállalkozásként indult, Ady János és (házassági hűségben
magyarrá lett) felesége Margaret jelentős anyagi befektetéssel és szorgalommal hozta létre.
Ebbe csatlakozott be a Csapó család (Endre, Miklós, Juci). Néhány év múltán Ady János átadta
laptulajdonosi szerepét Márffy Attilának, aki ugyancsak családi erővel látott neki a feladatnak. A
lap Melbourneben készül, ott kell borítékozni, ott kell foglalkozni az előfizetőkkel, onnét kell
postázni. Felesége Ági még otthoni magyar iskolázottsággal, anyósa Gabi még otthoni irodalmi
szerkesztőségi gyakorlattal kiváló munkatársak voltak.
A 80-as években a megnagyobbodott szerkeszői és kiadói feladatokra nagy segítséget kaptunk
Józsa Erika csatlakozásával, sydney-i szerkesztőként ellátja az adminisztrációs feladatokat,
írásaival gazdagítja a tartalmat. Ugyancsak nagy segítséget kapott a melbournei szerkesztőség
Bagin Lívia csatlakozásával, aki az újság szövegrendezési feladatait végzi el, és nem
mellékesen színessé teszi a tartalmat interjú készítésével.
Szép feladat és jó munka volt
A hetilap, élete folyamán átélt három jelentős nyomdatechnikai forradalmat, úgy hogy ezek
ellenére minden héten pontosan megjelent. Kezdetben az ólomba öntő betűszedőgéppel
készült sorok összezárt készletét emelték a nyomógépbe, ahol festékezés és nyomás alapján
került a szöveg a papírra, persze megfelelő gyorsasággal 4 oldalanként. Ez volt a
magasnyomás, mint amilyen például a gumibélyegző alkalmazásakor, a festékezett kimagasló
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részek nyomódnak a papírra. Ady János ilyen felszerelést vásárolt meg, amit egy éven belül ki
is dobott, mert jött az offset eljárás. Nekem akkor már volt offset berendezésem, a havilap
képes oldalait azzal nyomtam. Fiam is elleste a technológiát, Ady elcsalta, így Miklós vezette be
a Magyar Élet részére az új technológiát. Azután jött a betűszedés forradalmi változása, majd a
digitális oldaltördelés számítógépen. Minden nehézségen átfutottunk.
Olvasótáborunkból sokan munkatársakká váltak. 2003-ban, a 25-ik évfordulónkra összeállított
lista szerint a gyakrabban szereplők az alábbiak:
Ausztráliából
v. Bányay László • Csepelyi Rudolf • dr. Bodolai Zoltán • dr. Pócza Lajos • Malonyay Éva •
Kardos Béla • Petri Béla • Legárd László • Teichel Mária • dr. Galló Géza • Oláh Dezső •
Mészáros László • Rozgonyi Magda • Altorjai Ervin • Ignácz Ferenc • Ruttkay Arnold (Só
Bernát) • dr. Botond Pál (Botond István) • Novák Mária • dr. v. Dezséry András • Ady Margaret •
v. Majláth György • dr. Gallus Sándor • dr. Varsányi Gyula • dr. Nemes Imre • Kroyherr Frigyes •
Linka Márton • Törzsök Sándor • Domahidy András • Gaál Gyula • dr. Ábel András • Faith
Ferenc • Panda Imre • dr. Kazár Lajos • Pénzes János • Goór György • Bolváry Miklós • dr. v.
Endrey Antal • Osváth Éva • Majercsik Etelka • Földváry Gábor • dr. Kósa Géza • Szigeti Éva •
Pétery Miklós • Gulyás László • Gulyás Gyöngyi • Kroyherr Frigyes • Szmolnik Lajos • Vass
Ferenc • dr. Török Béla • Balogh Ottó • dr. Nagy Ákos • Arady Erik • Pintér Károly •
Sebestyén Béla • Hangay György • Deseő Walter • Szacsvay Pál • Szentirmay Gyula • Tooth
Jenô • Albert László • Ceskel Gabriella • Boros Béla • dr. Orosz Márta • Bagin Lívia • Harmat
Ilona • dr. Cser Ferenc • Holmik Viktor • Bánki Éva
Külföldről
Saáry Éva • Haraszti Endre • dr. Varga László • dr. Fercsey János • Vajda Albert • dr. Nánay
Endre • Flórián Tibor • dr. Gábor Áron • Tollas Tibor • Fűry Lajos • Stirling György • Banner
Zoltán • Kiss Zoltán • Csonka Emil • dr. Töttösy Ernő • Zolcsák István • dr Stankovich Viktor •
Nehéz Ferenc • Frey András • dr. Palotás Zoltán • dr. Hasznos Miklós • Bártfai Szabó László •
Fáy István • Filippi István • dr. Mailáth István • Sisa István • Bodnár Gábor • dr. Nagy László •
Csurka István • Magyaródy Szabolcs • Zas Lóránt (malomfalvi) • Stolmár G. Ilona • Vígh István •
Lezsák Sándor • Matuska Márton • Cúth János • dr. Pusztaszeri László • dr. Csernohorszky
Vilmos • dr. Pordány László • Illés Sándor • Kunszabó Ferenc • T. Pataki László • Gombos
Jolán • Ft. Hites Kristóf • dr. Kincses Előd • Haynalné Kesserű Zsuzsánna • dr. Hódi Sándor •
Kocsis István • Beke György • Csoóri Sándor • dr. Zétényi Zsolt • Sárközy Csaba • dr. Szíjártó
István • Bakos István • dr. Gyürk István • Vad Dezső • Boskovics Jenő • Katona Ádám • Pilhál
György • Székelyhidi Ágoston • Ludvig Emil • Molnár Pál • Haas György • Malonyai Péter • Kő
András • Stefka István • Frigyesy Ágnes • Bayer Zsolt • Hábel György.
Közülük állandó jelleggel belső munkatársak voltak: v. Bányay László, Malonyay Éva, Teichel
Mária, Oláh Dezső, Ruttkay Arnold, dr. Botond Pál, és mind a mai napig is Kroyherr Frigyes,
Bagin Lívia, Kardos Béla.
E felsorolással kívánom érzékeltetni, hogy a hetilap a fénykorában a magyar társadalmi élet
tevékenységének serkentője és jóhírének terjesztője volt. Beszámolóinak példamutató ereje
volt, általános és hazai tudósításaival naprakész tájékoztatást adott.
Szembetűnő a tengerentúli önkéntes munkatársaknak a magas száma, abban is többséggel az
emigrációs írók jelenléte, akik számára fontos volt, hogy írásaik eljutottak erre a távoli földrészre
is. Hozzá tehetjük, hogy legtöbbjük, beleértve a magyarországiakat is, látogató vendégünk is
volt. A kapcsolatok érdekében többszáz példányban küldtük az újságot külföldre.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a magyarországi nemzeti elit kiválóságai tájékozottak
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legyenek a mi tevékenységünkről. A NSW-i Magyar Szövetség támogatásával jelentős
emigrációs nemzetpolitikai tevékenység folyt. Sajnos az első nemzeti kormány külügyi tárcája
érdektelen volt, tartózkodott bármilyen együttműködéstől, pedig eleinte nagy lehetőségek
kínálkoztak. A Jeszenszky-féle érthetetlen elutasítás még ma sem oldódott együttműködéssé a
külpolitikai szolgálatnál.
Megnyugodva tekintünk vissza az elmúlt fél évszázadra, amely idő alatt volt megfelelő magyar
tájékoztatás Ausztráliában, és ez a földrész volt teljesen mentes baloldali újságoktól és
szervezetektől.
Magyarnak megtartani a nemzet egy részét derék cselekedet volt.
Köszönet illet mindenkit, aki ebben segítőkész volt.
Sydney, 2018. Karácsonyán
Csapó Endre
Ui.: A Magyar Élet weblapja nem szűnik meg, mindig lesz rajta olvasnivaló. Érdemes kinyitni:
www.magyarelet.net
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