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FELEJTHETETLEN GYEREKKOROM

Budapesten születtem 1928 decemberében. 15 éves
koromig nagyon boldog, gondmentes, harmonikus,
szeretõ családi körben eltöltött gyerekkorom volt. A
budapesti Tanárképzõ Gyakorló Minta Gimnáziumba
jártam 5 osztályt, ahol a fõ hangsúly nem a biflázáson,
magoláson volt. Kitûnõ tanáraink (sokan közülük tan-
könyvírók, késõbb egyetemi tanárok voltak, mint pél-
dául Jirka Alajos, Alszeghy Zsolt, Bodnár Lajos stb.) a
feladott leckét nem szórul-szóra kérték számon, ha-
nem saját szavainkkal kellett felmondanunk. Ennek a
tanítási módszernek az életben nagy hasznát vettem.

Kedves emlékeimhez tartoznak a majd három hó-
napos nyaralások vidéken, így a „nyári” Budapestet
nem is ismertem.

Egy tipikus nyaralás alatti nap programja abból állt,
hogy reggel hatkor keltem, kisétáltam a közeli tenisz-
pályához, ahol már a partnereim és a labdaszedõ gye-
rekek vártak. Bátyám, aki a kõszegi kadétiskolába járt,
és évente háromszor jöhetett haza, csak nagy ritkán
jött velünk teniszezni, mert örült, hogy végre jól ki-
aludhatja magát. A „Cögerájban” (így hívták viccesen
a katonaiskolát) bizony reggel ötkor keltek. Õ három
évvel volt nálam idõsebb, és már 10 éves korában el-
került otthonról. Nálam ünnepet jelentett, amikor Ka-
rácsonykor és Húsvétkor tíz napra hazajött. A nyári
szabadsága is sokkal rövidebb volt, mint nekünk „civi-
leknek”. Nekem õ nagyon hiányzott és azt a tíz évet,
amit távol volt, sohasem tudtuk „behozni”.

Egész életében talpig becsületes embernek ismerte
mindenki, amit már kétéves korában bebizonyított.
Édesanyánk ugyanis megtanította arra, hogyha valaki
megkérdezi, hogy hívják, mondja szépen, hogy: „Feke-
te Mikike”. Ha jól mondta, kapott egy kockacukrot.
Egyik este Szüleim nem voltak otthon, a szolgálólány
lefektette õt, és kiment a konyhába. Mikor hazajöttek,
látják ám, hogy az ebédlõben ég a lámpa, Miklós ott
ül a kockacukros doboz elõtt, s egymás után mondo-
gatja, hogy: Fe-ke-te Mi-ki-ke, Fe-ke-te Mi-ki-ke, és e-
gyenként teszi a szájába a megszolgált jutalmat. Azóta
sem változott, a mai napig is ilyen becsületes maradt.

Most folytatom a nyaralás programját. Mire a teni-
szezésrõl visszaértem, nyolc óra volt, és már elkészült
a reggeli, amit Szüleimmel a kerti romantikus lugas-
ban fogyasztottunk el. Kilencre lebicikliztünk a hely-
ség gyönyörû, modern uszodájához, ahol a sok játszó-
társammal elhancúroztunk, persze drága, jó Édesa-
nyám felügyelete mellett. Ott, abban az uszodában ta-
nított meg Édesanyám mindkettõnket úszni. A déli ha-

rangszóra már útban voltunk hazafelé, ahol a lugasban
finom sült csirke, tökfõzelék stb. várt ránk. A délutáni
rövid szieszta után összejött a baráti kör, amely az ot-
tani bányászok gyermekeibõl tevõdött össze. Szüleim-
mel bebarangoltuk a környezõ hegyeket, völgyeket,
erdõket. Közben megpihentünk, tüzet raktunk, szalonnát
sütöttünk, hamuban sült burgonyát majszoltuk. 
Már alkonyodott, mire visszaértünk, s nekiláttunk a fi-
nom vacsorának. Míg ezeket a sorokat most leírtam,
bizony a régi szép emlékek hatására könny futott a
szemembe.

1943 nyarát nem a már évek óta megszokott he-
lyen, Farkaslyukon töltöttük, hanem Édesapám egyik
fiatal kollégájának szülõhelyén, Nagygalambfalván,
Székelyföldön. Minden magyar nagy örömére 1940-
ben Erdély egy része visszatért az Anyaországhoz. Így
Budapestrõl vonattal utazhattunk Marosvásárhelyig,
ott átszálltunk egy autóbuszra, amivel Székelykereszt-
úrra „bumliztunk", onnan pedig újra vonattal Nagy-
galambfalvára. Ez a nagy község pontosan Keresztúr
és Udvarhely között fekszik. Abban az idõben köny-
nyen meg lehetett állapítani a lakosság nemzetiségét,
ugyanis a községekben, falvakban a magyarok álltal
lakott házak mind hófehérre voltak meszelve, a romá-
noké világoskékre. Ha jól emlékszem, Nagygalamb-
falván csak egy pár világoskék házat lehetett látni.
Egy tiszta magyar, tiszta székely nagyközség volt.

Nagy szeretettel fogadtak minket, a község „elõke-
lõsége" a fõjegyzõtõl kezdve a lelkészekig, a kántortól
a kisbíróig mindenki kijött az állomásra. Abban az új,
egycsaládos házban kaptunk szálást, két szépen be-
rendezett szobával, melyet a házigazdáink építettek
pár évvel azelõtt. Tíz évet dolgoztak mind a ketten
Bukarestben, míg összegyûjtöttek annyi pénzt, hogy
házat, földet, két tehenet tudjanak venni, és így ered-
ményesen gazdálgodtak. Aranyos, öt éves fiacskájuk,
a kis Imre, egészítette ki boldog életüket.

A község „elõkelõsége" szombatra kirándulással
egybekötött pikniket rendezett tiszteletünkre. Reggel
korán keltünk, és Édesapámmal az udvaron vártunk
Édesanyámra. A kis Imre is csatlakozott hozzánk.
Édesapám megkérdezte: „Mondjad Imre öcskös, hisz
te idevalósi vagy, milyen idõ lesz máma? A kisfiú
komoly arccal körülnézett, percekig tanulmányozta az
ég mind a négy „sarkát", utána még mindig komolyan
visszafordult, s röviden azt felelte: „Majd megmon-
dom estiire!". Sohasem felejtem Édesapám mosolygós
arcát, amikor felkapta ezt a csavaros eszû kis székely
lurkót, megölelte és egy nagy puszit nyomott az
orcájára.
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VÉGE A GONDTALAN ÉLETNEK

1944 szeptemberében még elkezdtük a hatodik
osztályt, de nem sokáig jártunk iskolába. A szovjet
hordák félelmetes gyorsasággal közeledtek a fõváros
felé. Mi a város keleti részén, a Tisztviselõtelepen, a
Népliget mellett laktunk, ezért Szüleim úgy döntöt-
tek, hogy áthurcolkodunk Budán élõ rokonainkhoz.
Csak éppen a legszükségesebb holminkat vittük át egy
pár kofferben. Édesapámat, aki a Kultuszminisztéri-
umban a nyugdíj és kegydíj osztályt vezette, áthelyez-
ték Szombathelyre. Így november 17-én egy különvo-
nattal és négy kofferral odautaztunk. Ott egy kedves
családnál kaptunk elhelyezést, egy nagy szobát fürdõ-
szoba használattal. A csoportnak a Ferencesek kolos-
torában lévõ konyhán fõztek, így a koszt meg volt old-
va. Én a 16-ik születésnapomat (dec. 4.), ott éltem át,
persze szó se lehetett arról, hogy nagy partit rendez-
zünk. Karácsonyra kaptam egy tiszta új Wanderer ke-
rékpárt, aminek nagyon örültem.

Édesapám egyik kollégájának velem egyidõs fiával
rendszeresen összejöttünk tanulni. Megvoltak a hato-
dikos könyveim, ezért szépen haladtunk. Általában
nálunk találkoztunk, mert ott tudtunk teát fõzni és
hozzá finom libazsíros kenyeret eszegetni. Rendszere-
sen voltak légiriadók, míg aztán kora tavasszal ameri-
kai repülõk egy szõnyegbombázással komoly károkat
okoztak a városban. Állítólag az állomást és az attól
délre lévõ ipartelepeket akarták elpusztítani, de célt
tévesztettek, és így a város sínylette meg. Mi, a bará-
tommal együtt segítettünk a sebesülteket és a halotta-
kat kiásni a bedõlt házak pincéjébõl. Nagyon nehéz és
nagyon szomorú munka volt. Állítólag másnap az
amerikaiak rádión keresztül bocsánatot kértek a téve-
désért.

A MENEKÜLÉS 

Édesanyám reggelenként eljárt a korai misére. Mi-
vel az idõ még nagyon hûvös volt, megfázott és tüdõ-
gyulladással kórházba került. Közben a szovjet had-
erõk már a Dunántúlon nyomultak nyugat felé. Meg-
jött a parancs, hogy a Kultuszminisztériumnak ezt a
csoportját átmenekítik Németországba, mégpedig
Ambergbe. A Szombathelyhez legközelebbi határállo-
mást a németek lezárták, ezért a vezetõk elhatároz-
ták, hogy Szentgotthárdnál fogjuk megpróbálni a ha-
tárátlépést. Édesapám kollégája felajánlotta, hogy mi-
vel Édesanyám kórházban van, és õk mindenképpen
mennek, engem magukkal vinnének, s úgy vigyáznak

majd rám, mint a saját fiukra. Õ a Kultuszminisztéri-
umnak ahhoz az ügyosztályához tartozott, amelyik a
minisztérium birtokait kezelte, így volt négy lovassze-
kerük. Mikor Édesapám bement a kórházba Édesa-
nyám felkelt az ágyból és azt mondta: „Az én két fiam-
nak szüksége van még egy Anyára, veletek megyek!”
Bátyámat, aki akkor 19 éves volt, mint frissen avatott
zászlóst, a miskolci Híradó Zászlóaljjal már elvitték
Nyugatra. December óta nem kaptunk semmi hírt
felõle.

Szüleim felülhettek a szekérre, és felpakolhattuk a
négy kofferunkat. Én biciklivel követtem õket. Kör-
menden megálltunk és bementünk egy vendéglõbe,
ami egy parkból nyílott, ahol német páncélosok pró-
báltak a fák alatt „megbújni”. Egyszerre hatalmas rob-
banásokat és géppuskatüzet hallottunk. Több angol
mélyrepülõ (Tiefflieger) pásztázta végig a páncéloso-
kat. Mi az asztalok alá bújtunk, mert a golyók az ab-
lakokat is eltalálták. Mikor elcsöndesedett és kime-
részkedtünk az utcára, sok sebesültet és halottat lát-
tunk az úttesten. Egy anya sikoltva rohant végig az
utcán, egy csecsemõt tartott a karjaiban, akinek a feje
hiányzott. Ez a látvány még sokáig kísértett rém-
álmaimban.

ISTEN VELED, 
SZÉP HAZÁM!

Szentgotthárdon csak pár napig tartózkodtunk,
mert a front már nagyon közel volt hozzánk. A szeke-
rek este indultak el a határ felé. Nagyon féltem, hogy
elszakadok a Szüleimtõl és sírógörcsöt kaptam, mire
szegény Édesanyám brómot adott, de az adag nagysá-
gát nem látta a sötétben. Biciklivel mentem elõttük.
Rövidesen mind a két kerékbe durrdefektet kaptam,
úgyhogy csak tolni tudtam a biciklit. A túladagolt
brómtól elkábulva, zuhogó esõben léptem át a határt,
amire késõbb nem is emlékeztem. 

Már nem tudom hány napig gyalogoltam a szekér
után, mire elértük Judenburgot, ahol vonatra száll-
tunk. Közben csak pajtákban aludtunk, legtöbbször
éhesen, szomjasan feküdtünk le.

Judenburgból sok viszontagságot átélve éppen az
Amberghez közeli Schwandorfban várakozott a sze-
relvényünk, mikor kigyulladtak felettünk a Sztálin-
gyertyák. Rövidesen hullani kezdetek a bombák. A mi
csoportunk 35 férfibõl, asszonyból és gyerekbõl állt,
így a legtöbbje nem tudott a marhavagonokból idõben
leugrálni. Én éppen a vagonunk mellett álltam, ami-
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kor a menekülõ tömeg magával sodort. Ahogy az állo-
más melletti mezõre értem és hasra vágódtam, már
hullottak a bombák. Egyszerre éles fütyülés szerû
hangot hallottam, utána egy hatalmas robbanást, és
teljesen be lettem földdel temetve. Valahogy olyan
érzésem támadt, hogy most meghaltam. Nagyon jól
emlékszem arra, hogy olyan megnyugtató érzés volt,
meg voltam gyõzõdve róla, hogy most már végre vége
a sok nélkülözésnek, bizonytalanságnak és szenvedés-
nek. Egyre nehezebben és nehezebben tudtam léle-
gezni, mivel betemetett a föld. Éppen azon gondol-
koztam, hogy vajon a pokolba vagy a mennyországba
kerültem-e, amikor valaki lekaparta a földet rólam, és
gyorsan magával rántott az elõttünk tátongó bomba-
tölcsérbe. Az történt ugyanis, hogy egy hatalmas bom-
ba elõttem csapódott be, és én a tölcsér közvetlen szé-
lén feküdtem, így a légnyomás nem ért. Mögöttem
egy fiatal német tiszt feküdt. Amikor a bomba becsa-
pódott látta, hogy engem a bombatölcsér szélén bete-
metett a föld, amit azonnal lekapart rólam, így meg-
mentette az életemet, különben megfulladtam volna.

Csak amikor kihajnalodott, akkor láttuk meg a ha-
talmas pusztítást. A mellettünk álló szerelvény – egy
katona-kórházvonat – ablakaiból halottak és súlyosan
sebesültek lógtak ki. Isteni csodának számított, hogy a
mi csoportunknak csak egyetlenegy sebesülje volt, egy
fiatal tanító, akinek a combjába egy izzó bombaszi-
lánk fúródott. A romokban lévõ állomásról szereztünk
egy stráfkocsit (lapos-tetejû poggyászkocsi). Arra tet-
tük fel megmaradt kofferjainkat, nekünk addigra már
csak egy volt. A kofferek tetejére ráültettük a sebesül-
tet. A férfiakat „befogtuk” elöl, az asszonyok, gyere-
kek hátul követték a kocsit gyalog. Szegény, addigra
már halálos beteg Édesanyám szintén. Ennek ellenére
õ tartotta a lelket a többiekben!

Így gyalogoltunk mind a 34-en kb. 200 kilométert,
Regensburgon, Landshuton, Wasserburgon keresztül
egészen Kienbergig (bei Trostberg). Emlékszem, hogy
Wasserburgnál május elsején komoly hóviharba kerül-
tünk és a lejtõs, csúszós úton alig tudtuk feltolni a
stráfkocsit. Kienberg egy nem egészen 800 lakosú kis
Bajor falu volt, a legközelebbi vasútállomástól 9 kilo-
méterre. A templom elõtt ültünk arra várva, hogy az-
nap este ki melyik pajtában fog helyet kapni. Itt meg
kell jegyeznem, hogy amióta elhagytuk Magyarorszá-
got, ágyban egyetlen egyszer sem aludtunk. Egyszerre
megjelent két amerikai jeep, kiugrott belõle négy
fegyveres katona és egy tiszt, akinek a rohamsisakján
egy vöröskeresztet láttunk. A tiszt tudott kicsit néme-
tül és azután érdeklõdött, hogy kik vagyunk, mire vá-

runk. Édesanyám, aki tudott angolul, felvilágosította,
hogy magyar menekültek vagyunk és arra várunk,
hogy megtudjuk, melyik pajtában leszünk éjjelre elhe-
lyezve. A tiszt, aki – késõbb megtudtuk – orvos volt,
azonnal intézkedett, hogy aznap éjjel mindnyájan, –
annyi hét után – végre ágyban aludhassunk.

Három nap múlva egy amerikai mentõautó jött
Édesanyámért és elvitték Gautingba, München mellé,
(Kienbergtõl kb. 140 km-re), ahol az amerikaiak egy
szanatóriumot rendeztek be. A jóindulatú tiszt látta,
hogy Édesanyámnak nagyon rossz az egészségi álla-
pota, ezért azonnal intézkedett. Sajnos, mi nem tud-
tunk elmenni vele, sem õt meglátogatni, mert akkori-
ban csak engedéllyel lehetett utazni. Pár hét múlva
jött egy sürgöny Gautingból, melyben arról értesítet-
tek, hogy Édesanyám állapota kritikussá vált. Erre
megkaptuk az engedélyt az utazáshoz. Mikor viszon-
tagságos út után odaértünk, behívtak egy orvosi szo-
bába és közölték, hogy Édesanyámat már három nap-
ja eltemették.

Kimentünk a temetõbe megkeresni a sírját, ami ak-
kor egy összetákolt fakeresztbõl állt. Édesapám lefe-
küdt a sírra és kijelentette, hogy õ itt marad. Teljes
idegösszeroppanást kapott. Szegénynél összedõlt a vi-
lág, egyszerre mindenét elvesztette: hõn szeretett Fe-
leségét, Hazáját, Otthonát, Egzisztenciáját, 38 éves
kultuszminisztériumi, szorgalommal, becsületes mun-
kával kiérdemelt pozícióját! Édesanyám két hónap
múlva lett volna 45 éves!

1966-ban a gautingi temetõben exhumálták, és si-
került elintézni, hogy egy kis koporsóban vonattal
Besztercebányába szállítsák, és ott a születési helyén,
eltemessék.

GYERMEKKOROM BEFEJEZÕDÖTT 

Tizenhat évesen, ott a drága, jó Édesanyám sírjá-
nál, egyik pillanatról a másikra, fel kellett hogy nõjek,
és beteg Édesapámról is gondoskodjak. (Azóta is a sa-
ját lábamon állok). Visszavittem Kienbergbe, abba a
kis bajor faluba, ahol hat évig – az USA-ba való kiván-
dorlásáig – élt.

Hallottam, hogy a 3 kilométerre fekvõ téglagyárban
szívesen felvesznek munkásokat, mert az eddig ott
dolgozó „kényszermunkások” felszabadultak. Fõleg
lengyelek, orosz-ukrán hadifoglyok dolgoztak ott,
akik jó bánásodban részesültek. Mivel a munka rop-
pant fárasztó és nehéz volt, nagyon jó kosztot kaptak.
Közûlük a legtöbben haza akartak menni. Én fõleg a
jó koszt reményében jelentkeztem oda. A koszt való-
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ban jó és elég volt, de a munka emberfeletti. Ugyanis,
mivel a fél Németország romokban hevert, a tégla
nem egyszerû hiánycikk volt, hanem jóformán „arany-
ban” fizettek érte. Így a befalazott kemencékben fris-
sen égetett téglát minél hamarabb teherautóra kellett
rakni és elszállítani. Ami viszont azt jelentette, hogy
nem várták meg, mint azelõtt, hogy kihûljön a kemen-
ce, hanem fel kellett törnünk a még forró falat és be
kellett tolnunk a csillét abba pokolian forró kemencé-
be, hogy rárakjuk a szinte még izzó téglát, hatot egy-
szerre. Ketten dolgoztunk együtt, de abban a forró
porban alig láttuk egymást. Akármennyire jó volt a
koszt, három hét múlva abba kellett hagynom ezt a
munkát, mert az egészségem ráment volna. Társam,
egy 28 éves gyenge fizikumú magyar fiatalember, F.S.
Zoli volt, akinek egyetlen ruhája egy meglehetõsen
rossz állapotban lévõ magyar katonaruha volt. Zolival
késõbb együtt laktunk Kienbergben a „Gasthaus zur
Post"-ban, õ a tulajdonos gazdaságában dolgozott, mi
pedig Édesapámmal egy fûtetlen szobában éltük túl a
telet. Reggelenként, mielõtt megmosakodtunk, a lavor
tetejérõl el kellett távolítanununk a jeget. Zoli minden
este feljött hozzánk elbeszélgetni, fõleg panaszkodni a
nehéz fizikai munka miatt. Egy este ragyogó arccal
lépett a szobánkba, és nagy örömmel közölte: azt hal-
lotta, hogy a következö vasárnap protestáns isten-
tisztelet lesz a kilenc kilométerre lévõ Trostbergben,
azon pedig feltétlenül részt akar venni. Kicsit csodál-
koztam, mivel eddig még soha sem említette, hogy õ
olyan vallásos. Vasárnapra tényleg szerzett egy bicik-
lit és azzal ketten elindultunk, én vezettem õ pedig a
vázon ült. Az istentisztelet egy iskola tornatermében
tartották, az oltárt egy asztal helyettesítette. Zoli
egész idõ alatt jóformán oda sem figyelt a papra, csak
idegesen forgolódott a székén. Akkor viszont egyszer-
re feléledt, amikor a pap felszólította a híveket, hogy
álljanak fel az asztalnálnál félkörbe, mert Úrvacsora
osztás lesz. Zoli hamar odafurakodott, hogy õ legyen
az elsõ. Az ostyát áhitatos arccal vette el a paptól, de
amikor a borral teli serleget nyújtotta Zoli szájához,
azt hirtelen kikapta a pap kezébõl, s kiitta az egészet,
a pap és a hivõk nagy megrökönyödésére. Most már
megértettem, miért akart Zoli annyira eljönni az isten-
tiszteletre, hiszen hosszú hónapok óta nem volt alkal-
ma bort inni...

1945/46-ban rendkívül hideg tél volt. Mivel jósze-
rével mindenünket elvesztettünk, csak egy kofferunk
maradt, így se ruházatunk se cipõnk nem volt, amivel
a nagy hidegek ellen kellõképpen tudtunk volna véde-
kezni. Nekem egy bilgeri csizmám volt, amivel végig-

gyalogoltam Ausztria és Németország nagy részét, így
a talpa kilyukadt, és csak a kapca védte talpamat a hó
ellen. Ennek következtében egy rövid nyitott teherau-
tós utazás alatt mindkét lábfejem lefagyott. Mikor le-
ugrottam az autóról, a földre estem, és nem tudtam
lábra állni. Másnapra már lilás-feketére színezõdött
mindkét lábfejem. Azonnal elkezdtem a régi bevált
módszerrel ápolni, azaz jéghideg vízbõl gyorsan forró
vízbe dugva áztatni napokon keresztül, ami lassan se-
gített. De azért mégsem sikerült teljesen, mert valami-
vel késõbb mindkét lábamról le kellett amputálni a
kisujjamat.

Végre Miklós bátyám is megkerült. Egy észak né-
metországi angol fogolytáborból szökött le hozzánk
Kienbergbe. Rövidesen hárman, egy a közeli faluban
lakó barátunkkal együtt megalapítottuk a „Von Fekete
Kunstgewerbliche Betrieb”-et.(Iparmûvészeti üzem)
Az engedélyt úgy az Amerikai Katonai Kormányzattól,
mint a német Iparkamarától hivatalosan megkaptuk.
Játékokat és szép, lombfûrésszel készített és faragott
iparmûvészeti tárgyakat „gyártottunk”. Bátyám mûvé-
szien tudott lombfûrészelni. Fõleg a híres Hummel
rajzok alapján választottuk ki a mintákat. Ezek között
volt a kis postás, a pincér, a kerítésen ülõ tirolikalapos,
bõrnadrágos kisfiú a mellette ülõ pöttyös szoknyás
kislánnyal stb. Én kifestettem a figurákat, és ízléses fa-
ragott talpat készítettünk hozzá, eléje pedig egy kis
hamutartót helyeztünk. Ezt az amerikai katonáknak
praktikusan felhasználható emléktárgyként tudtuk el-
adni cigarettáért. A cigarettát viszont a parasztoknál
élelmiszerre cserélhettük. Magam is meglepõdtem,
hogy ilyen jól tudok faragni. Megpróbáltam mélyfara-
gású kopjafákat csinálni és festeni, s rájöttem, hogy
azzal nagyon mutatós fényképtartót lehet készíteni.
Így két egyforma, szépen kifaragott és színesre festett
kopjafa közé üveglapot helyeztem el. Ezt a mutatós és
egyben praktikus emléktárgyat is szívesen vásárolták
a fiatal katonák.

Abban az idõben élelmiszert csak jegyre lehetett
kapni. Én, mint 16 éves, fejlõdésben lévõ ifjú 745 ka-
lóriát kaptam naponta. Egyheti kenyéradagom egy ci-
póból állt. Mikor megvettem, megjelöltem a napokat,
de sajnos gyakran elõfordult, hogy szerdán már meg-
ettem a vasárnapi adagomat is. Az megmentett meg
minket, hogy minden este elmentünk a környékbeli
parasztokhoz, ahol általában megszántak, és adtak
frissen fejt tejet. Krumplit, hagymát szintén lehetett
venni jegy nélkül. Annak ellenére gyakran ébredtem
fel éjszakánként arra, hogy az éhségtõl nagyon fáj a
gyomrom. Ami még ennél is rosszabb volt és gyakran
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gyötört, az pedig a honvágy volt. Aki még ezt nem él-
te meg, nem tudhatja, hogy az mennyire tud fájni!

Bátyám 1948-ban, 22 évesen megnõsült, elvette a
még Travemündében megismert csinos, kedves, igazi
magyar mennyasszonyát, aki akkor 19 éves volt. Az
esküvõt a kienbergi szép katolikus templomban tar-
tották. Ott volt a falu apraja-nagyja. Igazán megható
volt, amikor két évvel ezelõtt ugyanott tartották 50
éves házassági évfordulójukat. Most is megjelent a fa-
lu apraja-nagyja, és most is én voltam a tanú, mint
1948-ban.

Ezzel kapcsolatban meg kell még említenem, hogy
az esküvõjük után ott a faluban, egy egyszobás albér-
letben laktak. Sógornõm, mint ahogy az egy fiatal ma-
gyar asszonyhoz illik, minden reggel megkérdezte:
„Máma mit fõzzek Miklóskám?” Persze nagy választék
nem volt, de bátyám a kadétiskolából magával hozott
hatalmas étvágyára való tekintettel azt felelte: „Egy
nagy lavór hagymás krumplit, Bogyikám”. Más úgy-
sem volt.

A politikai helyzet abban az idõben nagyon kritikus
volt, úgy nézett ki, hogy bármikor kitörhet a III. világ-
háború. Így Németországból a menekültek minél
elõbb ki akartak vándorolni. Az USA-ba volt a legne-
hezebb kikerülni, a szükséges papírok elintézése na-
gyon sok idõt vett igénybe. Miklósék elhatározták,
hogy nem várnak, hanem abba az országba mennek,
ahová leghamarabb megkapják az engedélyt, így ke-
rültek 1950-ben Venezuelába. 1954-ben Bogyi váran-
dósan átjött a szüleit meglátogatni, akik Omahában
laktak. Ott született meg aranyos kislányuk, Emõke,
aki mint USA állampolgár jött a világra, így Miklós is
rövidesen csatlakozhatott kis családjához.

MÜNCHENI ÉVEK 1948-1951.

1948-ban nyarán felkerültem a Münchentõl nem
messze lévõ Schondorfba, az Ammersee mellé. Az
YMCA (Keresztény Ifjak Világszervezete) és az IRO
(Nemzetközi Menekültügyi Szervezet) rendezett a
menekülttáborokban lakó, kivándorlásra váró szülõk
gyermekei számára nyári tábort. Engem a cserkész
múltamra való tekintettel alkalmaztak, mint sátorve-
zetõt. Nagyon kellemes nyarat töltöttem ott, számos
jó barátra tettem szert. A tábor vezetõsége fõleg let-
tekbõl, litvánokból és észtekbõl állt, akik azonnal be-
fogadtak maguk közé. A gyerekek ezen nemzetisége-
ken kívül lengyel, orosz, ukrán, kalmük, cseh stb. szü-
lõk gyerekei voltak. Csak ketten voltunk magyarok,
úgyhogy a lányoknál nagy volt az ázsiónk! Titusz kol-

légám szintén sátorvezetõként mûködött.
Mivel az YMCA vezetõsége nagyon meg volt velünk

elégedve, felajánlottak egy állást Münchenben, ahol
egy lebombázott ház volt kuglizóját akarták rendbe
hozni, és menzát nyitni a müncheni egyetemekre járó
menekült egyetemisták részére. Ott elõször segéd-
munkásként kezdtem. Miután az építkezéssel elké-
szültünk, megnyílt a menza. Több mint száz diákra
fõztünk ebédet és vacsorát. Egy éven belül sikerült a
ranglistán alszakácsból, szakács, fõszakács, majd mint
beszerzõ elõre lépnem, végül kineveztek a menza
vezetõjének. Nem volt könnyû feladat, mert akkor
még húst, zsírt, kenyeret csak jegyre lehet beszerezni.
Jóformán a lelkünket is „belefõztük” ahhoz, hogy száz
embernek ízes, ehetõ egybesült fasírozottat tudjunk
asztalra tenni két kiló húsból .

Március végén sikerült Titusszal pár napos szabad-
ságot kivennünk. Mivel a hóviszonyok Németország
legmagasabb csúcsán, a közel 3.000 méteres Zugspit-
zen kitûnõek voltak, azt terveztük, hogy ott töltjük a
rövid szabadságot. Garmisch-Partenkirchenbõl – ami
Münchentõl vonattal könnyen elérhetõ volt – lehetett
fogaskerekû vasúttal a síterepre feljutni. Szállásról nem
gondoskodtunk elõre, mivel tudtuk, hogy a fogaskere-
kû végállomásánál van egy nagy turista hotel. Miután
kiszálltunk a vonatból mindjárt a síterepre mentünk,
és egész nap élveztük a gyönyörû napos idõt, a kitûnõ
hóviszonyokat. Titusz már jártas volt a sízés „tudomá-
nyában", én azonban nagyon kezdõnek számítottam,
ám ennek ellenére sikeresen csúszkáltam. Késõ délu-
tán hagytuk abba a sízést, felmentünk a hotelba szoba
után nézni. Hamarosan megtudtuk, hogy arra semmi
reményünk nincs, mert az egész hotelt lefoglalták az
amerikai hadsereg részére. Az utolsó fogaskerekût
meg lekéstük, épp az orrunk elõtt ment el.

Több helyen érdeklõdtük, hogy mit tehetnénk a
fagyhalál elkerülése érdekében. Kisült, hogy egyetlen
lehetõségünk maradt, éspedig az, hogy a Zugspitz
tetején álló meterológiai intézet egy szobájában lakó
meterológus megszán minket, és nála alhatunk. Oda
csak egy drótkötélpályán lehetett feljutni, amiért min-
den alkalommal külön kellett fizetni. Végre sikerült a
meteorológos szimpátiáját megnyernünk, így meleg
szobában alhattunk. Még azt is felajánlotta, hogy pár
napig nála maradhatunk, sõt esténként egyszerû me-
leg vacsorát is készített. Az idõ végig gyönyörû volt,
napközben ing nélkül tudtunk sízni, hamarosan csoki-
barnára sültünk. Az ötödik nap reggelén megköszön-
tük házigazdánknak a kedvességét és vendéglátását, s
persze megkérdeztük, mivel tartozunk. Erre átadott
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egy számlát ahol még a kályhába rakott egyes fadara-
bok is fel voltak tüntetve, darabonként ötven Pfenning
árfolyammal. Még a pohár vizeket is felszámította.
Miután nagy nehezen kifizettük, egy lyukas garasunk
sem maradt. Persze ott követtük el a hibát, hogy elõre
nem tisztáztuk vele ott tartozkodásunk anyagi részét.
Nekünk az volt a benyomásunk, hogy azért az igazán
primitív, összezsúfolt elhelyezésért nem kell fizet-
nünk, csak majd az élelmezésért, ami szintén nagyon
egyszerû volt.

Mindenesetre annyi pénzünk sem maradt, hogy a
fogaskerekût, vagy a müncheni vonatjegyet meg tud-
juk venni. Ráadásult erre Németország legtetején
3.000 méter magasan kellett ráébrednünk. Meg tud-
tuk, hogy Garmischba lesízni egy 26 kilométeres na-
gyon veszélyes vállalkozás, és csak gyakorlott, jó sí-
zõknek ajánlatos. Én ebbe a kategóriába nem sorol-
hattam be magam, sõt Titusz sem ütötte meg a mér-
cét, de mivel más választásunk nem volt, nekiindul-
tunk a hosszú, életveszélyes útnak. Mivel idõnként az
ösvények nagyon keskenyek és meredekek voltak, fé-
kezni csak úgy tudtam, hogy a lábam között tartva a
botokat rájuk ültem. Minnél mélyebben ültem, annál
jobban fékeztem. Hosszú és nagyon, de nagyon fá-
rasztó út volt, több mint tíz órát tartott. Végre leér-
tünk Garmischba. A problémánk fele így meg volt old-
va, de még a vonatjegyre szükséges pénz hiányzott.
Senkit nem ismertünk, akitõl kölcsön kérhettünk vol-
na. Éppen egy hatalmas vaskereskedés elõtt mentünk
el, amikor eszembe jutott, hogy pár évvel azelõtt, mi-
kor itt jártam, ebben az üzletben kaptam lombfûrész-
élt, ami akkoriban kis iparmûvészeti üzemünk egyik
legfontosabb kelléke – nagy kincs volt. Arra is emlé-
keztem, hogy a tulajdonos annak idején, amikor meg-
tudta, hogy magyar vagyok, elmesélte, hogy sokat járt
Magyarországon, fõleg Esztergomban, mert nagyon
érdekelte a katolikus vallástörténelem.

Bementem az üzletbe. Szerencsémre a kedves tulaj-
donos rám ismert, miután udvariasan bemutatkoz-
tam, és elmeséltem neki a kalandunkat, bocsánatot
kértem a kinézésemért, és megkértem, hogy ha lehet
elõlegezze nekünk a vonatjegy árát, amit mi a követ-
kezõ napon azonnal, hálásan visszaküldünk postán.
Levettem a karórámat, és felajánlottam, hogy letétbe
itt hagyom. Erre õ majdnem sértõdötten azt válaszol-
ta: „Erre semmi szükség, megbízom a magyarok be-
csületében". Persze másnap postára adtuk a pénzt, és
még évekig váltottunk karácsonyi üdvözleteket. 

A következõ nyáron az YMCA újra megrendezte az
Ammersee mellett a nyári tábort. Akkor már a szintén

az YMCA által támogatott és fenntartott diák-menza
menedzsereként dolgoztam. Egyik nap kaptam az
YMCA egyik igazgatójától egy telefonhívást, aki el-
mondta, hogy a nyári táborral – ami tíz napja indult–,
nagy problémájuk van, mivel a gyerekek és a tábor
vezetõsége panaszkodnak, hogy az ellátás tûrhetetle-
nül rossz. Így én, mint szakértõ menjek le pár napra
és nézzem meg, mi a baj. A jeep már útban van értem.
Ahogy megérkeztem, mindjárt a tábor vezetõihez
mentem, akiknek a legtöbbjét még az elõzõ évrõl is-
mertem. Nagy szeretettel fogadtak. Elpanaszolták,
hogy például reggelire meleg tejet kapnak a gyerekek,
amiben egy darab vaj úszkál, s persze ezt úgy, ahogy
van, kiöntik. Szerintük a baj fõ okozója az ellátásért
felelõs ukrán fiatalember, akinek abszolút nincs sem-
miféle képesítése, sem tapasztalata a szakmában. Az õ
feladata volt az étrendet egy hétre összeállítani, an-
nak alapján a következõ napra a raktárból a felvéte-
lezni az anyagot a fõszakáccsal együtt. Mikor bemen-
tem a raktárba, a lélegzetem is elállt a kitûnõ készlet
láttán. A láda vajaktól kezdve, a malomkõ nagyságú
sajtokig, a sonkakonzervektõl a legfinomabb száraz
tésztákig minden volt ott, „mi szem-szájnak ingere”.

Azonnal nekiálltam a következõ két napi étrendet
összeállítani, a szükséges anyagot összeírni. Elmen-
tem a fõszakácshoz, aki azelõtt egy orosz cári gárda-
tiszt volt, és amikor udvariasan kérdõre vontam, azzal
védekezett, hogy õ csak azt csinálhatja, amit neki az
ellátás vezetõje elõír. Kiadattam a másnapi anyagot.

Reggelire kakaót és bundás kenyeret kaptak a tábor
lakói. Mindenkinek ragyogott az arca, a vezetõk ölel-
gettek. Egy kis problémám azért akadt, mert akkor
még nem nagyon tudtam angolul, viszont az étrendet
angolul kellett vezetnem. Például a bundás kenyeret
„overcoat bread”-nek tituláltam, ami „felsõ-kabát ke-
nyérnek” felelt meg. Késõbb tudtam meg, hogy ango-
lul „French-toast” a becsületes neve. Pár napig marad-
tam, de elutazásom elõtt a következõ hétre is összeál-
lítottam a menüt, ám ravaszan úgy, hogy lassan ro-
moljon a nívó. Egy hétre rá újra felhívott az YMCA
nagyfõnöke és kért, hogy azonnal csomagoljak, mert
megint jön értem a jeep, és a tábor befejezéséig kint
kell maradjak. Így mindenki jól járt, a táborvezetõség,
a nyaraló gyerekek, az ukrán ellátásvezetõ, mivel már
senki sem szidta õt, de én is, mert kellemes hat hetet
tölthettem az Ammersee mellett.

Idõnként bementem Münchenbe, ott minden rend-
ben volt. A személyzet nagy része teljesen megbízha-
tó magyar barátaimból állt, akiket én vettem fel az év
folyamán.
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Közben egy barátom felhívta a figyelmemet, hogy
lehet pályázni egyetemi ösztöndíjat az USA-ba, s bíz-
tatott: „Te mindig nagyon jó tanuló voltál, miért nem
pályázod meg?” Kitöltöttem a kérdõívet, írtam egy
fényképes curriculum vitae-t és elküldtem a megadott
helyre. Hónapokkal késõbb, mikor már szinte teljesen
megfeledkeztem róla, egy vastag boríték érkezett a cí-
memre, amelyben örömmel értesítettek arról, hogy a
St Paul, Minnesotai, Macalester College felajánlott ne-
kem egy négy évre szóló ösztöndíjat. Ennek alapján az
egyetem fedezi a következõ költségeket:

– lakás az internátusban
– teljes ellátás
– tandíj
– tankönyvek
– ruházat és zsebpénz
Késõbb, miután már Amerikában éltem, láttam,

hogy ilyen ösztöndíjak úgyszólván csak a mesében
vannak. Azonnal csatoltam ezt az értesítést a már ré-
gebben beadott kivándorlási kérvényemhez. A közel
egymillió menekültbõl, akik Németországban éltünk
és vártuk a kivándorlás lehetõségét, összesen 80-an
kaptunk ehhez hasonló ösztöndíjat Amerikába. Közû-
lük ketten voltunk magyarok. 

Rövidesen behívtak a müncheni Funk kaszárnyába
tartandó úgynevezett „Orientatio” kurzusra, amin két
turnusban 40-en vettünk részt. Az volt fõ cél, hogy
megtanuljunk angolul, ismerkedjünk az amerikai élet-
formával, történelemmel, a baseball és a futball sza-
bályaival, a fõleg még csak a Déli-államokban divatos
„square dancing”-gel stb. (amerikai népi társastánc).

Ha híresebb látogató jött az USA-ból Münchenbe,
pl. politikus vagy újságíró, azt felkérték, hogy tartson
nekünk egy elõadást  Amerikáról. Jól emlékszem arra,
hogy egyszer a New York Times fõszerkesztõje volt ná-
lunk, és arról beszélt, hogy az újságírásnak milyen fon-
tos szerepe van a politikában. (Sajnos ez így van, nem-
csak szerepe, de a befolyása is nagy, és általában rossz
irányba.) Elõadása végén feltette nekünk azt a kér-
dést, hogy majd ha kikerülünk Amerikába, melyik pár-
tot fogjuk támogatni. Erre megszólaltam, hogy én az-
zal tisztában vagyok, hogy két nagy párt van az USA-
ban, csak azt szeretném tudni, hogy Mr. Roosevelt
melyik pártot képviselte. Büszkén mondta: a Demok-
rata Pártot. Erre azt feleltem, hogy bár nem tudom a
másik párt nevét, de én csakis arra  szavaznék. Persze
erre a fõszerkesztõ úr nagyon megrökönyödött és
megkérdezte, hogy miért. Elmagyaráztam neki, az ak-
kor még hiányos angolságommal, hogy Mr. Roosevelt
fél Európát odadobta a Szovjetuniónak anélkül, hogy

300 millió embert megkérdeztek volna demokratikus
alapon, hogy nekik mi a véleményük errõl. Erre nem
tudott válaszolni.

Mire vége lett a kurzusnak, reméltem, hogy hajóra
szállhatok. De nem így történt, ugyanis egy-két New
Yorkban élõ magyar származású, „jóindulatú” volt
honfitársunk bebeszélte a hatóságoknak, hogy a 
„Levente intézmény” Magyarországon a német „Hitler
Jugend”-nek felel meg, erre a volt leventéket egyelõre
nem engedtek be az USA-ba. Mi meg voltunk gyõ-
zõdve róla, hogy rövidesen ki fog derülni a rosszindu-
latú félreértés.

Arra a pár hónapra, míg várni kellett, felvettek a
Funk kaszárnyában lévõ úgy nevezett „Child Care” in-
tézményhez, mint „English and Recreation Teacher”.
(Angol & és Napközis tanító) Itt reggel 8-tól este 6-ig
kb. 30-40 különbözõ nemzetiségû hat és tizennyolc év
közötti gyereket kellett angolra tanítani és velük egész
nap foglalkozni. Nem volt könnyû feladat, de a cser-
kész múltam megint nagyon segített. A Funk kaszár-
nya különben kivándorlási központ volt. A tüzetes or-
vosi vizsgálattól kezdve a politikai kivizsgálásig, majd
a befogadó államok konzuljaival való kihallgatásig
minden itt bonyolódott. Ez alatt az idõ alatt, ami he-
tekig elhúzódott, a táborban, azaz a régi német Híra-
dó laktanyában kellett az egész családnak bent laknia.

A Funk kaszárnyában sok magyar dolgozott külön-
bözö adminisztrációs pozícióban, majdnem mindegyi-
kük kivándorlásra várt. Voltak olyanok is, akik magas
poziciót értek el, például L. Gyuszi barátunk, aki az
egész tábor élelmezési raktárának volt a fõnöke. A
legtöbbünk bent lakott a táborban, de néhányan a vá-
rosból jártak ki naponta villamossal. Egyik reggel el-
terjedt a hír, hogy egész Münchent teleragasztották
Sztálin hatalmas, mosolygós plakájaival, melynek al-
ján nagy betûkkel a DAS BESTE felirat állt. Közelebb-
rõl nézve, kis betûkkel a következõ német szöveg volt
olvasható: „A DAS BESTE legújabb számában megje-
lent Sztálin rövid életrajza." A havonta az USA-ban
megjelenõ Reader's Digest német változatát hívták
DAS BESTE-nek, ami magyarul annyit jelent, hogy: „A
LEGJOBB". Így a plakát messzebbrõl nézve azt a beny-
omást keltette, hogy SZTÁLIN A LEGJOBB. Ez 1950-
ben, Münchenben történt. Azonnal elhatároztuk, hogy
ezt valahogyan megváltoztatjuk. Rögvest fogalmaz-
tunk németül egy szöveget, amelynek a pontos fordí-
tására már nem emlékszem, körülbelül így hangzott:
A VILÁGTÖTÉNELEM LEGVÉRESEBB TÖMEGGYIL-
KOSA, AKI TÖBB SZÁZMILLÓ ÁRTATLAN EMBER
ÉLETÉT OLTATTA KI......!
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Egyikünk azonnal elszaladt egy nyomdába, és meg-
rendelt vagy 500 db papírsávot, amivel le tudtuk ta-
karni a plakáton lévõ szöveget a DAS BEST-ével
együtt. Így csak a nagy Sztálin kép látszott, és alatta a
mi szövegünk. Délután már szorgalmasan kevertük a
csirizt, szereztünk nagy konzervdobozokat és megfe-
lelõ, meszelésre használt nagy ecseteket. Kora estére
már megszerveztük a kétszemélyes csoportokat, fel-
osztottuk Münchent, kijelölve mindegyik csoport kör-
zetét. Én egy három tagú csoportba kerültem, mert a
feladatunk a belváros szívében lévõ magas hirdetõ-
oszlopok leragasztása volt. Egy kistermetû lányt vit-
tünk magunkal, aki könnyedén fel tudott mászni a
vállunkra, így elérte a magasra ragasztott plakátokat.
Sötétedés után indultunk a kijelölt körzetünkhoz. A
falra ragasztott plakátokkal gyorsan végeztünk, de a
magas, hengeres hirdetõoszlopok lassabban mentek.
Mikor a München „szívében" fekvõ teljesen kivilági-
tott Karls Platzon (Károly tér) az egyik hirdetõoszlop
legfelsõbb részére ragasztott plakáton artista módon
munkálkodtunk – én álltam legalul, a vállamon a kol-
légám, s az õ vállán állt inogva a kislány – hirtelen
fékezve megállt egy jeep, amiben két amerikai és két
német rendõr ült. Abban az idõben már együtt cirkál-
tak. Mikor megláttak, mind a négyen azonnal kiug-
rottak a kocsiból, és a német rendõr erélyesen meg-
kérdezte, hogy van-e engedélyünk plakátragasztás-
hoz. Megmondtuk, hogy írásbeli engedélyünk nincs.
Erre az egyik amerikai kérte, hogy magyarázzuk el
nekik mirõl van szó. Én leforditottam angolra az ere-
deti szöveget és a mi szövegünket, majd elmagyaráz-
tam neki kik vagyunk. Az „ami" elmosolyodott, meg-
veregette a vállamat és azt mondta: „Oké kids, good
job, good luck" ( Jól van srácok, további jó munkát, jó
szerencsét), és intett a rendõröknek, hogy induljanak.

Kora hajnal volt mire befejeztük a ránk bízott fela-
datot, és visszamentünk a Funk kaszárnyába, ahol a
többiek már fáradtan, de büszként mesélték egymás-
nak kalandjaikat.

A reggeli újságok elsõ oldalán egy fényképpel
illusztrált rövid cikkben beszámoltak a történtekrõl:
"Ismeretlen tettesek az éjszaka folyamán elárasztották
egész Münchent . . . !

Jó mulatság, férfi munka volt! (aranyos lányok
segítségével!) 

Errõl jut eszembe az a tényleg megtörtént eset,
amikor egyszer éjjel 3-kor a hatalmas fürdõszobába,
(ahol egy hosszú vályú szolgált a mosdásra és amel-
lett ott voltak a WC-k is) bejött egy álmos férfi és nagy

meglepetésére látja, hogy a mosdó-vályúban áll vala-
ki és a lábát mossa. Erre odaszól tört németséggel:
„Du morgen doktor? (Te holnap doktor, azaz orvosi
vizsgálatra mész?), Nein – jön a rövid válasz. „Du
morgen Konsul?”, Nein – nem. „Dann warum Du
Füsse waschen?” (Akkor miért mosod a lábadat?).

Ha az egész tortúra sikerrel befejezõdött, azaz
megkapták a bevándorlási engedélyt, akkor onnan vit-
ték a kivándorlókat vonattal Brémába onnan hajóval
abba az országba, amelyik befogadta õket. Közben
édesapám kivándorlási ügye is szépen haladt elõre,
mindaddig, míg nagy nehezen az orvosi vizsgálatokon
átesett. Az amerikai konzul az eredmények alapján
csak abban az esetben adta meg a kivándorlási enge-
délyt, ha az USA-ban élõ rokonok letétbe helyeznek
1.000 dollár kauciót. Ez annak idején nagyon nagy
összeg volt. Aki végre megkapta az engedélyt, vonat-
ra ülhetett Bréma felé, ugyanis az ott lévõ menekült-
táborból már csak a következõ hajóra való felvételére
kellett várni. Ez a várakozási idõ általában két hétig
tartott. Én még mindig „vissza voltam állítva” mint
volt levente, de Édesapám mehetett. Tudtam, hogy ez
a rosszindulatú „félreértés” rövidesen tisztázva lesz,
és én is mehetek utána. 

Édesapám már három hete Brémában volt, és min-
den nap türelmetlenül nézte a hajó-listát, de nem volt
rajta. Ez az idegölõ várakozás már hat hete folyt.
Mindfelé próbálkoztam felvilágosítást kapni, a mün-
cheni Menekültügyi Hivataltól kezdve az Evangélikus
Világszövetségig, akik szintén részt vettek a kivándor-
lási ügyek intézésében. Mindenhonnan az volt a vá-
lasz, hogy a brémai CIC, azaz a Kémelhárítási Osztály
tartja vissza, de senkit nem tájékoztattak arról, hogy
valójában miért.

Közben feloldották a leventék visszatartását, így én
is hamarosan megkaptam az Ok-t. Nálam meggyorsí-
totta az ügyet az, hogy már jól tudtam angolul, és
mint ösztöndíjas is elõnyben részesítettek. Ahogy
megérkeztem a brémai táborba az elsõ dolgom volt,
hogy megkeressem azt az irodát, ahol az volt kiírva:
„Menekülteknek tilos a belépés!”

Mikor beléptem, azonnal ki akartak tessékelni, de
nem hagytam magam, azt hajtogattam, hogy a tábor
nagyfõnökével akarok beszélni. A nagy zajra kilépett
a fõnök és behívott az irodájába. Elmondtam neki az
Édesapám érthetetlen esetét. Türelmesen meghallga-
tott és azonnal felvette a telefont. A brémai CIC-t hív-
ta. Bemondta Édesapám nevét, IRO számát, majd egy
kis idõ múlva felugrott és kipirult arccal belekiabált a
telefonba: „Ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz!“. Mi-
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után lecsillapodott, ünnepélyesen odajött hozzám, ke-
zet fogott velem, és azt mondta: „Fiam, itt, ezennel
bocsánatot kérek tõled és apádtól az Egyesült Államok
nevében! Az elsõ induló hajóval fogtok New Yorkba
utazni!” Kisült, hogy a CIC azért tartotta vissza Édes-
apámat, mert a budapesti rádióban idõnként egy Fe-
kete Géza nevû kommunista tartott propaganda elõ-
adásokat. Ez tényleg hihetetlenül hangzik, de igaz.
Hogy a CIC miként képzelte el, hogy Édesapám mi-
lyen úton-módon tudott volna rendszeresen Buda-
pestre eljutni, és onnan visszajönni Brémába, azt nem
magyarázták meg.

ÉRKEZÉSÜNK AZ ÚJVILÁGBA

Végre elérkezett a már hat év óta várt nagy nap.
Mind a ketten, 1200 hontalan menekülttel együtt fel-
szállhattunk a „General Langfitt” nevû katonákat szál-
lító amerikai hajóra. Ez a nagy nap 1951 szeptember
elején volt. Akkoriban nagyban folyt a háború Koreá-
ban, ahol török és görög katonák is hõsiesen harcol-
tak. Ezeket a katonákat hozták vissza az amerikai csa-
patszállító hajók, és minket vittek ki rajtuk az Újvilág-
ba. Minket, akik nem akartunk visszatérni Hazánkba
a kommunizmus miatt, hivatalosan úgy hívtak:
„Displaced Person” röviden DP-ik. Én átkereszteltem
magunkat: „Delayed Pilgrim”-re, ami szabadon fordít-
va annyit jelent, hogy „Megkésett Zarándok”.

A hajóutat mindketten jól bírtuk, annak ellenére,
hogy volt három nap, amikor az 1200 utasból több
mint ezren tengeribetegek lettek. Mivel tudtam ango-
lul, engem beosztottak a tisztikonyhát vezetõ száza-
doshoz. Mikor jelentkeztem nála és megkérdeztem,
hogy mi lesz a teendõm, elmondta, hogy a tiszti kabi-
nokban kisgyermekes anyákat fognak elhelyezni, akik
a tiszti étkezõben kapnak naponta háromszor enni.
Ezért elsõsorban 15 lányra van szüksége, akik a kis-
mamáknak segítenének az etetésnél, és 10 fiatalem-
berre, akik a konyhán fognak dolgozni.

Azonnal lementem az úgynevezett munkahivatal-
ba, ahol a beosztást intézték. Felvilágosítottak, hogy
nekik nincs idejük ilyesmire, szervezzem be magam a
kért személyzetet. A hajó éppen indulni készült, így
mindenki fent volt a fedélzeten. Mielõtt hajóra száll-
tunk, mindenki kapott egy igazolványt és figyelmez-
tettek, hogy arra nagyon vigyázzunk, mert anélkül
sem enni, sem inni nem kap senki egész úton. Felmen-
tem tehát a fedélzetre, odamentem a legcsinosabb
lányhoz és kértem, hogy mutassa meg az igazolvá-
nyát, amit azonnal zsebre tettem. Így kénytelen volt

követni engem. Ezzel a módszerrel a végén 15 csinos
lány jött mögöttem, így vonultam be a tiszti étkezõbe,
ahol a százados mosolyogva fogadott, s csak annyit
jegyzett meg hogy „Ádám, elhoztad a hajón lévõ 15
legcsinosabb lányt! Jó-jó, de nem lesz idõnk itt szép-
ségversenyt rendezni!” A 10 konyhán kisegítõ ifjút is
ugyanezzel a módszerrel verbuváltam.

Az elsõ pár napban minden kitûnõen ment, a leg-
több lány szívesen segített a mamáknak a csecsemõk
etetésében. A baj csak akkor kezdõdött, amikor kitört
a vihar, és az utasok nagyrésze tengeribeteg lett. A
mamák többsége képtelen volt felkelni, a kis bébik vi-
szont nem lettek betegek. A 15 lány közül csak három
jelentkezett a megszokott idõben. Más lehetõség nem
lévén, kabinról kabinra járva összeszedtük a gyereke-
ket, bevittük az étkezõbe és megetetettük õket. Csak
akkor kerültünk bajba, mikor vissza akartuk vinni
õket az anyjukhoz, mert arra már nem emlékeztünk,
hogy melyik kabinhoz melyik tartozik... Végül is azért
sikerül „kiszortírozni” õket.

Kilencnapi hánykolódás után feltûntek New York
hatalmas felhõkarcolói. Persze mindenki fent volt a fe-
délzeten és örült, hogy végre új életet kezdhet. Mivel
éppen ünnepnap volt, nem köthetett ki a hajónk. A
Szabadság-szobor mellett horgonyoztunk le, és vártuk
a másnapi kiszállást. Az utasok már kora reggel el-
kezdtek sorba állni. Késõbb két hivatalos személy
érkezett, akik kikeresték egy hatalmas kartoték-szek-
rénybõl a sorra következõk hatalmas borítékjait. Átfu-
tották a benne lévõ iratokat, megnézték a röntgenfel-
vételeket és intettek, hogy mehetnek. Édesapám ment
elõttem, mikor rá került a sor, az unszimpatikus sze-
mély sokáig nézegette a papírokat, majd intett, hogy
mehet. Nagy kõ esett le a szívemrõl. Nálam is ide-oda
forgatta az iratokat, majd dörgõ hangon kijelentette:
„REJECTED” azaz „ELUTASÍTVA”, és intett, hogy álljak
félre. Utána Édesapámra nézett és neki is intett, hogy
álljon mellém. Én kétségbeesve kérdeztem, hogy mi-
ért, hiszen õt már átengedte. Erre õ: „Család, család”. 

Már mindenki elment csak 16-an álltunk együtt a
hajó mellett, amikor két civilruhás férfi odajött hoz-
zánk és megkérdezték, hogy beszél-e valaki angolul.
Mikor jelentkeztem, kérte, hogy mondjam meg a töb-
bieknek, hogy kövessük õket, és ne próbáljunk elszök-
ni. Beültettek egy kis hajóba és rövidesen kikötöttünk
egy kis szigeten a Szabadság-szobor mögött. Kisült,
hogy Ellis Islandra vittek, ahol a deportáltakat „tart-
ják”. Ránk zárták a nagy kaput és egy hatalmas terem-
be várakoztunk kétségbeesve, ahol sok kínai fiatal tar-
tózkodott. Vacsora után feltereltek egy nagy hálóte-
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rembe, persze ott is ránk zárták az ajtót.
Másnap reggel ötünket levittek egy orvosi rende-

lõbe, ahol félmeztelenre kellett vetkõznünk és sorba
állítottak. Mikor rám került a sor, az orvos rám nézett,
kivett egy kis röntgenképet egy borítékból és elkezdett
hangosan káromkodni: „Ez már a harmadik eset eb-
ben a hónapban! Ha ez a röntgenkép a te tüdõdrõl va-
ló felvétel, akkor megeszem! Akirõl ez készült, az már
a hajón vért köpött! Ne izgulj, beküldelek New York-
ba, ahol új felvételt fognak készíteni és minden rend-
ben lesz! Természetesen azonnal jelentem az esetet a
bevándorlási hatóságoknak! Ezt a disznóságot! A te
felvételedet jó pénzért eladták és kicserélték!”

Miután visszahoztak New Yorkból, még aznap este
szólítottak, mondták, hogy vegyük a kofferunkat, me-
hetünk és kinyitották a nagy kaput. Ott álltunk Édes-
apámmal, egy kofferral a kezünkben Ellis Island part-
ján. Ironikusan hangzik, de az az igazság, hogy kény-
telenek voltunk csöngetni, hogy engedjenek vissza
még egy éjszakára.

Reggel értünk jöttek s felültettek egy Clevelandba
induló buszra. Az én jegyem ugyan St. Paulba szólt,
mivel az egyetem ott volt, de én is kiszálltam Édes-
apámmal Clevelandban. Mariska nagynéném és An-
dor nagybátyám vártak a buszmegállóban, és nagy
szeretettel fogadtak. Ez egy szombati napon történt,
és úgy volt, hogy én hétfõn tovább utazom az egye-
temre, ahová az ösztöndíjam szólt. A megállótól egye-
nesen a szálláshelyünkre vittek, Cleveland magyar ne-
gyedébe. Egy, már Münchenbõl ismert barátomék la-
kásában kaptunk albérleti szobát, fürdõszoba és kony-
ha használattal.

Ahogy közeledett a búcsú ideje beláttam, hogy nem
hagyhatom itt Édesapámat, bár a rokonok aranyosak
voltak. Ott maradtam Clevelanban, és lemondtam a
mesébe illõ stipendiumot. Egy percig sem bántam
meg az akkori elhatározásomat. Az egyetemet így is
sikerült elvégeznem, csak éppen nem négy, hanem tíz
év alatt, az esti tagozaton.

Vasárnap Edward nagybátyáméknál, Cleveland
elõkelõ villanegyedében, összejött az egész rokonság,
nagybácsik, nagynénik és házastársaik. Meleg szere-
tettel vettek körül és köszöntötték Édesapámat, aki-
nek elsõfokú unokatestvérei voltak. Õk mind, kivéve
Edward bácsit, még Magyarországon születtek. Édes-
apjuk ellenzéki képviselõ volt, aki, mivel az 1867-es
kiegyezés ellen volt, eladta birtokait és 1894-ben csa-
ládostul kivándorolt Amerikába. Legidõsebb nagybá-
tyám Gyula bácsi, aki 1928 óta volt Clevelandban
megválasztott bíró, akkor már a Fellebbezési Bíróság

elnöke, érdeklõdött további terveimrõl. Elmeséltem
neki a St.Paul-i ösztöndíjamat, és azt is, hogy egysze-
rûen nincs szívem Édesapámat egyedül hagyni, úgy-
hogy le fogom mondani. Õ próbált meggyõzni arról,
hogy ezt a kitûnõ lehetõséget nem szabadna kihagy-
nom, még azt is ígérte, hogy majd õk támogatják az
Édesapámat. Azonban miután látta, hogy ragaszko-
dom elhatározásomhoz, azt tanácsolta, hogy legalább
egy hónapig pihenjek, hiszen az elmúlt hat évben elég
megpróbáltatáson mentem keresztül. „Gyula bátyám,
nem pihenni jöttem én Amerikába, hanem végre a
jövõmet megalapozni!– feleltem. – Szeretnék elõször
olyan munkahelyet keresni, ahol közelebbrõl meg tu-
dom ismerni az amerikai embereket, és gyakorolni tu-
dom az angol tudásomat.” Gyula bácsi említette, hogy
a bírósággal szemben van egy benzinkút, s mivel õ is
mindig ott tankol, jól ismeri a tulajdonost és tudja,
hogy éppen keresnek valakit. Azt javasolta, hogy ha
érdekel hétfõn reggel értem jön és bemutat nekik.

ELKEZDEM „MEGALAPOZNI” 
A JÖVÕMET

Úgy is történt. Elmondta a tulajdonosnak, hogy az
unokaöccse vagyok, tegnapelõtt érkeztem Európából
és állást keresek. Mikor bemutatkoztam, és jó angol-
sággal elmondtam neki, hogy bár ezen a vonalon
nincs tapasztalatom, de szívesen és örömmel kitanu-
lom ezt a szakmát, nem akarta elhinni, hogy csak két
napja jöttem Amerikába, és ilyen jól beszélek angolul.
Õ egy harmadik generációs olasz, de még a szülei sem
– akik már ott születtek – tudnak ilyen jól, jóformán
akcentus nélkül angolul. Persze azonnal, örömmel fel-
vett, és az akkori 75 centes (1951-es minimum) óra-
bért ajánlotta fel, míg kitanulom a szakmát. Adott egy
kék overallt és megmutatta, hogyan kell a benzinpum-
pát használni. Hamar megtanultam az olaj állását el-
lenõrizni, az ablakokat lemosni stb. Valahányszor új
kuncsaft jött, a fõnök mindjárt büszkén elújságolta,
hogy én pár napja jöttem Európából és hallgassa csak
meg, milyen jól tudok angolul. Odahívott és azt
mondta „Ádám, say something!” (Ádám, mondj vala-
mit!) Én bemutatkoztam, és elmondtam, honnan jöt-
tem stb. Õ büszkén kihúzta magát: „Na, mit szóltok
ehhez?”. Rövid idõ alatt elterjedt a hírem, és a kocsik
sorba jöttek fõleg azért, hogy engem megismerjenek
és halljanak angolul beszélni. A tulajdonos fia mesélt
rólam az iskolában az osztálytársainak, így úgy-
szólván minden gyerek eljött, hogy velem találkozzon.
Egy hét után már a fizetésemet is felemelte a boldog
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fõnököm: 75 centrõl 1 dollárra ugrott az órabérem.
Sarolta nagynénémnek egyáltalán nem tetszett,

hogy nyelvtudásom ellenére kétkezi munkásként dol-
gozom. Abban az idõben nagyban folyt a Koreai hábo-
rú, és munkaerõ hiányában nagyon sok asszony
visszament dolgozni. Sarolta nénémet is viszszahívták
oda, ahol azelõtt a nõi dolgozók felügyelõje, vagy ta-
lán nem is a felügyelõje, hanem inkább az „õrangyala”
volt. Ha valamelyiküknek – akár személyi akár mun-
kabeli – problémája volt, hozzá fordult. Ennél a cég-
nél szólt a személyzeti osztály fõnökének, és egy sza-
bad napomra megbeszélt egy interjút. A cég egy
Warner & Swasey nevû gépgyár volt, több mint ötezer
alkalmazottal. Elsõsorban automata esztergagépeket
gyártottak, ami az USA szükségletének kb. 60 %-át fe-
dezte. Emellett textilgépeket is gyártottak egy svájci
céggel társulva. Mr. Warner és Mr. Swasey 1875-ben
alapították a céget Clevelanban. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy 15 évig álltam náluk alkalmazásban, s
még most is hálával, respektussal emlékezem vissza
azokra az évekre.

Az interjú nagyon barátságos légkörben folyt le.
Miután röviden elmondtam az életrajzomat, kihang-
súlyoztam, hogy olyan állást szeretnék, ahol elõre-
meneteli lehetõség lesz, amit szorgalommal, ráter-
mettséggel és kitartással megérdemelten el tudok ér-
ni. A személyzeti osztály vezetõje említette, hogy a
kalkulációs ügyosztályon lenne egy lehetõség, mivel
ott éppen van üresedés. Kezdõ fizetésem havi bruttó
200 dollár lenne, a betegbiztosítást a cég fizeti. A
munkát a következõ hétfõn kezdhetem. Eszembe ju-
tott a régi sláger: „Kétszáz pengõ fixxel az ember
könnyen viccel” – és elfogadtam az ajánlatot. Sarolta
néném késõbb beszélt vele, és elmondta nekem, hogy
nagyon jó benyomást tettem rá. 

Most még hátramaradt az a nehéz feladat, hogy je-
lenlegi fõnökömnek négy heti ottlét után megmond-
jam, hogy kaptam egy irodai állást, és így sajnos hét-
fõtõl kezdve már nem jöhetek. A fõnök elõször nem
akart hinni a fülének, utána mindent ígért csak ma-
radjak nála, még azt is, hogy késõbb bevesz társnak
stb. Az év folyamán többször meglátogattam, mindig
nagy szeretettel fogadott, bár azért egy kicsit nehez-
telt, hogy „cserbenhagytam”.

Hétfõn pontosan jelentkeztem a Warner & Swasey
fogadóirodáján, onnan felküldtek a negyedik emeleti
kalkulációs osztályra. Az osztályvezetõ nagyon kedve-
sen fogadott, és behívta a közvetlen fõnökömet, aki
körülvitt és bemutatott a kollégáknak, kolléganõknek.
Mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, és moso-

lyogva kívántak jó szerencsét. Ez az igazán szívélyes
fogadtatás átsegített a kezdeti izgalmakon.

Az elsõ délelõtt azzal telt, hogy a közvetlen fõnö-
köm elmagyarázta a feladatomat, amit délután már
egyedül hajtottam végre. Persze többször voltak kér-
déseim, amit a fõnököm nagyon kedvesen és türelme-
sen megválaszolt. Az ebédszünetben mindenki odajött
hozzám és kérdésekkel halmoztak el. Az elsõ, amit
mindenki tudni akart: „How do you like America?” –
Hogy tetszik Amerika? Alig akarták elhinni, hogy még
csak négy hete érkeztem, és ilyen jól beszélek angolul.
Hamar belejöttem a kijelölt munkámba, a fõnököm
nem gyõzött dicsérni. Egy hét múlva már újabb fel-
adatokat bízott rám. Az egyetlen problémám a mun-
kanap befejezésénél volt, ugyanis segítettem a höl-
gyeknek feladni a kabátjukat, de mivel nyolcan vol-
tak, így elég nehézen ment. Persze meghatva mond-
ták: „Ádám is a real European gentleman” mármint,
hogy én egy igazi európai gentleman (úriember) va-
gyok. Persze a kollégáim csak mosolyogva figyeltek és
várták, mikor hagyom abba.

Vasárnaponként általában meghívtak bennünket
ebédre, fõleg Edward bátyámékhoz. Különben én fõz-
tem, miután hazaértem a hivatalból. Persze fõleg
olyan dolgokat, amit az utóbbi években nem ettünk:
bécsi szeletet, karajt, disznózsírban sült burgonyával,
natúrszeletet rizzsel stb.

Eddig nem említettem, de még a müncheni kiván-
dorlási lágerban, a Funk kaszárnyában megismerked-
tem egy Lettországból menekült 17 éves lánnyal, akit
1950 Karácsonyán eljegyeztem. Zigrida 1951 elején
vándorolt ki édesanyjával Amerikába, mégpedig a leg-
nyugatabbra fekvõ Montana államba. Sûrûn levelez-
tünk és novemberben eljött Clevelandba, hogy meg-
beszéljük a jövõ terveit. Az úgynevezett Greyhound
busszal jött, három napig utazott egyfolytában. Még
ottléte alatt elhatároztuk, hogy januárban megtartjuk
az esküvõnket. Az egész rokonságunknak bemutat-
tam, mindenki támogatta a tervünket, kivéve a drága
jó, praktikus Sarolta nénémet, akinek az volt a véle-
ménye, hogy még várnunk kellene, hiszen túl fiatalok
vagyunk. Ziginek vissza kellett még menni Montaná-
ba, de január elején végleg átjött Clevelandba. Az
esküvõt az Elsõ Magyar Evangélikus egyház templo-
mában tartottuk. Zigi 18 éves volt, én 22. Persze az
egész rokonság megjelent. Sajnos az orgona beázott
és nem mûködött. Egy, még Münchenbõl ismert bará-
tom, aki mindenhova magával vitte a hegedûjét (nem
volt cigány) mentette meg a helyzetet. Így hegedûszó-
ra még romantikusabb volt a szertartás.
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Utána egy magyar vendéglõbe mentünk vacsorázni
egy közeli baráti házaspárral, és mivel nászútra nem
tellett, egy belvárosi hotelben vettünk ki szobát egy éj-
szakára. Akkor már nem albérletben laktunk, hanem
egy kétszobás bútorozott kis lakásban, Édesapámmal
együtt. Õ, 1961-ben bekövetkezett haláláig, velünk
lakott.

Az irodában nagyon elégedettek voltak velem, így
mind felelõsségteljesebb feladatokkal bíztak meg.
Közvetlen mellettünk volt az Adatfeldolgozási ügyosz-
tály, ahol akkor már kb. 30 specialista dolgozott. Az
adatokat lyukkártyával mûködõ gépekkel dolgozták
fel, az úgynevezett tabulátorokkal, kalkulátorokkal,
szorterekkel stb. (Régi neve: Holerith szisztéma volt).
E speciális irodai gépek használatával jóformán az
egész gyár minden osztályának lehetett segítséget
nyújtani, a bérelszámolástól kezdve, a leltárellenõr-
zésig, a könyvelésig stb. Ezeket a gépeket az IBM
(International Business Machines) gyártotta és forgal-
mazta. 1964-ig a felhasználók csak havi bérleti alapon
kaphatták meg, megvenni nem lehetett. Az 50-es évek
végén jelentek aztán meg az elsõ computerek, azaz
számítógépek. 

Ezt most mind azért említettem meg, mert ennek
az ügyosztálynak a vezetõje felfigyelt rám, mivel a
munkaköröm folytán többször volt dolgom velük.
Egyszer odajött hozzám és megkérdezte, hogy nem
volna-e kedvem áthelyeztetni magam, mert ha igen,
akkor õ el tudja intézni. Rövid idõ múlva behívott a
fõnököm és mondta, hogy õ ugyan nem szívesen en-
ged el, de nekem ez nagyon jó lehetõség a jövõm
szempontjából. Ez azonnali 10%-os fizetésemelést is
jelentett. A kollégáimtól sem kellett elbúcsúzni, mivel
csak a szomszéd irodába kerültem.

Az új fõnököm elküldött az IBM iskolába egy két-
hetes tanfolyamra, ahol reggel nyolctól délután né-
gyig tanultam. Utána már nem is kellett bemennem a
hivatalba, arra az egy órára már nem lett volna érde-
mes. Sokat tanultam itt, viszont láttam azt is, hogy ah-
hoz, hogy kitanulhassam a szakmát jóval több idõre
lenne szükségem. Megkérdeztem a jóindulatú fõnökö-
met, hogy járhatnék-e még tovább a többi tanfolyam-
ra úgy, hogy délután négykor az iskola után bejönnék
még éjfélig ledolgozni a nyolc órámat. Elõször kicsit
meghökkent, de mivel nagyra becsülte az ambíciómat,
beleegyezett. Ezt három hónapig csináltam így, persze
nagyon fárasztó volt, de megérte. Az akkori gépeket
nem programozással kellett irányítani, mint a mosta-
niakat. A kivehetõ mûszertáblák voltak lyukakkal el-
látva, és a különbözõ funkciókat ezeknek a lyukaknak

drótokkal való összekötése irányította. Mindenestre
sikerült megtanulni ezt a komplikált mûveletet, amit
az osztályunkon csak ketten tudtunk.

Tavasszal és a nyár folyamán szombaton és vasár-
naponként egy barátommal, akit még Münchenbõl is-
mertem, eljártunk egy nagy kertészetbe, ahol fákat ül-
tettünk, füvet telepítettünk és hasonló munkákat vé-
geztünk reggel 7-tõl délután 3-ig. Ez a külön kereset
bizony kellett a mindennapi költségeink fedezésére.
Édesapám félnapokat dolgozott, egy nagy áruházban.
Egy tolókocsival gyûjtötte össze az eladott árut és vit-
te le a kézbesítési osztályra. Szegénynek a sánta lábá-
val ez bizony nem volt könnyû feladat. Viszont na-
gyon büszke volt arra, hogy meg voltak vele elégedve.
A két doktorátusának ebben a munkakörben nem sok
hasznát vette!

Szeptember 20-án nagy örömünkre megszületett a
kis Ádám. Új, bútorozott lakást vettünk ki a 82-ik ut-
cában, havi 75 dollárért. Egy hálószobánk volt, abban
Édesapám lakott. Nekünk a nappaliban kellett min-
den este egy falba épített nagy ágyat lehajtani. Ádám
kiságya az ebédlõben kapott helyet. Volt egy kis
fürdõszobánk káddal, a konyha meg egy benyílóban
volt függönnyel elválasztva az ebédlõtõl. 

Az elsõ Karácsonyunk bizony elég szegényes volt,
mert az akkori keresetembõl, 220 dollár bruttóból
nem lehetett nagy lábon élni, mert – ahogy pestiesen
mondják –, a bruttóhoz még „hozzájöttek a levoná-
sok”. A nettóból viszont a 75 dollárt lakbért kellett ki-
fizetni. Sajnos a kertészetben már nem volt munkale-
hetõség. Így karácsonyfa helyett csak pár fenyõágat
díszítettünk fel, egész pulyka helyett két nagy combot
vettünk, azt sütöttem ki. Bizony nagy ajándékozásra
sem futotta. Mégis meghitt, áldásos és szeretetteljes
Karácsony esténk volt. Karácsony napján Edward bá-
tyámékhoz voltunk hivatalosak, ahol hatalmas sült-
pulyka és más finomságok kerültek az asztalra.

A munkahelyemen nagyon megbecsültek, és új be-
osztást kaptam az osztályon belül. Kidolgoztam egy
metódust, ami nagyon megkönnyítette az elvégzendõ
munkamenetet. Ugyanis mi intéztük a heti bérelszá-
molástól kezdve, a könyvelés majdnem minden fázi-
sát, egészen a végsõ mérlegig. (Ezt viccesen úgy hív-
tuk, hogy „gépesítettük a ceruzát”). Az üzem fõ termé-
ke, az automata esztergagépek elõállításához szüksé-
ges alkotórészek leltározása is a mi feladatunk volt
(egy gép – beleértve a csavarokat is – kb. 32.000
részbõl állt). Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen
a vállalat minden osztályának  segítséget nyújtottunk.

Minden egyes feladatkörnek összeállítottam egy fü-
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zetet, ahol részletesen megmagyaráztam, és lépésrõl-
lépésre leírtam az elvégzendõ feladatokat. A munka
menetét logikai sorrendben rajzolt diagrammal is
szemléltettem. (Úgynevezett „Flow-chart”-tal”). A lé-
péseket megszámoztam, így késõbb idõbecsléssel is
elláttam. Ezt a metódust késõbb több clevelandi szá-
mítástechnikai osztályon is alkalmazták, és mint
„Fekete szisztéma” emlegették. A fõnököm ezt elõ-
léptetéssel honorálta. Mivel több leányvállalatunk is
volt, ahol ezt a szisztémát be kellett vezetni, vidéki ki-
helyezésekre is volt alkalmam.

1954-ben elhatároztam, hogy a jövõm érdekében
mindenképpen elvégzem az egyetemet. Természete-
sen ez csak az esti tagozaton volt lehetséges. A cleve-
landi Western Reserve University-nek viszont nagyon
jóhírû esti tagozata volt. Ugyanazok a professzorok
adtak elõ és a curriculum is ugyanaz volt, mint a nap-
palin. Sõt az esti tagozat tanulmányi eredményének
az átlaga magasabb volt, mint a nappalinak. Minket
„nem a papánk íratott be”! Az egyetlen hátrány az
volt, hogy mivel egy szemeszterben csak maximum
három tárgyat vehettünk fel az öt helyett, nem négy,
hanem tíz évbe telt a diploma megszerzése. 

A Warner & Swasey cégnek nagyon humánus és
liberális továbbtanulásra ösztönzõ programja volt. A
szemeszter elején be kellett fizetni a tandíjat, ami bi-
zony elég magas összeg volt. Viszont, a szemeszter
végén be kellett mutatni az eredményt, annak alapján
visszatérítettek a költségbõl. Jeles esetében 100%-ot,
jó esetében 75%-ot, elégségesnél 50%-ot térített meg
a cég. Nekem sikerült a diplomámat „cum laude”
megszereznem, így a Warner & Swasey cégnek a mai
napig hálás vagyok, mivel lényegében õk fedezték a
tanulmányaimat. Tíz nehéz év után, családdal, renge-
teg túlórával, heti három estét feláldozva, 35 éves ko-
romban átvettem a kettõs diplomámat.

Ezzel kapcsolatban még egy humoros esetet szeret-
nék elmesélni. Amikor elkezdtem az esti tanulmánya-
imat, fõnökömnek három év egyetemi végzettsége
volt, de családi okokból aztán abbahagyta. Mikor én
„behoztam”, felébredt benne a büszkeség, és vissza-
ment tovább tanulni. Fej-fej mellett haladtunk, a vége-
felé fogadtam vele egy nagy üveg pezsgõbe, hogy
akármennyire is igyekszik, én mégis elõbb kapom meg
a diplomámat. Eljött a nagy nap, az egyetemi aula
tömve volt velünk és a hozzátartozóinkkal. A dékán
egyenként szólított ki a dobogóhoz, persze névsor sze-
rint, az „N” betûnél gyönyörû magyar kiejtéssel han-
gosan mondta: Ádám Nagyiványi Fekete (szegény biz-
tos napokig tanulta, hogyan kell helyesen kiejteni).

Diadalmasan, mosolyogva mentem el a fõnököm mel-
lett, aki akkor jött rá, hogy én nyertem meg a pezsgõt
mivel õt Yurcaknak hívják...

Azokon a napokon, mikor óráim voltak az egyete-
men, 1/2 6-kor hazaszaladtam a hivatalból, hamar
bekaptam a vacsorát, és már rohantam is tovább, mert
7-kor kezdõdtek az elsõ órák. Az egyik szemeszter
elsõ órája a „Bevezetés a pszichológiába” tantárgy
volt. Több, mint ötvenen ültünk a tanteremben, én az
elsõ sor jobb szélére kerültem. Éppen mellettem, alul
volt a szellõztetõ nyílás, ahonnan tél lévén iszonyú
meleg levegõ áramlott ki. Nem padokban ültünk, ha-
nem egyes székeken, ahol elöl egy polc-szerûségre te-
hettük a füzeteinket és könyveinket. A professzor el-
kezdte az elõadását. Az elején persze figyelmesen
hallgattam, ám a meleg levegõ és a hirtelen bekapott
vacsora hatására egyszerre iszonyú álmos lettem. Ele-
inte csak a fejem billent lefele idõnként, aztán a köny-
vek estek le a földre, míg végül magam is lecsúsztam
a székrõl. Ez a folyamat úgy körülbelül 10-15 percig
tartott. Ez alatt az idõ alatt senki nem figyelt a pro-
fesszorra, csak rám, és várták, hogy mikor csúszom ki
a székbõl. Persze az óra után a professzortól bocsána-
tot kértem, de õ valahogy nem mutatott megértést.
Késõbb végre megengedte, hogy átüljek a leghátsó
sorba, ahol nem fújt rám az átkozott meleg levegõ.
Azt hiszem egész egyetemi tanulmányaim alatt itt
kaptam az egyetlen elégségest.

Nagy szerencsémre a tíz év alatt, amíg az egyetem
esti tagozatára jártam kitûnõ professzoraim voltak.
Például Mr. Barloon, aki a Harward egyetemrõl jött,
hogy átvegye a Közgazdaságtan fakultás vezetését.
Elõadásaira még most is emlékszem. Sok tanácsát,
amit az életbõl vett, késõbbi üzleti tárgyalásaim alatt
többször is felhasználtam. Az egyik óráján letért a
tárgyról, és éppen egy ilyen tanácsról beszélt, mire az
egyik hallgató ülve maradva figyelmeztette, hogy õ
ennyi és ennyi óránkénti tandíjat fizet ezért a sze-
meszterért, ezért: „Mr. Barloon térjen vissza a tárgy-
ra!” Én annyira elszégyelltem magam ezért a határta-
lan tiszteletlenségért, hogy lesüllyedtem a padból.
Emlékeztem rá, hogy otthon egy egyetemi tanárt mi-
lyen tiszteletben tartottak, és a társadalom mennyire
felnézett rájuk. Késõbb én is asszimilálódtam annyira,
hogy ilyen esetben már nem süllyedtem le a padból,
de hogy én ilyet mondtam volna, az ki volt zárva.

Egy másik tiszteletreméltó professzorom jó taná-
csát is többször fel tudtam használni az életben. Õt
gyakran kérték fel döntõbírónak, amikor két fél nem
tudott hosszas tárgyalás ellenére megegyezni. Ilyen
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esetek fõleg a Szakszervezetek és a Vállalati Vezetõség
közötti vitáknál adódtak. Akkor egy – mindkét fél ál-
tal elfogadott – döntõbírót kértek fel, akinek a dönté-
sét el kellett fogadni. Általában elismert egyetemi pro-
fesszorok töltötték be ezt a felelõsségteljes feladatot.
Ilyen volt az említett professzorom. Egyik alkalommal
elárult nekünk egy ezzel kapcsolatos „konyhatitkot”.
Elmesélte, hogy õ pipázik, és mikor ilyen fontos és ké-
nyes megbízatása van, akkor mindig nehezen égõ,
nyirkos dohányt visz magával. Ugyanis amikor gon-
dolkozási idõre van szüksége, az a pár perc, amit a
pipagyújtással nyer általában elég ahhoz, hogy még
egyszer átgondolja a megfelelõ döntést. Én is évekig
pipáztam, csak mikor elkezdtem repülõvel járni a vi-
lágot, akkor kellett abbahagynom, ugyanis a repülõn
tiltva volt úgy a pipa, mint a szivar használata. 

1956/57-ben a hõsies szabadságharc szomorú leve-
rése után sok magyar fiatal menekült ki nyugatra. Mi
is befogadtunk két „szabadságharcost”, Ferit és Imrét,
és segítettünk nekik az életük újrakezdésében. Szerez-
tünk nekik munkát, egy évig nálunk laktak és kosztol-
tak. Feri késõbb megnõsült, az esküvõjét is nálunk tar-
tottuk meg. 

Az étkezéseknél az egész család a nagy ebédlõ-
asztal körül ült. A társalgás érdekessége az volt, hogy
én Édesapámmal és a fiúkkal magyarul beszéltem, fe-
leségem az Édesapámmal németül, viszont a mamájá-
val lettül, velem pedig angolul, és mivel anyósom csak
lettül és oroszul tudott, így Imrével oroszul társalog-
tak. A kis Ádám pedig ült a magas székén és ott segí-
tett ki, ahol tudott.

Cleveland a negyedik legnagyobb magyar város, ál-
lítólag 70 ezer magyar él(t) ott. Sokan a barátaim kö-
zül, akikkel még Münchenben együtt voltam, oda ván-
doroltak ki, mert az USA-ba csak úgy lehetett kijutni,
ha valaki kezességet vállalt érte. Így a már régen ott
élõ úgynevezett „Öreg Amerikások” az ottani Magyar
Egyházakon keresztül sok menekült magyarnak küld-
tek ilyen „jótálló” nyilatkozatot. 

Münchenben, sokan a barátaim közül az ottani
egyetemre jártak, amíg a kivándorlásra vártak. A leg-
többje az YMCA menzára járt kosztolni, ami addig,
amíg én voltam a menza fõnöke „magyar kézben”
volt. Ott jöttünk össze rendszeresen csütörtök estén-
ként, hogy meghallgassuk egyik társunk elõadását iro-
dalomról, politikáról, történelemrõl vagy az õ szak-
májáról. Az elõadásokat aztán vita követte. Ezeknek
az estéknek nagy volt a látogatottsága, mert igen ér-
dekes témák kerültek terítékre, és a nívó is magas
volt. Ezt aztán Clevelanban tovább folytattuk. Így

megint kialakult egy baráti kör, amit félhivatalosan
„Magyar Akadémikusok Baráti Körének” hívtunk. 

1960-ban felmerült az az ötlet, hogy kéne egy talál-
kozót rendezni, ahová meghívnánk a régi müncheni
barátokat. Szétküldtük a meghívókat, fõleg az USA-ba
és Kanadába. A találkozót egy hosszú hétvégén, abban
a hotelben tartottuk, ahol a fõigazgató Imre barátunk
– müncheni körünk szintén oszlopos tagja – volt. Ha
jól emlékszem 28-an vettünk részt, de feleségestül,
gyerekestül körülbelül hatvanan voltunk. Egy dél-
utánt félretettünk arra, hogy összeüljünk, és egyen-
ként beszámoljunk egymásnak az elmúlt tíz évrõl, te-
hát arról az idõszakról, ami az USA-ba vagy Kanadá-
ba érkezésünk óta történt. Egy hatalmas asztal körül
ültünk, és mire az utolsó is elmesélte a történetét, so-
kunknak büszke könny csillogott a szemében, mert
egyetemi tanárok, orvosok, bankigazgatók, jól szituált
üzletemberek, cégtulajdonosok, elismert tanácsadók,
osztályvezetõk vették körül az asztalt. Mindnyájan a
semmibõl küzdöttük fel magunkat, a saját erõnkbõl,
mert mindnyájan a nullánál kezdtük. De ami a legfon-
tosabb: mindnyájan jó magyarok maradtunk!

Többen, akik ehhez a baráti körhöz tartoztunk el-
határoztuk, hogy szombat délelõttönként eljárunk te-
niszezni. Voltunk vagy 10-12-en akik rendszeresen
részt vettünk ezen, s nagy csatákat vívtunk. Persze
közben viccesen kritizáltuk, húztuk egymást mint:
„Nézzetek oda, Laci máma feltört, mint a huszár
feneke" vagy „Úgy néz ki, hogy Sanyi letört mint a bili
füle". A délelõtti csaták fénypontja az edzés után tar-
tott rendszeres nagy fröccsözés, sörözés volt. Mivel a
baráti kör legtöbb tagja a clevelandi magyar negyed-
ben lakott,  ezeket az ivászatokat természetesen a régi
amerikás Boross bácsi kocsmájában tartottuk. Egy al-
kalommal kicsit többet ittam a „kelletinél", s ilyenkor
gyakran „rámjött a szentimentalizmus". Éppen arról
volt szó, hogy milyen fontos a jövõ szempontjából
gyerekeinket a magyar nyelvre megtanítani, mert mi-
után mi meghalunk, nekik kell tovább vinni a fáklyát.
Erre felálltam és elcsukló hangon a következõket
mondtam: „Fiúk, ezzel én száz százalékig egyetértek,
és ha az Ádám fiam a halálos ágyamnál nem mondja
majd azt, hogy „Isten veled édesapám”, akkor ...
egyszerûen nem fogok meghalni!"

1961-ben Édesapám könnyebb agyvérzést kapott,
ami fõleg a beszédét érintette. Nagyon lassan tudta
csak magát kifejezni, általában dadogva, sokszor a be-
tûket összekeverve. Az viszont látszott rajta, hogy
szellemileg semmi baja. Egy clevelandi magyar orvos-
hoz vittük, akinek az apósa Édesapám kollégája volt a
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Kultuszminisztériumban. Azt tanácsolta, hogy feküd-
jön be egy teljes kivizsgálásra abba a kórházba, ahol õ
fõorvos volt. Az elsõ vizsgálatok után örömmel mond-
ta, hogy Édesapámnak olyan jó a szíve, mint egy gim-
nazistának. Pár nappal késõbb felhívott a hivatalom-
ban, hogy azonnal menjek érte, mert nem bírnak vele
a kórházban, és még a végén el fogja veszteni az állá-
sát apám miatt. Mikor bementem, szegényt az ágyhoz
kötözve találtam, artikulátlanul kiabált és hörgött.
Ahogy hazaértünk pár perc alatt észrevettem, hogy
egész testében remeg, mert nem tudott vizelni. Ahogy
az orvos kijött azonnal mentõt hívott, mert rendes ka-
téterrel nem tudott rajta segíteni. Két napra rá meg-
halt. A „gimnazista” szíve vitte el a pár nap alatt át-
szenvedett fájdalmai miatt! 

Elhunyta kimondhatatlanul nagy vesztesség volt
számomra. Végig velünk lakott, s ami az utolsó éveit
– ahogy õ mondta – bearanyozta, az az volt, hogy na-
gyon sokat foglalkozhatott a kis Ádámmal. Ennek
köszönhetõ, hogy a „kis” Ádám (idén lesz 50 éves) a
mai napig jól beszél magyarul. Édesapámnak két dok-
torátusa volt, jogi és államtudományi, amellett letette
az ügyvédi vizsgát is. Több nyelvet beszélt, gyönyörû-
en zongorázott, sõt még zenét is szerzett. A történel-
met alaposan ismerte, az évszámokat is beleértve.
A magyar nyelv fanatikusa volt, az idegen szavakat
kerülte, kivéve néhány latin idézetet. Harmincnyolc
évig szolgált a Kultuszmnisztériumban, ahol a nyugdíj
és kegydíj osztályt vezette. Temetésén Brachna Gábor,
h. püspök megható búcsúbeszédében többek között
ezeket mondta:

„Míg másoknál az akta legtöbbször csupán papírda-
rab volt, amelyre a törvénycikket csak rá kellet húzni,
addig neki az akták szívügyei voltak, nem lélek nél-
küli papírosok. Az õ kezében elevenné váltak, ahol az
emberi sorsok kértek segítséget. Amikor Magyarorszá-
gon egy fiatal tanító vagy tanár meghalt, akinek még
nyugdíj nem járt, õ meglátta a gondokkal jövõbe nézõ
fiatal özvegyet, akinek kisgyermekét fel kell nevelnie.
Minden kisgyermekben egy magyart látott, így segít-
ségükre sietett. Igaz ember volt, az árvák és özvegyek
mentõangyala, a szív, a lélek embere és ez vezette
minden lépését!”...„Életfilozófiájában világosan ki-
domborodott az az érzés, hogy nincsenek magyar
messiások, de minden magyarnak messiási szívvel kell
a Szülõföld igazságában hinni, és azt szolgálni!”

Drága jó Édesapám porait 1966-ban személyesen
vittem el Besztercebányára, Édesanyánk mellé temet-
tük el. Így sikerült utolsó kívánságát teljesítenem. A jó
Isten nyugosztalja!

ELKERÜLÖK CLEVELANDBÓL

1964-ben a Warner & Swasey vállalat megvett egy
olyan anyagilag bajba jutott céget, amelyik kitûnõ gé-
peket gyártott, csak a felsõ vezetéssel akadt probléma.
Ez egy családi vállalkozás volt, ahol a nagyfõnökök a
rokonságból, vagy régi barátok közül kerültek ki, s
nagy részük inkább golfozni járt napközben ahelyett,
hogy az üzleti ügyekkel foglalkozott volna. A cég
Philadelphia egyik szép elõvárosában, King of Prussiá-
ban volt, és 750 embert foglalkoztatott. 

Ennek a helységnek a neve magyarra fordítva
annyit jelent mint: „A Poroszok Királya”. A mai napig
így hívják. Ennek van logikus magyarázata, ugyanis
eredetileg német telepesek lakták (persze miután az
indiánokat kiüldözték). Mikor már annyian voltak,
hogy egy falut alapíthattak, összeültek és megszavaz-
ták, hogy a falu neve legyen: „Nagy Frigyes”, mint az
akkori porosz király. Ekkor az öregebbek közül felállt
egy bölcs, és azt javasolta, hogy mivel a falu még év-
századokig fenn fog maradni, viszont Nagy Frigyes
halandó, nevezzék el inkább a mindenkori porosz kirá-
lyról. Így lett King of Prussia.

Akkor már osztályvezetõhelyettes voltam Cleve-
landban a Számítástechnikai ügyosztályon. A legmo-
dernebb számítógépeink voltak, az osztály létszáma
több mint ötvenre bõvült. Tíz év alatt sikerült ambi-
cióval, kitartással, szorgalommal és talán Európából,
Magyarországról hozott tehetségemmel fokozatosan
elérni ezt a pozíciót. Itt viszont azt is meg kell említe-
nem, hogy amerikai feletteseim megadták a lehetõ-
séget erre, minden elõítélet nélkül!

King of Prussiában az új alvállalatunk neve
Wiedemann Division of Warner & Swasey lett, az ed-
digi Wiedemann Machine Company-ból. Kinevezték
az új vezérigazgatót, akit Clevelandból helyeztek le.
Nekem fölajánlották a Számítástechnikai osztály veze-
tését azzal a teljesen humánus megoldással, hogy
elõbb menjek le két hétre, ismerkedjek meg az ottani
körülményekkel, a környékkel stb., és amennyiben
érdekel, családostul lehelyeznek. Ha viszont nem
fogadom el az ajánlatot, nyugodtan maradhatok
Clevelandben. 

Így én voltam a második, akit az anyavállalattól
„átvételre” leküldtek. Megérkezésem után két napon
belül elhatároztam, hogy elfogadom az elõléptetéssel
járó ajánlatot. Egy ilyen „átvétel” nem könnyû dolog,
mert mindenkiben, különösen a vezetõségben ott lap-
pangott az a félelem, hogy el lesznek bocsátva. Az én
esetemben még az is hozzájárult a nehézségekhez,
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hogy az eddigi fõnök, akinek a helyét jöttem átvenni,
a volt tulajdonos fia, Ted Wiedemann volt. Õ, mikor
leszerelt a katonaságtól, ahol számítógépekkel dolgo-
zott, látta, hogy a cégük nagy bajban van, és az egyet-
len és utolsó lehetõséget a számítógépben látta. Fel-
hívta az abban az idõben leghíresebb computer gyár-
tó céget, az IBM-et (International Business Machines),
akik azonnal kiküldték az eladójukat, s azonnal meg-
rendelte a legmodernebb számítógépverziót, amit ép-
pen Karácsonykor szállítottak le és szereltek be. A cég-
nél elterjedt a hír, hogy az öreg tulajdonos vett a fiá-
nak Karácsonyra egy játékszert.

Mivel egy számítógép felhasználásához komoly, he-
tekig, hónapokig tartó elõkészületekre lett volna szük-
ség, amire nem jutott idõ, így az tulajdonképpen csak
ott állt a sarokban. Mivel a felkínált pozíciót elfogad-
tam és Ted Wiedemannak Clevelandban szintén jó ál-
lást ajánlottak fel, köztünk nem volt sem féltékenység,
sem rivalizálás. Így nagyon jó barátok lettünk. Ez a
barátság még évekig tartott. Én több okból mondtam
„igent” arra, hogy szívesen elvállalom az osztályveze-
tõi pozíciót és hajlandó vagyok családostul átteleped-
ni King of Prussiába. Elsõsorban nagy kihívásnak te-
kintettem azt, hogy segítsek megmenteni egy „süllye-
dõ hajót”. Tudtam, hogy a több mint tizenkét év ta-
pasztalata a Warner & Swasey adminisztrációban, és a
könyvvitel minden követelményében való teljes isme-
retem nagy segítségemre lesz. Másodszor biztos vol-
tam benne, hogy családomnak is nagyon tetszeni fog
a környék. Több házat is megnéztem, amiben Ted is
sokat segített, mert jól ismerte a vidéket. Nagy volt a
választék szép nagy kertes házakból, aránylag jutá-
nyos áron.

Felhívtam az IBM-nél azt az eladót, aki a számító-
gépet Ted Wiedemannak eladta és megkértem, hogy
aznap este találkozzon velem a hotelben, ahol laktam.
Kicsit csodálkozott, kérdezte, hogy miért. Mondtam
neki, hogy majd este mindenre válaszolok. A megbe-
szélt idõpontra pontosan megjelent. A bemutatkozá-
sunk után azonnal a tárgyra tértem, azaz magyará-
zatot kértem arra, hogy tudott egy teljesen felkészü-
letlen felhasználónak egy ilyen drága számítógépet el-
adni és leszállítani. Azzal védekezett, hogy õ többször
is kifejtette nekik, hogy csak kellõképpen elvégzett
elõkészületek után célszerû azt beszerelni. Állítólag
Ted Wiedemann erre azt válaszolta, ha az IBM nem
kooperál, akkor majd másik számítógépgyártó céggel
fog tárgyalni. Mivel az eladó nem akarta elveszíteni a
biztos üzletet, Karácsonyra leszállították.

Erre megmondtam neki, hogy rövidesen én fogom

átvenni a számítástechnikai osztály vezetését, és ak-
kor csak két eset lehetséges: vagy azonnali hatállyal
visszaveszik a számítógépet, vagy azonnali hatállyal
rendelkezésünkre bocsátanak kellõ munkaerõt, azaz
programozókat, hogy rövid idõn belül a számítógép
mostani 5-10%-os felhasználási százaléka felmenjen
legalább 60 %-ra. Már következö hétfõn jelentkezett
az IBM-tõl a „kikölcsönzött” három programozó, és
ami szintén fontos volt, ezért nem kellett külön fizet-
ni. Ez nagy dolog volt, mert különben egy „vagyonba”
került volna.

Eszembe jutott, hogy van egy nagyon jó barátom
Clevelandban, a Patrik Zoli, aki elismert szakértõje en-
nek az új IBM számítógépnek. Felhívtam telefonon
megkérdeztem, hogy hajlandó lenne-e lejönni King of
Prussiába, természetesen nagyon jó anyagi feltételek
mellett. Két hét múlva már az õ irányítása alatt dol-
goztak az IBM-tõl kölcsönzött programozók. Hama-
rosan kidolgoztam egy tervet, ami elsõsorban a rövid
lejáratú, legfontosabb feladatok elvégzésére vonatko-
zott, másodsorban a távolabbi feladatokat definiál-
tam. Ezen az alapon dolgoztak a programozók az új
programok elkészítésével. Clevelandban a hónap vége
utáni hat napon belül kellett a végleges mérlegnek
elkészülnie. Mivel ennél az új leányvállanál teljesen át
kellett alakítani a számviteli szisztémát, a clevelandi
központ egyelõre 16 napot adott a mérleg elkészítésé-
hez. Szerencsére a központ követelményeit nagyon jól
ismertem, amellett az egyik diplomám könyvvitelbõl,
azaz hites könyvvizsgálói szakból volt.

Az új vezérigazgatónak, Mr. Joe Baileynek, sem volt
könnyû a feladata. Rövid idõ alatt el kellett döntenie,
hogy a legfelsõbb vezetõk közül kiket fog megtartani,
kiket fog nyugdíjba küldeni, és kiket fog elbocsátani.
Mi ugyanabban a hotelban szálltunk meg, minden es-
te együtt vacsoráztunk, és két hónapig minden pénte-
ken este együtt repültünk Clevelandba, majd vasár-
nap este vissza King of Prussiába. Így alkalmam volt õt
alaposan megismerni, mint embert, mint fõnököt és
talán büszkén mondhatom: mint barátot.

Elsõsorban talpig úriember volt, mindig fair, rend-
kívül intelligens, született diplomata és rendkívül rá-
termett vezetõ. Nagyon sokat tanultam tõle, mind a
mai napig Édesapám után õt tisztelem legjobban. Ha
olyan kérdést tett fel valakinek, amire nem tudott vá-
laszolni, nem haragudott meg érte, de elvárta, hogy
másnapra az illetõ felkeresse õt a válasszal. Egyszer
vacsora közben minden bevezetés nélkül megkérdez-
te tõlem: „Ádám, ha te lettél volna a pilóta abban
repülõgépben, amelyik Hiroshima felett repült az
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atombombával a fedélzetén, megnyomtad volna a
kioldógombot?”

Pár hét ottlét után jóformán már mindenkit ismert
úgy a gyárban, mint az irodákban. Reggel hétre jött
be, rendszerint végigsétált a gyártelepen, s mindenki-
hez, akivel találkozott, volt egy jó szava. A diplomá-
ciai érzékét talán a következõ esettel tudom legjobban
illusztrálni. Mint már említettem, az osztályvezetõk
legtöbbje reggelenként általában kilenc, fél tíz felé
jött be az irodájába nyolc óra helyett. Mr. Bailey egyik
napról a másikra megoldotta a problémát. Egy hétfõ
reggeli megbeszélésen, ahol jelen volt az összes osz-
tályvezetõ, azzal kezdte: „Uraim, én itt reggel nyolc-
kor nagyon egyedül érzem magam.“ 

A mi munkánk, az általam felállított terv szerint
igen szépen haladt, mind több és több osztálynak tud-
tunk a számítógép felhasználásával segítséget nyújtani.
Nem csak a könyvelési osztálynak, hanem a leltár-
kezelési, bevásárlási, eladási stb. osztályoknak is. 

Mivel a clevelandi házunkat még nem sikerült elad-
ni és Ádám fiunknak is be kellett fejezni a tanévet, a
család, feleségemmel, az 1958-ban született Zsuzsi lá-
nyunkkal, anyósommal együtt még ott maradt. Mint
már említettem, a hétvégékre még két hónapig haza-
repülhettem, utána a cég kivett nekem egy bútorozott
kis lakást a közelben. Úgyhogy mikor Patrik Zoli bará-
tom lejött Clevelandból, hogy a programozók részle-
gének vezetését átvegye, õ is jó ideig velem lakott. Ál-
talában minden szombaton bementünk az irodába,
mert rengeteg munkánk volt, csak vasárnaponként
mentünk kirándulni vagy síelni. Esténként együtt fõz-
tünk hamar elkészíthetõ, általában magyaros ételeket.
Az étrendünk ezért – bár változatos volt – nagyon
gyakran fõtt tésztákból állt, mert az gyorsan ment.
Azért mondom, hogy változatos, mert a túrós tésztá-
tól kezdve, a mákos tésztáig, a diós tésztától a grízes
tésztáig, a sonkás tésztától a káposztás tésztáig min-
den szerepelt az étrendünkön. 

Egyik vasárnap elhatároztuk, hogy kisütünk egy ka-
csát. Be is tettük az elõmelegített sütõbe, ám egyszer-
re csak éreztük, hogy borzasztó büdösség áramlik a
konyhából. Kiderült, hogy elfelejtettük a kacsa gyom-
rából kivenni azt a kis plasztik zacskót amiben a zúza,
nyak, stb. volt csomagolva. Persze aznap éhesen fe-
küdtünk le, és sokáig kellett szellõztetnünk.

Végre sikerült a clevelandi házunkat eladni és így a
család is lejött King of Prussiába. Eleinte bizony na-
gyon hiányzott a clevelandi baráti körünk, de hama-
rosan megtudtuk, hogy a közeli Pheonixville-ben van
még egy Magyar Ház, amit még az „Öreg Amerikáno-

sok” alapítottak és az úgynevezett „56-osok”-kal
együtt tartják fenn. Sok kedves ismerõssel, baráttal ta-
lálkoztunk, akik szívesen befogadtak az ottani magya-
rok társadalmi életébe. Sokakhoz egy életre szóló ba-
rátság köt, szoros kapcsolatban vagyunk egymással.

21 ÉV UTÁN AZ ELSÕ LÁTOGATÁS
SZÜLÕHAZÁMBA 

1966-ban elhatároztam, hogy feleségemmel együtt,
1951 óta elõször, átrepülünk Európába és tíz napot
Otthon, mármint Magyarországon fogunk tölteni. Ez
annyit jelentett, hogy én 21 év után elõször fogom
meglátogatni szeretett Hazámat. Münchenben bérel-
tünk egy autót és szívdobogva léptük át Hegyes-
halomnál a határt, mint amerikai állampolgárok. Késõ
este érkeztünk Budapestre, és egy ismerõs családnál
szálltunk meg a Keleti pályaudvar közelében.

Másnap reggel azonnal elmentünk bejelentkezni a
legközelebbi rendõrségre, mert arra szigorúan figyel-
meztettek, hogy ezt 24 órán belül meg kell tennünk.
A kint álló õrnek mondtuk, hogy mi járatban vagyunk,
õ pedig megmutatta, hol van a rendõrkapitány irodá-
ja. Ahogy beléptünk, székkel kínált, én átadtam az út-
leveleinket. Rám nézett és azt mondta: „Fekete úr, iga-
zán becsületre méltó, annak ellenére, hogy maga 21
éve külföldön él, ilyen kitûnõen beszél magyarul, min-
den akcentus nélkül” – én addig a köszönésen kívül
semmit nem mondtam – „és ahhoz, hogy a maga Lett-
országban született felesége Clevelandban megtanult
magyarul, szintén csak gratulálni tudok”. A mai napig
érthetetlen számomra, honnan tudta mindezt, hisz én
egy tizenhat éves korában szüleivel külföldre került,
politikailag jelentéktelen egyén voltam.

Másnap reggel, amikor lementem a sarki telefon-
fülkéhez, hogy egy-két közeli rokont felhívjak, feltünt
nekem egy pasas, aki egész idõ alatt a fülke mellett
állt és hallgatózott, miközben úgy tett, mintha újságot
olvasna. Szomorú szívvel kerestem ki régi, jó baráta-
im telefonszámát, de nem mertem felhívni õket, ne-
hogy kellemetlenséget okozzak nekik. Az elõbb emlí-
tett illetõ viszont, ahogy beültem nejemmel az autóba,
szintén beült az övébe és követett minket. Ez abban az
idõben nagyon feltûnõ volt, mert 1966-ban még
aránylag kevés autó szaladgált Budapesten. Ez három
napon keresztül így tartott, azaz mindig ugyanabban
az autóban ugyan az a pasas követett minket, akárho-
va mentünk. A harmadik napon nejem elment az uno-
kahúgaimmal fodrászhoz, én viszont megbeszéltem a
nagybátyámmal, hogy a Keletivel szemben lévõ hotel
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eszpresszójában találkozunk. Gyalog mentem, hisz az
eszpresszó nem volt messze. Persze a rám várakozó
„fiatalúr” 20 lépéssel mögöttem követett. Mikor meg-
érkeztem a nagybátyám még nem volt ott, leültem egy
kis asztalhoz. Az „árnyékom” távolabb szintén, és ren-
delt magának egy kis üveg szódát. Felkeltem, oda-
mentem hozzá és azt mondtam neki udvariasan:
„Uram, én most sokáig fogok itt maradni, mert jön a
nagybátyám. El fogunk beszélgetni és közben konya-
kozni. Nézze, rendelek magának egy üveg jó bort, a
szódavíz amúgy se tesz jót egy férfi potenciájának.”
„Mi ... mi... mit beszél...” – dadogta elpirulva. – „Néz-
ze, maga három napja követ engem, nem tudom mi-
ért, de ha ez a kötelessége hát legyen”. Ekkor felugrott
és fizetés nélkül kirohant. Utána többet nem láttam. 

Egy kedves clevelandi barátom is éppen Budapes-
ten volt látogatóban, az autóját is áthozta az USA-ból
mivel hosszabb idõre jött. Megbeszéltük a nagybá-
tyámmal, hogy felmegyünk a János-hegyi kilátóhoz és
utána együtt vacsorázunk, temészetesen a két unoka-
húgomat is beleértve. Két kocsival mentünk, mert ha-
tan nem fértünk volna el sem a barátoméban, sem a
mienkben. Minden nagyon jól sikerült, az Erzsébet ki-
látóból élveztük a gyönyörû kilátást, a vacsora is fi-
nom volt. Hazamenetel elõtt elhatároztuk, hogy elme-
gyünk még egy tipikus óbudai kisvendéglõbe „schram-
li” zenét hallgatni. Kellemes órát töltöttünk ott, és jó
hangulatban indultunk haza. Karcsi barátom felaján-
lotta, hogy szívesen hazaviszi a nagybátyámékat, mert
úgyis arra megy.

Õk elindultak, mi utánuk. Ötven méter után az
egyik sötét kapualjból kiugrott két rendõr és leállítot-
ta õket. Valamit beszéltek, és indultak tovább. A két
rendõr akkor engem állított le, és kérdezték, hogy it-
tam-e alkoholt. Buta fejjel magyarul válaszoltam,
hogy egy pohárka bort megittam. Erre õk: „Azonnal
szálljon ki, mert ha csak egy kanál sört is ivott, akkor
nem vezethet autót!” Mondtam nekik, hogy a felesé-
gem csak gyümölcslét ivott egész este, majd átveszi õ
a volánt. „De maga már a vendéglõtõl idáig vezetett,
azonnal szálljon ki!”. Karcsi barátom pár méterrel ar-
rébb várt ránk és hátrakiabált magyarul, hogy mi van?
Erre az egyik rendõr: „Mi az, a maga barátja tud ma-
gyarul?”– és intett neki, hogy szálljon ki õ is. Kisült,
hogy Karcsi az elõbb csak angolul beszélt vele ezért
engedték el. Már éjfél éppen elmúlt és ott álltunk ta-
nácstalanul. Az egyik rendõr utasított, hogy parkoljuk
le a kocsikat, mert bevisz minket az õrszobára. Sze-
rencsére éppen jött egy taxi, így sikerült legalább a
nagybátyámékat hazavitetni.

Elindultunk mind az öten gyalog a macskaköves sö-
tét utcán. Menet közben elmondtam a két rendõrnek,
hogy nagyon szégyellem magam a feleségem elõtt,
ugyanis most van elõször Magyarországon, és én any-
nyi szépet és jót meséltem neki Budapestrõl, ahol szü-
lettem és tizenöt évet éltem, és most egy kis pohár bor
miatt ilyen kellemetlenséget kell átélnünk. Szemmel
láthatólag a két rendõrt ez nem hatotta meg. Utána
megkérdeztem az õrmestert (késõbb megtudtam,
hogy Juhásznak hívták): „Mi most le vagyunk tartóz-
tatva? Mert ha igen, akkor a nemzetközi törvények
alapján nekünk jogunk van egy telefonhívásra.” „Ma-
guk nincsenek letartóztatva” – felelte kurtán „jóindu-
latú” kísérõnk. Erre megkérdeztem, hogy abban az
esetben, ha én most elszaladnék, akkor mit csinálna.
„Tekintettel arra, hogy nincsenek járókelõk az utcán,
tehát nem veszélyeztetek emberi életet, használnám
az oldalfegyveremet” – nyugtatott meg. Nem akartam
vele vitatkozni a logikátlan válasza miatt: bár nem
vagyok letartóztatva, de ha elszaladnék mégis utánam
lõne!

Végre megérkeztünk az õrszobára, ahol egy tiszt-
nek beszámolt rólunk. Annak ellenére, hogy halkan
beszéltek, az volt a benyomásunk, hogy a tiszt el akart
minket engedni. Viszont a „jóakarónk”, mármint Ju-
hász elvtárs vért emlegetett. Erre a tiszt mondta neki,
hogy autóval vigyen. Az õrmester egész határozottan
kijelentette : „Ugyan miért? Tudnak ezek gyalogolni!”

Újabb gyaloglás után kis épülethez értünk, ahol Ju-
hász csengetés, vagy kopogás nélkül benyitott egy
egészen kicsi orvosi váróterembe, ahonnan egy ajtó
nyílott. Egy középkorú orvosnõ jött ki, és Juhász úr
csak annyit mondott: „Vérvétel!” Elöször Karcsit tusz-
kolta be, a másik fiatal rendõr meg kint maradt ve-
lünk. Negyedóra múlva Karcsi halál sápadtan kitá-
molygott, és leültették egy székre. Én azt hittem neki-
ugrom ennek a rendõrruhába öltözött bestiának. Ki-
sült, hogy Karcsi, ha vért lát azonnal elájul. Most en-
gem tuszkolt be a mûtõbe az orvosnõhöz, aki elsõsor-
ban a leheletemet kontrolálta, majd felkért, hogy egy
egyenes vonalon menjek végig. Utána azt mondta Ju-
hászhoz fordulva: „Õrmester elvtárs, sem ez az úr,
sem a másik egyáltalán nincs alkohol hatása alatt!” –
erre Juhász: „Orvosnõ elvtárs, én csinálom az én dol-
gomat, maga csinálja a maga dolgát. Vegye a vért!”
Mire készen lettünk az orvosnõ szomorúan nézett
rám, látszott a szemein, hogy bocsánatot kér. Mikor
kimentünk az ajtón, Karcsi már valamennyire magá-
hoz tért. Megkérdeztem Juhász „jóakarónkat”, hogy
most mi következik. „Visszamehetnek az autójukhoz,
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majd az eredményrõl ki lesznek értesítve”. Mikor
megkérdeztem, hogy nem vagyok biztos benne, hogy
visszatalálunk, röviden és a már tõle megszokot jóin-
dulattal azt válaszolta, hogy: „Az a maguk baja!” Reg-
gel háromra értünk meglehetõsen kimerülve a szállás-
helyünkre.

Gizi nagynénémrõl már nagyon régen nem kaptunk
hírt annak ellenére, hogy többször írtunk neki. Õ
Édesapám ikertestvére volt, polgári iskolai tanárnõ,
soha nem ment férjhez. Kispesten vett magának még
a 40-es évek elején egy kertes kis házat, ahol csak a
macskáinak élt. Életében soha senkit nem bántott
meg. Egyszer volt csak baja a törvénnyel, amikor a
kertjében nõtt egy nagylevelû virág. Szorgalmasan
öntözte, ápolta és nagyon büszkén mutogatta a szom-
szédasszonynak. Egyik nap csöngettek, és egy finánc
(spenótbakter) állt az ajtóban. Kiderült, hogy sze-
génynek a féltett virága egy dohánypalánta volt, még
meg is büntették érte. Szóval feltétlenül meg akartam
tudni, hogy mi van vele, egyáltalán él-e még. Valaki
azt tanácsolta, hogy menjek el a rendõrségre, ott ér-
deklõdjem meg a címét. Ott csak annyit kérdeztek,
hogy tudom-e az anyja nevét. Hát persze hogy tud-
tam, hisz az én nagymamám volt. Öt percen belül
megkaptam az aktuális címét. Evvel csak azt akarom
kihangsúlyozni, hogy ez még a mai modern számító-
gépek elõtti idõben történt, mégis mindenki kartoté-
kolva volt. Nejemmel kiautóztunk a megadott címre.
A ház egy nagyobb egycsaládos villa volt, de a nagy-
néném nevét sehol nem láttuk feltüntetve. Hosszas
csöngetésre végre valaki kikiabált egy ablakból : „Kit
keresnek?” – kérdezte nem valami barátságosan. Mi-
kor megmondtam: „Ja, azt a vén satrafát? Az hátul az
udvarban, a baloldali kocsiszínben lakik” – kaptuk a
választ. Hátramentünk és bekopogtunk egy széles aj-
tón, ami inkább egy fakapunak felelt meg. Egy öreg-
asszony rongyos ruhában ijedten nézett ránk. „Gizi
néni, én vagyok Ádám!“ – mondtam és átöleltem,
megcsókoltam, de nagyon nehéz volt a sírást vissza-
fojtanom. „Igazán te vagy? Hogy megnõttél, megfér-
fiasodtál!”– csodálkozott szegényke, hiszen 15 éves
koromban látott utoljára. „Gizi néni, én már borotvál-
kozom…“ – Miután bemutattam nejemet hellyel kí-
nált, de csak egy szék volt a „szobában”. Akkor végre
körülnéztem a volt kocsiszínben. Hátul a még megma-
radt bútorai voltak egymásra rakva, elöl a kis asztal
mögött egy kis, fával fûthetõ tûzhely, a mögött egy
csúnya vaságy. Ilyen sorsa juttatta a kommunista rend-
szer ezt a 78 éves szerencsétlen öregasszonyt, akinek
más bûne nem volt, csak az, hogy Nagyiványi Fekete

Gizellának hívták és a középosztályhoz tartozott!!! 
Bevallom õszintén, mikor visszafelé jövet újra át-

léptük az Osztrák határt, megálltam az autóval, és
percekig rázott a sírás. Sirattam a Hazámat, rokonai-
mat, barátaimat, azt a 10 millió ártatlan magyart, aki-
ket vasfügönnyel lelakatolt börtönbe zártak akaratuk
ellenére a II. világháború után!!!!

VISSZA A JELENBE

King of Prussiában az egész család nagyon hamar
megszokta az új környezetet. Sikerült nagyon jó kör-
nyéken szép házat vennünk. Közel volt a munkahe-
lyemhez, így hazajártam ebédelni. Sikerült a könyv-
viteli szisztémát teljesen a clevelandi követelmények-
nek megfelelõen átalakítanunk, és a számítógép fel-
használásával elértük, hogy a havi mérleghez szüksé-
ges adatokat a hónap vége utáni hatodik napon fel
tudjuk küldeni Clevelandba. Ezért komoly dícséretet
és elismerést kaptunk a legfelsõbb vezetéstõl. 

Mr. Bailey egy évig volt az átvett, vagy inkább meg-
vett leányvállalat vezérigazgatója. Miután sikerült ne-
ki az új céget a fõvállalatba integrálni, visszahívták
Clevelandba, ahol rövidesen a Warner & Swasey elnö-
ke lett. Még sokáig tartottam vele a kapcsolatot. Pár
év után egyszer találkoztam vele Hamburgban, ahol
újabb vállalat megvásárlása ügyében tárgyalt.

1966 õszén kaptam egy telefonhívást a volt IBM
képviselõtõl, Joe H-tól, aki annak idején Ted Wiede-
mannak eladta azt a bizonyos számítógépet, amit
minden elõkészület nélkül szereltek be. Kérdezte, el-
jöhetne-e meglátogatni, mivel itt van a környéken.
Rövidesen megjelent és mondta, hogy nagyon szeret-
né látni mennyire jutottunk az alatt a két év alatt ami-
óta lejöttem Clevelandbõl. Megmutattam neki, hogy a
drága számítógép felhasználási százaléka   5 %-ról fel-
ment 80 %-ra. Az osztályom a vállalat minden ügyosz-
tályának segítséget nyújt. A havi mérleghez szükséges
összes adatot már a hatodik munkanapon felküldjük
Clevelandba, stb. Õ megállás nélkül hajtogatta: „fan-
tastic, fantastic, fantastic” (fantasztikus, fantasztikus).
Mielõtt elment, elmesélte, hogy két másik volt IBM-es
kollégájával tavaly alapítottak egy céget, ahol hatal-
mas tõkebefektetésre volt és van szükségük, amit
fõleg nagy biztosítótársaságoktól és bankoktól kap-
nak. A cégük neve Continental Computer Accociates
Inc. (CCAI) volt. Azzal foglalkoznak, hogy megveszik
az IBM-tõl a különbözõ számítógépeket és haszonbér-
leti szerzõdéses alapjon adják tovább a felhasználók-
nak. (Leasing) Ez a metódus abban az idõben teljesen
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új volt, most már autóktól kezdve bútorokig mindent
lehet „lízingelni”. Rövid idõ alatt sikerült számos ve-
võt találniuk. A további tervük az volt, hogy megszer-
vezzenek a legjobb számítástechnikusokból egy 20-25
fõs csapatot, akik ezeket a felhasználókat programo-
zói szakértelemmel tudják támogatni. Ezen kívül ke-
resnek egy vagy két olyan speciális képzettségû szak-
embert, akinek van elég tapasztalata és alkalmas arra,
hogy legfelsõ vezetési tanácsadóként mûködjön. Ezt a
pozíciót és az ezzel járó magas fizetést ajánlotta fel
nekem. Az ajánlat nagyon kecsegtetõ volt, de gondol-
kozási idõt kértem. 

A döntés, bevallom, nagyon nehéz volt. Tizenöt év
elõtt kezdtem el a Warner & Swasey vállalatnál, mint
zöldfülû, 21 éves, Európából pár hete bevádorolt,
az irodai munkákban tapasztalatlan fiatalember.
Õk megadták a lehetõséget arra, hogy ez alatt a tizen-
öt év alatt egy fontos osztálynak a vezetõje, a cég ve-
zérkarának megbecsült tagja lehettem. Anyagilag se-
gítettek abban, hogy elvégezhessem az egyetemet. Ez
volt az érem egyik oldala, a másik viszont az, hogy ez
alatt az idõ alatt szorgalmas munkával, sokszor fá-
radtságot nem ismerve, odaadással képviseltem a cég
érdekeit. Az utóbbi két év folyamán sikerült a „nagy
kihívásnak” eleget tennem, az új cégünk minden te-
kintetben integrálódott a clevelandi vállalat követel-
ményeinek megfelelõen.

Elfogadtam Joe ajánlatát, fõleg azért, mert a lehe-
tõséget újabb nagy kihívásnak tekintettem, ahol úgy a
számítástechnikai, mint a könyvviteli szaktudásomat
és tapasztalatomat fel tudom majd használni. A kollé-
gáim szomorúan fogadták a hírt. Nagy búcsúvacsorát
rendeztek, amelyen több, mint ötvenen vettek részt.
Sok értékes ajándékot kaptam. Az elmúlt két év alatt
nagyon sok barátot szereztem. Az ironikus volt, hogy
a 15-ik évfordulóm egybeesett a búcsúval, így ott ad-
ták át nekem a megszolgált „érdemrendet”. Melléke-
sen jegyzem meg, hogy 15 év után már 15 nap sza-
badság járt volna nekem az eddigi 10 helyett!!

TANÁCSADÓI MUNKÁSSÁGOM

Egy vállalati vezetõség tanácsadójaként mûködni
nagyon komoly felelõsséggel jár. A szakma elõfeltétele
a szakképzettség és gyakorlati szaktudás több vona-
lon. Egy sikeres tanácsadónál emellett a diplomáciai
és a pszichológiai érzék is fontos. A feladatok, illetve
a megbízások váltakoznak. Egy-két példával szeret-
ném ezt megvilágítani.

Pennsylvánia államban, York városátol nem messze

volt (van) Glatfelder nevû községben egy nagy papír-
gyár. Az egész lakosság megélhetése hosszú évtizedek
óta ettõl a vállalattól, illetve a tulajdonosoktól, azaz a
Glatfelder családtól függött. Õk ennek a nagy felelõs-
ségnek tudatában, az idõvel lépést tartva, a legmoder-
nebbül felszerelt gépekkel és gyártási módszerekkel
biztosították a vállalat jövõjét. Amellett a vállalat
vezetõsége is szakemberekbõl tevõdött össze. Egyedül
a számítástechnikai részleg teljesítményét nem tudták
kellõképen felmérni. Erre a feladatra alkalmaztak en-
gem azzal a kéréssel, hogy tanulmányozzam a jelenle-
gi helyzetet és feleljek a következõ kérdésekre:

– A jelenlegi két számítógép megfelel-e a követel-
ményeknek?

– A jelenlegi személyzet technikai felkészültsége el-
fogadható-e?

– A jelenlegi osztályvezetõ úgy technikai, mint
vezetõi rátermettsége megfelelõ-e?

– A számítógép által megoldott alkalmazási terüle-
tek hathatósága megfelel-e a mai követelményeknek?

– Milyen más területeken lehetne a számítógép se-
gítségét még igénybe venni ?

– Végezetül dolgozzak ki egy tervet, ami a
közeljövõ feladatait foglalja magában.

– Ugyancsak dolgozzak ki egy részletes tervet ami
távolabbi jövõre vonatkozik.

Három hét állt a rendelkezésemre. Mikor így, elõre
megszabott idõre kell ilyen fontos és felelõsségteljes
feladattal megküzdeni, bizony elõfordul, hogy az em-
ber nagy nyomás alatt van. Egyszer megtörtént, hogy
a „nyomás” hatására nagyon felment a vérnyomásom,
mert semmiképpen nem akartam idõ hiányában a
problémákat a „szõnyeg alá seperni”, inkább éjjel-
nappal dolgoztam. Bizony, sajnos azóta is vérnyomás-
csökkentõ orvosságot kell szednem. (1968 óta).

Miután részletesen áttanulmányoztam az aktuális
helyzetet a fent említett szempontok szerint, elkezd-
tem a megoldásokon dolgozni. A legnehezebb volt a
személyzeti problémát – ami fõleg a menedzserrel
volt kapcsolatos – diplomatikusan megoldani. Tom bi-
zony nem örvendett nagy népszerûségnek a vállalat-
nál. Kihasználta azt, hogy nagyon sok függött tõle,
ami a számítógépes megoldásokat illette. Ha rossz
kedve volt, a legtöbb kérelmet visszautasította, és
mint egy kis diktátor vezette az osztályát. Ugyanakkor
kitûnõ szakember volt. A feladatomhoz tartozott,
hogy róla is írjak véleményt, és a problémára megol-
dást találjak. Azt is figyelembe kellett vennem, hogy
kétgyermekes családapáról van szó, aki már évek óta
dolgozott a cégnél, abban a községben született, ott

22



nõtt fel. Végre sikerült diplomatikus megoldást talál-
nom. Felállítottam egy mérleget, mint a könyvvitelben
szokás: Aktívák alatt felsoroltam a pozitívumokat,
mint például kitûnõ technikus, hosszú évi szolgálata
révén kitûnõen ismeri a vállalat minden osztályát, stb.
A passzívák alatt viszont felsoroltam a hátrányait. A
konkluzióban megjegyeztem, hogy ha Tomnak sikerül
a passzívák alatt felsorolt negatívumokat legyõzni, ak-
kor továbbra is a vállalat oszlopos tagja marad.

Még egy Glatfelderéknél történt humoros esetet
szeretnék elmesélni. Egyszer egy héten volt egy olyan
munka, ami órákig futott magától a számítógépen a-
nélkül, hogy figyelni kellett volna rá. Csak azért kel-
lett valakinek bent maradnia éjfélig, hogy lekapcsolja
a gépet, mikor elkészül. Ezt persze nem csinálta senki
szívesen. Aztán egy jó ötlettel megoldották a problé-
mát. Az éjjeliõr ugyanis éjféltájt úgyis mindig arra járt
ellenõrizni az irodát. Megmutatták az öreg nyugdíjas
õrnek, hogy mikor látja, hogy a gép kinyomtatta azt,
hogy „EOJ” azaz End of Job (a munka befejezõdött),
akkor itt és itt le kell kapcsolni ezt és ezt a gombot. Az
öreg nagyon büszke volt, mindenkinek elmesélte,
hogy õ most már komputer-szakértõ lett. Egyszer va-
laki meg akarta tréfálni õt. Mikor jött éjfélkor meg-
nézni, hogy ott van-e az „EOJ” látja, hogy alatta ki-
nyomtatva ott állt a következõ szöveg: „Én már régen
kész vagyok és rád várok, hol pokolban voltál?” Az
öreg ijedten kért bocsánatot a géptõl, de az esetet sen-
kinek nem mesélte el.

Mikor befejeztem ezt a megbízást és át akartam
adni a 40 oldalas beszámolómat, felkértek, hogy jöjjek
el szombaton, amikor a vállalat vezetõségét egybehív-
ják és prezentáljam személyesen a riportot. Figyel-
meztettek, hogy valószínûleg az öreg Glatfelder is ott
lesz egy rövid ideig, de ne sértõdjek meg, mikor egy-
szerre feláll és kimegy. Én három órán keresztül rész-
letesen beszámoltam arról, hogy mit találtam, és
mik azok a tervek amiket tanácsolok. Mikor vége lett,
Mr. Glatfelter odajött hozzám, megrázta a kezemet és
megköszönte az érdekes beszámolómat. Így sikerült a
Glatfelter cégnél történelmet csinálnom, az elsõ eset
volt, hogy az öregúr végigült egy értekezletet! Pár hó-
nappal késõbb meglátogattam õket, és örömmel lát-
tam, hogy tanácsaimat meghallgatták, és az ered-
ménnyel nagyon meg voltak elégedve.

Még egy érdekes esetemrõl szeretnék beszámolni.
Philadelphiában volt/van egy cég, amely Skóciából
nagy tartályokban importált whisky, vodka, gin, bran-
dy stb. palackozásával foglalkozik. Kaliforniából szál-

lított borokat. Ezt a céget egy Magyarországból még a
20-as években bevándorolt hazánk fia alapította, és ez
az évek folyamán nagyon jól menõ, jól jövedelmezõ
vállalkozás lett. Az alapító már meghalt, de a fiai szin-
tén sikeresen vezették a céget. A megbízatásom itt a
következõ volt: 

Megtalálni az okát annak, hogy miért van nagy kü-
lönbség a leltár értékének jelenlegi kimutatásában:

– a könyvelési osztály adatai alapján
– a leltárkönyv állása szerint
– a komputer számításai alapján
Mivel a leltár értéke több millió dollárt tett ki, és a

különbség a három adatbázis között tetemes volt, na-
gyon fontos volt a jelenlegi pontos értéket megállapí-
tani. Azt tanácsoltam, hogy elsõsorban egy pontos, jól
megszervezett és ellenõrzött leltárt csináljunk az én
felügyeletem alatt. Az így kapott összeget elfogadjuk,
mint a leltár jelenlegi állását, és aszerint javítjuk ki a
könyveket. Természetesen megkeressük a komputer-
programokban a hibát, ami ott a nagy különbséget
okozta. A leltározás elõkészítése pár napot, végrehaj-
tása egy hétvégét vett igénybe. Mivel a lopás gyanúja
is fennállt, egy szállítandó árurakomány kamionba va-
ló berakodását is ellenõriztem. Indulás elõtt a tulajdo-
nosok sógora látta el plombával a lakatot. Miután a
kamion éppen elhagyta a raktár kijáratát, kiszaladtam
és leállítottam. Leellenõriztem a plombát, amit egész
könnyen szét lehetett húzni. Így jöttem rá, hogy a ta-
lán hosszú évek óta praktizált lopás mi módon történt.
Azonnal hívtam a tulajdonosokat és kiderült, hogy a
sógoruk volt a feje ennek a tolvajbandának. A két test-
vér alig gyõzött hálálkodni, hogy nem csak a megbíza-
tásomat hajtottam végre kitûnõ eredménnyel, hanem
még a rendszeres lopás rejtélyét is megoldottam. 

A tanácsadói megbízatások nem foglalták le teljes
kapacitásomat, így két megbízatás közötti idõmet egy
automatizált tervezõ és ellenõrzõ programcsomag ki-
fejlesztésének kidolgozásával töltöttem. Egy ilyen
szisztémára nagy szüksége volt a szakmának, de ad-
dig még senki nem vállalkozott erre a nem könnyû fel-
adatra. Amit én kezdtem kifejleszteni az akármilyen
projektra felhasználható volt, a tervezéstõl a szervezé-
sig, a vérehajtáson keresztül az ellenõrzésig minden
fázist magába foglalt, és mindezt a számítógép fel-
használásával, segítségével. A legmodernebb hálóterv-
technikától a függõségig, az erõforrások ütemezéséig
mindent figyelembe vettem. Ezzel a munkával szépen
haladtam elõre, persze a tanácsadási megbízásokat
sem hanyagoltam el.
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Idõközben elterjedt az a hír, hogy a cég, mármint
CCAI, egyesül egy kanadai, olajvezetéket építõ másik
vállalattal, és a mi csoportunkat el fogják adni. Ezt Joe
H. is megerõsítette, mivel õ is tagja volt a felsõ veze-
tésnek. Én már majdnem kész voltam a tervezõ és
ellenõrzõ-szisztéma részletes kidolgozásával. Persze,
hogy az eredmény piacon értékesíthetõ programcso-
mag legyen, még sok munkát igényelt. Ehhez most
kellett volna a programozást elkezdeni. Joe H. átta-
nulmányozta az eddigi erdményeket és nagyon tet-
szett neki. Felmerült a gondolat, hogy önálló céget
alapítunk ennek a szisztémának véglegesítésére és
forgalomba hozatalára. A cég vezetõsége ebbe bele-
egyezett, és írásban adták, hogy felénk ezzel kapcso-
latban semmi követelésük nem lesz.

AZ INTERNATIONAL
SYSTEMS INC.
ÉS A PAC I PROGRAM
CSOMAG SZÜLETÉSE

Így 1969 májusában négyen Joe H., Patrik Z. (Zoli
közben szintén átjött az CCAI-hoz), én és Edward H.
megalapítottuk az International Systems Inc. céget. A
programozás azonnal, nagy ütemben elkezdõdött.
Négy programozót vettünk fel, így szépen haladt a
munka Zoli irányításával. Összesen 28 programot kel-
lett megírni, próbafuttatások révén a hibákat megta-
lálni és kijavítani. Közben kidolgoztam az adatokat,
amivel az egyes programok helyességét meg lehetett
állapítani és segítettem a hibákat megtalálni.

1970-ben piacképes volt a szisztémánk amit PAC I-
nek kereszteltünk, ez a Project Analysis & Control-nak
volt a rövidítése. Szabadon fordítva: Projektek Szerve-
zése & Ellenõrzése.

A PAC I program-csomagot három-négy órás elõ-
adás keretén belül nyilvános szemináriumokon mutat-
tuk be. Mivel már nagyon sokan és nagyon régen vár-
tak egy ilyen segédeszközre, az érdeklõdés felülmúlta
az elképzelésünket. Például New Yorkban heti két-há-
rom elõadást kellett tartanunk, mert nem akartunk
egyszerre több, mint hatvan résztvevõt. Eleinte ezeket
az elõadásokat csak én tudtam tartani, mivel eredeti-
leg a PAC I-et én terveztem, én ismertem ki magam a
legjobban. Késõbb Joe H. és Ed H. is megtanulták, így
egyszerre három különbözõ városban a legjobb hote-
lekben rendeztük a szemináriumokat.

1970 végére 35 ismert vállalat használta nagy meg-
elégedéssel a PAC I szisztémát projektjeik tervezésére,
szervezésére és ellenõrzésére az USA-ban. Ezen a kez-

deti sikeren felbuzdulva felmerült az a gondolat, hogy
valószínûleg Európában is lenne kereslet a PAC I-re.
Egy piackutatásom rövid idõ alatt kimutatta, hogy bi-
zony ott is nagy az igény az ilyen szisztémára. Így
elsõnek Németországból és Franciaországból kaptam
nagyon pozitív válaszokat komoly cégektõl, akik sze-
rettek volna minket képviselni. 1971 tavaszán át-
repültem Münchenbe, ahol több céggel tárgyaltam, de
a legjobb benyomást a Roland Berger & Partner cégrõl
kaptam, akiknek mint legfelsõbb vezetési tanácsadók-
nak nagyon jó hírük volt egész Németországban. Két
napon belül aláírtuk a szerzõdést. Persze nagy elõny
volt, hogy még jól tudtam németül.

Itt szeretnék elmesélni egy humoros esetet. Frank-
furtba érkeztem, és csak másnap volt csatlakozásom
Münchenbe, így a repülõtér közelében lévõ hotelben
szálltam meg. Este, vacsora után rámtört a honvágy,
úgyhogy felmentem a szobámba telefonálni. De rájöt-
tem, hogy a hat óra különbség miatt még túl korán
van. Vártam reggel négyig, godoltam most már jó
lesz, a gyerekek már ágyban vannak, a nejem is meg-
jött a bridzspartiról. Nagy csalódásomra az anyósom
vette fel a kagylót, akivel nagyon nehéz volt nekem
kommunikálni, ugyanis én három nyelvet beszéltem õ
kettõt, de egyik sem volt közös, aminek persze néha
nagy elõnyei is voltak... „Hallo” -mondtam angolul –
„szeretnék Zigivel beszélni”. Mire õ: „Zigi no home”
(Zigi nem otthon) – válaszolta. „Akkor szeretnék a
gyerekekkel beszélni” – folytattam angolul. Erre jött a
válasz: „Children no home” (Gyerekek nem otthon).
Elkezdtem nyugtalankodni: „Where are they?” (Hol
vannak?). „At shore” (a tengerparton). Végre meg-
nyugodtam és csak annyit mondtam neki: „OK Mama,
mondd meg Ziginek, hogy hívtam, itt Ádám” – erre õ:
„Ádám no home, Ádám in Europe” (Ádám nem ott-
hon, Ádám Európában). 15 dolláromba került, hogy
biztos legyek abban, hogy tényleg Európában vagyok.

Párizsban is sikerrel jártam, mert ott is egy – a szak-
mánkban igazi – profira találtam, aki már másfajta
amerikai softwarrel, programcsomagokkal is sikerrel
foglalkozott, s úgy tapasztalatam, hogy ismeretségi
köre már megvan ezen a téren. 

Angliából 18 választ kaptam olyan cégektõl akiket
komolyan érdekelt volna minket képviselni. Tíz céget
választottam, akik számbajöhettek és úgy osztottam
be a velük való tárgyalást, hogy öt napon keresztül a
londoni Hilton hotelben délelõtt jött az egyik cég, dél-
után a következõ. Elõször õket kértem meg, hogy szá-
moljanak be részletesen a cégükrõl, utána én ismer-
tettem velük részletesen a mi szisztémánkat. Többször
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elõfordult, hogy a délelõttiek még nálam voltak, de
már a következõk kopogtattak az ajtón. Egy álló hétig
a napot jóformán nem láttam. Mind a tíz kandidátus
búcsúzásnál arra kért, hogy nekik adjam a képviseleti
jogot. A döntés nem volt könnyû. Amennyiben nagy,
ismert, befutott céget választok azok szinte azonnal
találnak vevõket, de az ilyen cégek programozásból,
tanácsadásból stb. prosperálnak, nekik esetleg a PAC I
azért lenne fontos, hogy azzal „ajtót nyissanak” az õ
szolgáltatásaiknak. Viszont, ha egy fiatal céget válasz-
tok, akkor azoknak ez lesz a fõ megélhetési forrásuk,
és mindent megtesznek azért, hogy minél több vevõt
tudjanak szerezni. Tekintettel arra, hogy nekünk kez-
detben az volt a fontos, hogy minél hamarabb megis-
merjék Angliában a PAC I programcsomagunkat, meg-
vegyék, és mint elégedett felhasználók másoknak is
ajánlják, azért egy, a szakmában jól ismert és respek-
tált céget választottam. Õk szervezték meg a Hilton
hotelben megtartandó elõadásomat, amin több mint
százan vettek részt. Mikor befejeztem a három órát is
meghaladó elõadást, a hallgatóság felállva tapsolt
meg. Ez egy keddi napon történt. Az új képviseletünk
fõnöke John, örömében átölelt és kérte, hogy marad-
jak még pár napig. Elmagyaráztam neki, hogy ez saj-
nos lehetetlen, mert csütörtökön feltétlenül otthon
kell legyek, mivel Thanksgiving ünnepe van, azaz a
Háladás napja, ami Amerikában az egyik legnagyobb
ünnep. Akkor jutott eszembe, hogy Angliában ez nem
ünnep. „Dehogynem, mi is megünnepeljük”– válaszolt
John – „Minden év július 4-én” Ugyanis július 4. az az
ünnepnap az USA-ban, mikor Amerika 1776-ban el-
szakadt Angliától.

A képviseleti hálózat felépítése bizony nem volt
könnyû. Rengeteg utazást és fáradságot igényelt, de
aránylag rövid idõ alatt sikerült a következõ országok-
ban a megfelelõ képviselõket megtalálni és kinevezni:

Németország + Ausztria és Svájc
Franciaország + Belgium
Olaszország
Hollandia + Luxemburg
Anglia + Írország
Svédország + Dánia, Norvégia és Finnország
Spanyolország, az olasz képviselõnk testvérvál-
lata+ Portugália
Dél-afrikai Köztársaság 
(a + jel azt jelenti, hogy azok az országok a képvi-

selet territóriumához tartoztak)
Ezt az eredményt csak úgy lehetett elérni, ahogy

Angliában. Elõszõr az érdeklõdõkkel lelevelezni, oda-
utazni, a legmegfelelõbbet kiválasztani, a szerzõdést

letárgyalni és megkötni. A PAC I szisztémához kitûnõ,
nagyon részletes dokumentációt kaptak a szerzõdés
aláírása után.

A megegyezés az volt, hogy az új képviselõ szervez
bemutató elõadásokat az érdeklõdõk számára, nekem
akkor vissza kellett repülnöm és ezeket megtartanom.
Ez minden esetben így történt. Ennek keretében kap-
ták meg a képviselõk a kellõ kiképzést is. Az elõadá-
saim után rendszerint többen is szerették volna mi-
elõbb bevezetni a PAC I-et. Ilyenkor még pár napig ott
maradtam, azért, mert általában azok a cégek, ahol az
elõadásomon résztvevõket sikerült meggyõznöm meg-
kértek, hogy az õ vállalatuknál is tartsak elõadást. En-
gem aztán leváltott az USA-ból jött technikai tanács-
adónk, aki a technikai kivitelezésért volt felelõs és a
képviselõ technikusainak kiképzéséért. Ezután a kép-
viseletnek volt a feladata az eladás és a technikai kivi-
telezés, valamint a felhasználók minden tekintetben
való támogatása.

Egyedül építettem fel ezt a képviseleti hálózatot,
ami annyit jelentett, hogy több idõt töltöttem a leve-
gõben, mint a szárazföldön. Így elhatároztuk, hogy
egy vagy két évre átköltözöm Európába. Mivel újra
belejöttem a németbe és Roland Berger, a németorszá-
gi képviselõnk felajánlotta, ha Münchenben telepszem
le, akkor egy irodát s egy titkárnõt a rendelkezésemre
bocsát. 1972 júniusától már Münchenbõl irányítottam
az International Systems Inc nemzetközi ügyleteit, de
az elnöki címemet még megtartottam. Akkor már há-
rom fontos hatáskört töltöttem be:

1. Újabb piacot kiépíteni
2. A már meglévõ képviseleteket támogatni
3. Az egyre több PAC I felhasználót rendszeresen
meglátogani
Közben sikerült Ausztráliában, Új Zélanban, Japán-

ban és Izraelben a megfelelõ képviselõt kiválaszta-
nom, persze ez aztán még több utazást igényelt. Az
olasz képviselõnk Braziliában, Sao Paolban nyitott egy
leányvállalatot, úgyhogy oda is le kellett idõnként lá-
togatnom.

Amellett voltak esetleges lehetõségek olyan orszá-
gokban is, ahol nem akartam helyi képviseletet, de
egy-egy eladásra nyílhatott alkalom. Ilyen volt Len-
gyelország – kétszer tartottam elõadást Varsóban. Bul-
gária – szintén kétszer hívtak meg Szófiába. Dzsidába,
Szaudi Arábiába, az ottani repülõtársaság meghívásá-
ra mentem. Érdekes volt, hogy sem a hotelben, sem a
hatalmas irodaépületben egyetlen nõvel sem találkoz-
tam, sõt háromnapos ott tartózkodásom alatt egyetlen
nõszemélyt sem láttam. A „titkárnõk” is mind férfiak
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voltak. A SAUDIAIR irodái a hoteltól pár száz méterre
voltak, úgyhogy gyalog mentem át reggel 9-re, de
akkor már olyan meleg volt, hogy mire odaértem az
izzadságtól csurom vizes lettem. Vissza kellett men-
nem a hotelba letusolni és átöltözni.

Természetesen a magyarországi lehetõségeknek is
utánanéztem. Abban az idõben számítástechnikai ter-
mékek importjával csak az INTERAG Rt. foglalkozott
azaz foglalkozhatott. Felvettem velük a kapcsolatot és
azonnal komoly érdeklõdést mutattak. Meghívtak Bu-
dapestre, ahol az INTERAG rendezésében bemutat-
tam a PAC I szisztémánkat. Az elõadásom végén sok
kitûnõ szakmabeli kérdésre sikeresen meg tudtam vá-
laszolni. A legnagyobb érdeklõdést a Magyar Hiradás-
technikai Egyesülés (MHE) résztvevõi mutatták. En-
nek alapján még akkor elkezdõdtek a tárgyalások az
esetleges megvétellel kapcsolatban az INTERAG-gal.
Hónapokig tartó tárgyalások után, amelyek hol Buda-
pesten, hol Münchenben folytak, végre aláírtuk a szer-
zõdést, mégpedig kompenzációs alapon. Ami annyit
jelentett, hogy a vételárat átutalták nekünk, de mi kö-
teleztük magunkat arra, hogy egy bizonyos idõn belül
ugyanazért az összegért az MHE-tõl programozói
munkát fogunk vásárolni. Ez a megoldás mindkét fél-
nek elõnyös volt. Mi a szisztémánk továbbfejlesztésé-
re tudtuk ezt felhasználni.

Így gyakran kellett Budapestre járnunk, elvégzendõ
munkát hozni, és a kész programokat visszavinni. Egy
alkalommal Zolival az MHE rózsadombi irodájába kel-
lett mennünk, amihez belügyminiszteri engedély kel-
lett. A portán megmutattuk az engedélyt és az ameri-
kai útlevelünket. A portás azonnal felhívta az illetõt,
aki már várt minket. „Nagy elvtárs, itt van a portán
két amerikai elvtárs. Magához jöttek!” mondta meg-
hatottan. Különben megkért, ha legközelebb jövünk
feltétlenül hozzunk neki egy pár Playboy magazint,
szívesen megfizeti... 

A PAC I programcsomagunkat több vállalat sikerrel
adaptálta Magyarországon.

IRÁNI KALANDOM

Irán volt az egyetlen ország ahol egy hetet töltöt-
tem és utána elhatároztam, hogy oda többet nem me-
gyek, pedig lettek volna üzleti lehetõségek, és még ab-
ban az idõben a sah uralkodott. A teheráni Shareton
hotelben a szobámat már jövetelem elõtt négy héttel
megrendeltem, amit telexen keresztül vissza is igazol-
tak. Mikor késõ este megérkeztem, a repülõtéren azt
mondták, hogy a hotel nagyon közel van. Ennek elle-

nére a taxis háromnegyedórát vitt ide-oda. A recepció-
nál közölték, hogy nincs szabad szobájuk, mire én
megmutattam a telexet. Az alkalmazott kereken kije-
lentette, hogy akkor sincs. Erre kértem az igazgatót,
mire õ: „Én vagyok az igazgató!” A mögöttem várako-
zó úr odasúgta nekem, hogy tegyek az útlevelembe
egy 20 dollárost, erre mindjárt lett egy szabad szoba.

Egyik nap késõ délután fejeztem be az üzleti meg-
beszélésemet, így még volt idõm elmenni a híres tehe-
ráni bazárba. Nem sokat idõztem ott, mert féltem,
hogy nem találok megint ki, olyan hatalmas és tele
van labirintusokkal. Végre kikerültem a friss levegõre,
és próbáltam egy taxit keresni, de nem találtam. Elin-
dultam gyalog az egyik sugárúton ahol több taxit lát-
tam robogni. Párszor megpróbáltam leállítani egyet-
egyet annak ellenére, hogy ültek benne. Mindegyik
megállt, de mikor mondtam, hogy Shareton hotel,
azonnal gázt adtak és elrobogtak. Megláttam egy
nagy épületet, ami úgy nézett ki mintha posta lenne.
Bementem, tényleg az volt, de nem találtam senkit,
aki angolul tudott volna. Egyik egy kis cédulára írt va-
lamit és mutogatott valami irányt. Én leállítottam a
következõ taxit, megmutattam a cédulát, rám nézett
és mintha kolerás lennék elrobogott. Lassan kezdett
sötétedni és a járókelõk nagyon gyanúsan néztek rám.
Kezdtem kétségbeesni, mert teljesen tanácstalan vol-
tam. Azt irányt nagyjából tudtam a hotel felé, de gya-
log, megítélésem szerint, több mint egy órai út lett
volna. Végre megláttam egy pénzváltó üzletet. Be-
mentem és nagy örömömre a köszönésemre angolul
válaszoltak. Elmeséltem a problémámat és megmutat-
tam a cédulát amit a postán kaptam. Végre megol-
dódott a rejtély. Teheránban ugyanis a sugárutakon a
taxik egész nap ingáznak, azaz elindulnak az út elején
és mindenkit felvesznek, aki abba az irányba akar
menni, s amikor ki akar szállni, akkor kifizeti a részét.
Az út végén megfordul és ugyan ilyen alapon vissza-
taxizik és veszi fel az utasokat. Én sajnos nem azon a
sugárúton várakoztam amelyik a Shareton felé veze-
tett. Miután két utcával arrébb mentem az elsõ taxi
felvett. Nagyon örültem, mikor végre visszarepülhet-
tem Münchenbe.
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IZRAELI KALANDOM

Több izraeli cégtõl kaptam olyan levelet, amelyben
közölték, hogy hallottak a PAC I szisztémánkról és azt,
hogy szerintük kitûnõ lehetõségek lennének az ottani
piacon. Sikerült hárommal közülük Münchenben ta-
lálkoznom, mivel egy ott megtartott konferencián vet-
tek részt. Így már mielõtt Izraelbe értem, kiválaszthat-
tam azt a céget, amelyikkel legjobbnak tartottam a
jövõbeli üzleti kapcsolatot. Rövidesen értesítettek,
hogy a Tel Aviv-i hotelban tartandó elõadásomra több,
mint ötvenen jelentkeztek.

A müncheni repülõtéren három órával az indulás
elõtt kellett jelentkeztem. A kofferomat teljesen ki kel-
lett pakolnom, mindent átnéztek. A buszunkat a repü-
lõig egy tank kísérte. Este érkeztünk Tel Avivba, ahol
már vártak azok, akikkel Münchenben találkoztam.
Bizony jó késõ volt, mire megérkeztünk Haifaba, az
irodájukba. Másnap korán reggel indultunk Tel Avivba
egyenesen a Hilton Hotelba, ahol az elõadásomra
meghívottak már vártak. Meg kell említenem, hogy
abban az idõben még nem volt Egyiptomnak követsé-
gi épülete, így a Hilton Hotel egy része lett lefoglalva
erre a célra. Mindenütt állig felfegyvezett katonák
hemzsegtek, mert féltek egy esetleges támadástól. So-
kan voltak még akik ellenezték a kiegyezést. Az elõ-
adásom alatt minden negyedórában egy géppisztolyos
katona lökte be az ajtót, végigment a termen, körülné-
zett és nagy zajjal kiment. Bizony nem volt valami kel-
lemes érzés. Az elõadás ennek ellenére nagyon jól si-
került, a befejezés elõtt nagyon sok kérdésre kellett
válaszolnom.

A szerzõdés megtárgyalása tovább tartott mint gon-
doltam, mivel jogi problémák merültek fel, ami az iz-
raeli törvények miatt konfliktust okoztak. Három na-
pot vett igénybe míg megtaláltuk a megfelelõ komp-
romisszumot ezek kiküszöbölésére. Nekem a követ-
kezõ nap késõ délutánján indult vissza Münchenbe a
gépem, és még a dokumentációs könyvet részletesen
el kellett volna magyaráznom. Vendéglátóim tudták,
hogy nagyon szerettem volna még eljutni Jeruzsálem-
be is egy rövid látogatásra. Úgy oldották meg ezt a
problémát, hogy ketten ültünk a hátsó ülésen és út-
közben Haifátol Jeruzsálemig elmagyaráztam annak a
fiatalembernek, akinek késõbb a feladata volt a könyv
használata. Mikor megérkeztünk Jeruzsálembe, felfo-
gadtak nekem egy idegenvezetõt, aki keresztény lévén
tudta, hogy engem mi érdekel legjobban. Így végig-
mentünk azon az úton ahol Jézus hátán cipelte a ke-
resztet. Nagyon megható volt ezt így látni és átélni.

Jeruzsálembõl egyenesen Tel Avivbe autóztunk, mert
onnan indult a gépem. A repülõtéren komoly és
hosszadalmas vizsgálaton kellett átesnem. Egy fiatal
hadnagynõ nem éppen a legudvariasabban vallatott.
Egyik kérdést a másik után adta fel, aztán keresztkér-
désekkel próbált zavarba hozni. Például: Miért jöttem
Izraelbe, mikor és hol születtem, itt kikkel találkoz-
tam, miért Haifában szálltam meg, hol van a lakhe-
lyem, miért élek Münchenben mikor amerikai állam-
polgár vagyok stb. A kofferomat teljesen kiforgatta és
a végén köszönés nélkül mutatta, hogy mehetek.

NAGY VÁLTOZÁSOK – ÚGY AZ ÜZ-
LETI-, MINT A MAGÁNÉLETEMBEN

1973-ban nagy változás állott be a magánéletem-
ben, ugyanis feleségemmel közös megegyezéssel el-
váltunk. Az a terv, hogy én egy-két évig maradok Eu-
rópában, azaz addig, amíg felépítem a nemzetközi há-
lózatot, nem volt reális. Ugyanis akkor már az öt vi-
lágrészen tizennégy cég képviselte a PAC I szisztémán-
kat és összesen több, mint 400 felhasználónk volt, több
mint 21 országban. Nekem rendszeresen meg kellett
látogatnom a képviselõinket és a territóriumukban lé-
võ ügyfeleinket. Ezek az utazások szükségesek és na-
gyon hasznosak voltak, mivel nem csak „udvariassági
vizit”-ként keltettek jó benyomást, hanem sok jó ötle-
tet is össze tudtam gyûjteni, amivel a szisztémánkat
még hatásosabbá tudtuk tenni. Emlékszem, mikor
egyszer a Wellington-i felhasználónkat látogattam
meg Új Zélandban, az ottani osztályvezetõ meghatva
mondta: „Igazán becsülöm, hogy maga a fél világot
beutazta csak azért, hogy minket meglátogasson!”

1974-ben üzleti szempontból is a kialakult helyzet-
nek megfelelõen kellett egy praktikusabb megoldást
találnunk. Már lehetetlenné vált ezt a fáradtságosan
felépített és az egész világot behálózó organizációt az
USA-ból irányítani. Így közösen elhatároztuk, hogy le-
mondok az International Systems Inc. elnöki pozí-
ciómról. Az ISI-hoz továbbra is az USA, Canada és
Mexico fog tartozni, mi pedig, Patrik Zoli és én, alapí-
tunk Európában azaz Svájcban egy új, teljesen önálló
céget, és átvesszük a nemzetközi piacot, amit amúgyis
én építettem fel. Az új cégünk, mint ISIO azaz Inter-
national Systems Inc. Overseas lett hivatalosan beje-
lentve 1975-ben. Abban is megegyeztünk, hogy a két
önálló cég egymással szorosan fog együttmûködni.

Ez az év a magánéletemben is nagy változást ho-
zott, ugyanis újra megnõsültem. Ingriddel most má-
jusban (2002-ben) ünnepeljük 28-ik boldogságban el-
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töltött házassági évfordulónkat. Õ szintén a számítás-
technika és matematika szakon kapta a kiképzését,
kitûnõen tud(ott) programozni, ismerte a PAC I szisz-
témát. Így nagy segítség volt az újonnan alakult ISIO-
nak, hogy az összes képviselõnket technikailag tudta
támogatni. Esküvõnk elõtt három fontos dolgot kíván-
tam Ingridtõl: 1. Ne csaljon meg (ez volt a legfonto-
sabb), 2. Tanuljon meg magyarul, 3. Ezentúl õ pucol-
ja a cipõmet. Ezt persze viccesen említettem neki, mi-
vel a mai napig utálok cipõt tisztítani. Az elsõvel a mai
napig „megbírkózott”. A második teljesítéséhez azon-
nal beiratkozott a müncheni egyetem esti magyar fa-
kultására. Kitûnõ tankönyvük volt, mégpedig az ami-
bõl a keletnémetek tanultak, mielõtt beiratkozhattak
Budapest bármelyik egyetemére. Ingrid nagyon jól ha-
ladt, õ amúgy is született nyelvtehetség. Már a 18. lec-
kénél voltak amikor én egy háromhetes Ausztráliai
utról értem végre haza. Kijött értem a repülötérre és
örömmel, mosolyogva azzal fogadott, hogy:
„Jó estét Fekete elvtárs”. 

1975-ben megszületett édes kis Anikó lányunk,
1977-ben András, aki udvariasságból elõreengedte
Anikót. Miután „megjöttek” a gyerekek, Ingrid kényte-
len volt az esti egyetemet abbahagyni, mert München-
ben jóformán lehetetlen volt megbízható babysittert
kapni, én meg állandóan utaztam.

Bár 1975-ben az ISIO AG. Zürichben hivatalosan
bejegyzett svájci cég volt, sem Zoli sem én nem kap-
tuk meg sem a munkavállalási-, sem a letelepedési en-
gedélyt a hatóságoktól. Ugyanis egy népszavazás által
életbelépett törvény leállíttatta a külföldi állam-
polgárok Svájcba való jövetelét. Így továbbra is
Münchenbõl irányítottuk az ISIO ügyleteit. A mi laká-
sunkban volt az irodánk, így Zoli reggeltõl késõ dél-
utánig nálunk dolgozott velem és Ingriddel együtt,
persze nálunk is ebédelt. A gyerekek Zolit nagyon sze-
rették (még most is) és családtagnak tekintették. Zoli-
éknak abban az idõben volt egy Anikóval egyidõs, jó-
pofa kis dakszlijuk, a Charley – õ is a családhoz tarto-
zott. Egyik nap a reggeli asztalnál ültünk, amikor Ani-
kó, aki ötéves lehetett, (András 3 és fél,) elkezdte ma-
gyarázni Andrásnak: „Tudod András, ha én megnö-
vök, belõlem is mama lesz, mint az anyukánk, mikor
te megnõsz belõled is apa lesz, mint a mi apukánk, és
mikor a Charley megnõ akkor – egy ideig gondolko-
zott – majd hamar kivágta: belõle Zoli bácsi lesz!”

CSALÁDOM AMERIKÁBAN ÉLÕ
RÉSZLEGE

Ádám fiamat, még mikor 16 éves volt, apai jó-
tanácsokkal láttam el. Fõleg két dolgot hangsúlyoz-
tam: az elsõ, hogy ne nõsüljön túl korán, mert én is túl
fiatalon nõsültem, a második, hogy ne a számítás-
technikai pályát válassza, mert az állandó sztresszel
jár. Ennek ellenére, hála a jó Istennek, egyiket sem fo-
gadta meg, ugyanis 1974-ben, 23 éves korában meg-
nõsült, majd rövidesen a híres Merck vállalatnál he-
lyezkedett el programozóként. Azóta is ott van, és az
évek során nagyon szépen ment elõre, most már mint
megbecsült és respektált osztályvezetõ mûködik. Az
évek folyamán nagyon sokat kellett utaznia. Feleségé-
nek nem volt könnyû dolga. Sokszor kellett egyedül
boldogulnia a három aranyos, élénk kisgyerekkel. Én
nagyon boldog és büszke nagyapja vagyok Aaron-Kris-
tófnak aki 1978-ban született, Eriknek, aki 1981-ben
született és Veronikának aki 1983-ban született. Ádám
és Elain 1980-ban a vakációjukat Európában töltötték,
úgyhogy nálunk Münchenben ünnepeltük Aaron má-
sodik születésnapját. Tõlünk egy nagy mackót kapott
aminek nagyon megörült, én mondtam neki, hogy ez
egy „maci”. Azóta az unokáim engem nem nagyapá-
nak vagy grandpának hívnak, hanem „Matti”-nak.

Zsuzsi elsõ házassága sajnos nem sikerült. Férje
évekik állás nélkül volt és szegény Zsuzsinak kellett a
családot eltartania. Az 1984-ben született Warren, na-
gyon tehetséges fiú, fõleg sportban jeleskedik. Dana
nagyon ragaszkodó tipikus bakfis, 1985-ben született.
Sajnos az öt jól sikerült unokámtól egy nagy tenger
választott el, így nem tudtam annyit velük együtt len-
ni, amennyit szerettem volna. Azért minden évben,
amíg az üzleti életben aktívan részt vettem, legalább
kétszer láttam õket. A múltkor számoltam ki, hogy
1972-tõl 1990-ig 54-szer repültem az USA-ba és
ilyenkor mindig meglátogattam családom Ameriká-
ban élõ részlegét. 

1987-ben nagyon kedves, két hetet tötöttünk
együtt az Atlanti óceán partján. Megbíztam Ádám fia-
mat, hogy béreljen ki egy nagy házat Avalonban, kö-
zel Atlantik Cityhez. Ott sikerült összehozni mind a
négy gyermekemet: Ádámot, Zsuzsit, Anikót és And-
rást, Ádám feleségét Elaint, az én nejemet Ingridet, és
az öt unokámat: Aaron-Kristófot, Eriket, Veronikát,
Warrent és Danát. Igazán meghitt, felejthetetlen vaká-
ció volt mindnyájunk számára.

Még annyit, hogy Zsuzsi rosszul sikerült házassága
17 év után teljesen zátonyra futott. Egy évre rá meg-
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ismerkedett egy nagyon szimpatikus, ír származású
elvált, egy-gyermekes fiatalemberrel. 2001 júniusá-
ban volt az esküvõjük. Így most már hat aranyos uno-
ka „Mattija” vagyok.

A VILÁGJÁRÁS ÁRNYOLDALAI

Az állandó utazás bizony gyakran nagyon fárasztó
volt. Különösen azok a hosszú utak amikor még az év-
szakok is nehézségeket okoztak. Egy-két példával sze-
retném megvilágítani ezeket a problémákat.

1972 februárjában még az USA-ban laktam, amikor
hosszú útra kellett csomagolnom. Elõször Európába
repültem, ahol tél volt, onnan pedig Dél-Afrikába,
ahol viszont forró nyár tombolt. Így aztán vinnem kel-
lett magammal mind a téli, mind a nyári öltönyöket,
ingeket stb. Münchenben még nagyban tartott a far-
sang, mikor Genfbõl elindult a Swissair 747-es Jumbo
gépe. Nairobiban volt az elsõ „megállónk”, ahol egy
órát idõztünk. A pilóta felhívta figyelmünket, hogy a
Kilimandzsárótól nem messze visz az utunk, s õ egy-
szer körbe fogja repülni Afrika legmagasabb csúcsát
(5895 méter), a mi kedvünkért. Igazi élményben volt
részünk, mert mi. kb. 6500 méter magasságban repül-
tünk így kitûnõen láttuk a csúcson lévõ kis fennsíkot.
(A fényképezõgépem persze a kofferban volt...)

Még aznap megérkeztünk Johannesburga, ahol az
ottani képviselõnk várt, s kitûnõen megszervezte az
elõadási körutamat. 10 napi ott-tartózkodásom alatt
nyárközepi meleg volt, 25 és 35 fok között. Johannes-
burgon kivül Pretoriában, East Londonban, Port
Elizabethben és végül Kapstadtban (magyarul Fokvá-
ros, angolul Capetown) tartottam elõadásokat. Geor-
ge, az ottani képviselõnk úgy szervezte meg az utun-
kat, hogy a hét végére érjünk Kapstadtba, már csak
azért is, mert nem csak álom szép a város, hanem
gyönyörû strandjai is vannak. Így szombaton egész
nap kihasználtuk a gyönyörû nyári idõt. Sajnos, bár-
mennyire is kentem  magam napolajjal, mégis megle-
hetõsen leégtem. Vasárnap késõ délután indult a gé-
pünk vissza Johannesburgba, így még volt idõnk Afri-
ka legdélibb csücskébe leautózni. Ez az úgynevezett
Cape of Good Hope, nincs messze a Fokvárostól. Állí-
tólag tisztán lehet látni egy vonalat, ahol az Indiai-
óceán és az Atlanti-óceán „találkoznak”. Én ugyan
meresztettem a szememet amennyire csak lehetett, de
semmiféle vonalat nem láttam.

Hétfõn reggel már indulásra készen állt a Lufthan-
sa frankfurti járata, mikor a pilóta bemondta, hogy a
mûszerfalon felvillant egy piros lámpa, és õ addig el

nem indul, amíg ennek az okát meg nem találják.
Négy órát várakoztunk mire végre elindultunk.
Kinshassában újra tankoltunk, ott értesített a pilóta,
hogy sajnos a négyórás késésünk miatt Accrában
(Ghana) le kell szállnunk, mert az eredeti személyzet
munkaideje jóval túllépné a megengedett szolgálati
óraszámot. Így Accrában az ott pihenõ személyzet
veszi át a szolgálatot. Kiderült, hogy azok, szegények,
éppen piknikeztek a tengerparton és a nyársonsült
malacuk már majdnem kész volt mikor megkapták a
hírt, hogy azonnal át kell vegyék a szolgálatot. Viszont
annyira bajtársiasak voltak, hogy leváltott személyzet-
nek elmagyarázták, hol találják meg azt a malacot.

Késõ éjszaka érkeztünk Frankfurtba, így lekéstem a
stockholmi csatlakozásomat. Másnap hatalmas hóvi-
harban szálltunk le a stockholmi repülõtérre. Mikor
kiléptem a gépbõl az egész testem úgy el kezdett re-
megni, hogy jól meg kellett kapaszkodjak, mert külön-
ben elestem volna. Így tiltakozott a szervezetem az el-
len az „embertelenség” ellen, hogy huszonnégy órán
belül +30 fokról mínusz 15 foknak tettem ki!!

BESZÁMOLÓ AZ EGYIK
LEGHOSSZABB ÉS
„LEGFÁJDALMASABB” UTAMRÓL 

Ezt az utat soha nem fogom elfelejteni: 24 napig
tartott, május 19-én indultam és június 11-én értem
vissza Münchenbe. 18-szor startolt a repülõm és 18-
szor szállt le, 11 különbözõ repülõtársaság gépeivel
repültem, 8 országban voltam, 16 elõadást tartottam,
és majdnem le kellett amputálni a jobb kezem hü-
velykujját. Sajnos még nem számítottam ki, hogy
hány órát repültem, de azt tudom hogy összesen
45.702 kilométert tettem meg és egyszer teljesen kö-
rül utaztam a Földet, mert mindig nyugat felé repülve
Frankfurtból, kelet felõl érkeztem vissza Frankfurtba.
Mire június 11-én Münchenben leszálltam, azt sem
tudtam, hogy hívnak.

Tehát röviden: München-Frankfurt-Los Angeles-
Auckland (Új-Zéland), csak ez a repülõút 20.000 kilo-
métert tett ki. Mikor reggel 8-kor megérkeztem Auck-
landbol Los Angelesbõl, azzal fogadott az Új-Zéland-i
képviselõnk, hogy csak annyi idõm van, hogy hamar
letusoljak, mert több mint negyvenen jelentkeztek a
fél 10-kor kezdõdõ elõadásomra. Viszont kettõre már
a New Zealand Air fõhadiszállásán várnak a követke-
zõ elõadásra, így még ebédelni sem volt idõm. Mon-
danom sem kell, hogy este milyen fáradtan estem az
ágyba.
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Wellingtonban vasárnap késõ délután szállt le a gé-
pünk. Olyan nagy szél volt, hogy utánunk már nem fo-
gadott több járatot a reptér. Wellington egy öbölben
fekszik, a hotelem a keleti part mellett volt. Ott várt
az ottani képviselõnk és Új-Zéland legnagyobb bank-
jának igazgatója. Õk nagyon elégedett használói vol-
tak a mi PAC I program-csomagunknak. Már éppen le-
ültünk a hotel éttermében foglalt asztalunkhoz, ami-
kor kialudtak a lámpák. Pár perc múlva jött az igaz-
gató egy gyertyával, és közölte, hogy  értesülései sze-
rint sajnos a nagy szél miatt órákig nem lesz áram, így
vacsorát nem tudnak felszolgálni. Viszont láttuk, hogy
az öböl másik oldalán égnek a lámpák. Vendéglátóim
javasolták, hogy menjünk át oda. Lassan lebotorkál-
tunk a sötétségben a parkgarázsba. Be akartam száll-
ni az autóba, csakhogy ott a baloldali forgalom miatt
a sofõr a jobb oldalon ül, én meg ott nyitottam ki a ko-
csi ajtaját. Õ nem vett észre, és teljes erõvel becsapta
az ajtót. Csak az volt a baj hogy az én hüvelykujjam
még „bent” volt és kis idõbe telt míg ezt õ felfogta és
kinyitotta, hogy én végre kiszabadíthassam teljesen
elhalt végtagomat. Itt még azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy ez az autó egy Volvo volt és nem egy Trabant.
Fájdalmat még egyelõre nem éreztem, mert az ujjam
teljesen el volt zsibbadva. Ám mire megérkeztünk az
étterembe bizony nagyon kezdett sajogni, és vendég-
látóim csak akkor ébredtek rá, hogy mi történt mikor
megmutattam teljesen deformált ujjamat. A felsõ fele
teljesen lapos volt, fõleg ott ahol a köröm van. Rendel-
tem egy dupla whiskyt sok jéggel, és egész este a po-
hárba lógattam az ujjamat. A fájdalmat csak az enyhí-
tette kissé, hogy bejött egy öreg zongorista és szép
magyar nótákat kezdett játszani. Odamentem hozzá
és kicsit elbeszélgettünk, õ is nagyon megörült nekem,
már régen nem volt alkalma magyarul beszélni.

Végre vége volt a vacsorának és láttuk, hogy az
öböl túloldalán is újra kigyulladtak, a lámpák. Ahogy
visszaértünk a hotelbe kértem egy nagy zacskó jeget,
és egész éjjel borogattam az addigra már bedagadt
hüvelykujjamat. Jóformán semmit nem aludtam, de
9-re már le kellett mennem az elõadóterembe, ahol
vagy 30-an várták az elõadásom kezdetét. Egy jeges
borogatás segítségével, amit idõnként váltogattam,
persze a hallgatóságtól bocsánatot kérve, végre délre
befejeztem az elõadást és alig vártam, hogy egy orvos-
hoz kerüljek.

Az orvos, akit találtam, egy 80 év körüli öreg bácsi
volt, aki, mikor ránézett az ujjamra örömmel meg-
nyugtatott, hogy õ az ilyen esetekhez nagyon jól ért,
mert sok olyan ácsot gyógyított már az életében, akik

a kalapáccsal az ujjukat verték szög helyett. Elõször is
megállapította, hogy nincs törés, de nem röntgennel,
hanem a hatalmas mancsával. Én az összes csillagot,
amit a Déli Féltekén látni lehet mind láttam, még a
Dél Keresztjét is, mert ott nincs Göncölszekér. Utána
kioktatott, hogy az alvadt vért, ami a körmöm alatt
összegyûlt, el fogja távolítani. Elõvett egy szabályos
fúrót és egy lyukat fúrt a korával járó remegõ kezével,
a körmöm közepébe. Úgy éreztem, hogy az egész uj-
jamat átfúrta. Utána teljes erejével megszorította a
már annyit szenvedett, szerencsétlen „áldozatot”,
hogy tényleg kifolyt az alvadt vér. Bekötötte és figyel-
meztetett, hogy idõnként egy tûvel tegyem szabaddá
a lyukat. Ez a procedura valoban segített idõlegesen,
habár mint késõbb kiderült, ha akkor leveszi a körmö-
met nagyon sok problémától szabadított volna meg.

Még aznap délután Sydneybe repültem és másnap
délelõtt ott is tartottam egy elõadást. Az ujjam, annak
ellenére, hogy idõnként a lyukat kitisztítottam, még
mindig nagyon fájt, és meg volt dagadva. Reggel Can-
berrába kellett repülnöm több minisztérium meghívá-
sára, akik az elõadásomat megrendezték. Korán reg-
gel a hotelban felhívtam a recepciót és rendeltem egy
taxit. Mire lementem a taxi már ott volt, és csak be
kellett mondanom a szobaszámomat, mert nem a ne-
vemre rendelték, hanem a szobaszámra. A taxissal a
repülõtérig elbeszélgettünk. Elmesélte, hogy Jáva szi-
getérõl jött át Ausztráliába pár évre, hogy pénzt gyûjt-
sön, még egy évig marad, utána visszamegy a család-
jához. Meséltem neki, hogy a jávai kávénak Ameriká-
ban nagyon jó híre van, sõt sokan argo kifejezéssel a
kávét „jawanak” hívják. Még aznap visszarepültem
Canberrából és késõ este érkeztem meg a hotelba.
Amikor a kulcsomért mentem a recepcióba a portás
átadott egy kis csomagot. Jávai kávé volt benne! A ta-
xis adta le, a nevemet nem tudta, de a szobaszámo-
mat igen. Ilyenkor ébred rá az ember, hogy nem kell
feladni a jövõbe vetett hitünket, míg ilyen emberek is
élnek ezen a Földön!!

A hétvégét Sydneyben töltöttem egy aranyos, ked-
ves magyar házaspárnál, Gyuriéknál, Miklós bátyám
volt hadapród bajtársáéknál, akik szombaton elvittek
egy magyar baráti házi-partira. Ez a hétvége szinte
oázist jelentett nekem „világ-vándornak”, amit szeretõ
igaz baráti körben tölthettem el. Az ujjam, ahelyett,
hogy javult volna, napról-napra rosszabbodott, a kö-
römágy teljesen begyulladt. Gyurka elvitt a háziorvo-
sukhoz, aki amennyire lehetett kitisztította a lyukat és
fertõtlenítette.
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Sydneybõl Adelaidebe repültem, onnan Perthbe, s
mindkét városban megtartottam a szokásos elõadáso-
mat. Éjjelenként nagyon rosszul aludtam, mert az uj-
jam állandóan lüktetett és fájt. Mire Perthbõl megér-
keztem Singapore-ba a körömágyam teljesen be-
gennyedt. Az elõadás után a hotelorvos a körmömbe
fúrt lyukat megnagyobbította és egy gézt gyömöszölt
bele, hogy azon tudjon a genny kiszivárogni. Singa-
poreból Kuala Lumpurba repültem, mert ott is meg
kellett tartanom az elõadásomat. Mielõtt elindultam
erre az „embertelenül” hosszú útra, Zoli kollégámnak
elmondtam a tervezett útvonalamat. Mikor Kuala
Lumpurt említettem, Zoli nagy bölcsen megjegyezte:
„Ez úgy hangzik mint egy ázsiai nemibetegség”.

Viszont nagy örömömre ott meglátogathattam egy
nagyon kedves unokatestvéremet, és aranyos felesé-
gét, meg a már ott született egyéves ikreiket. Ez a lá-
togatás egy újabb kis oázist jelentett számomra a fá-
rasztó, hosszú út alatt.

Kuala Lumburból Hong Kongba repültem, de sajnos
nem volt idõm szakorvoshoz menni az ujjamal, mert
másnap korán reggel Manilába repültünk a Hong
Kong-i képviselõnkkel. Manilában délre fejeztem be
az elõadásomat, akkor már várt egy katonai jeep,
hogy elvigyen a Philippin hadsereg fõhadiszállására.
Ugyanis õk is hallottak a PAC I-rõl és nagyon érdekel-
te õket. Több, mint húsz tiszt hallgatta végig az elõ-
adást, amit egy barakkban kellett megtartsak, rettene-
tes hõségben. Mire visszavittek a hotelba, már enni
sem volt kedvem, de alig vártam, hogy a nagyon lük-
tetõ és sajgó ujjamat végre átköthessem. Másnap reg-
gel visszarepültem Hong Kongba ahol az ottani
képviselõnk végre elvitt az õ megbízható orvosához.
Az, miután meglátta azt szerencsétlen, megkínzott
hüvelykujjamat azt mondta, ha még pár napot vártam
volna vele, le kellett volna amputálni. Õ végre „leope-
rálta” a körmömet, amit még az öreg wellingtoni or-
vosnak kellett volna megtenni két héttel azelõtt!! Még
aznap visszarepültem Frankfurtba és onnan Mün-
chenbe, természetesen fájdalomcsilapítókkal és alta-
tóval elkábítva. Még pár hétig tartott míg az ujjam tel-
jesen begyógyult, de nyoma a mai napig megvan.

KALANDOS UTAZÁSOM
BRAZÍLIÁBA.

Az olasz képviselõnk alapított egy céget Brazíliá-
ban. A cég fõirodája Sao Paulóban volt. Rövid idõ
alatt – tehetséges szakemberekbõl álló csoport révén
„befutottak”. Fõleg a számítástechnikai vonalon mû-

ködtek nagyon eredményesen. Mivel a PAC I sziszté-
mának ott is komoly piaci lehetõséget jósoltak meg-
kértek, hogy mielõbb utazzak le hozzájuk, õk addig
megszervezik az elõadásaimat Sao Pauloban, Rio de
Janeiroban és Curitibában. 

10 napos utat terveztem erre a célra, hogy az elõ-
adásokon kívül még maradjon idõ arra is, hogy meg-
látogathassuk a komoly érdeklõdõket az ottani kép-
viselõvel együtt. A Lufthansa gép elõször Rio de
Janeiroban landolt, ott sokan kiszálltak. Nekem fel-
tûnt, hogy egy utas, akit láttam kiszállni, egészen ma-
gából kikelve jött vissza mielõtt tovább indultunk vol-
na. Odamentem hozzá és kérdeztem, mi történt. El-
mondta, hogy õ amerikai állampolgár, Münchenben
lakik, a híres Messerschmidt cégnek egyik direktora és
kéthetes üzleti körútra jött. Az útlevélellenõrzésnél
azt mondták neki, hogy a legújabb rendelkezések sze-
rint az amerikaiak csak érvényes vízummal jöhetnek
Brazíliába. Az történt ugyanis, hogy pár hete Carter,
az amerikai elnök volt itt látogatóban, és nem a jelen-
legi kormánnyal tárgyalt, hanem az ellenzékkel. Erre
a brazil kormány azonnal elrendelte, hogy az ameri-
kaiak ezután csak vízummal jöhetnek Brazíliába.
Ezért nem engedték be. Azt tanácsolták neki, hogy mi-
vel ez a gép Sao Paulobol Buenos Airesbe repül, száll-
jon vissza, menjen el ott a brazil követségre és szerez-
ze meg ott a vízumot. Erre én odamentem a fõ-utas-
kísérõhöz, megmutattam neki a Lufthansa V.I.P. kár-
tyámat (Fontos Személyiségi Igazolvány) és megkér-
tem, hogy nézzen utána, hátha a Sao Paulo-i repülõ-
téren is kaphatnánk vízumot. Hamarosan visszajött és
elmondta, hogy a pilóta rádión keresztül megérdek-
lõdte az ottani Lufthansa kirendeltségtõl ezt a le-
hetõséget, de a válasz negatív volt. Ezért a pilóta azt
üzeni, ahogy leszállunk Sao Pauloban, menjek elõre
hozzá, együtt fogunk kiszállni, és a kirendeltség
vezetõje már ott fog várni ránk.

Így is történt. A kirendeltség vezetõje elmondta,
hogy három dolgot fog azonnal elintézni: visszarakatja
a kofferomat a gépre, kiállít nekem egy jegyet Buenos
Airesig s vissza Sao Pauloba, értesíti azokat akik itt
várnak rám arról, hogy mi a helyzet. Elkérte az útleve-
lemet, belenézett, rám mosolygott és így szólt: „Szer-
vusz Ádám, én Bokor Miklós vagyok, ne félj, minden
rendben lesz!” Az elsõ szó amit brazil földre lépve hal-
lottam: magyar volt! Ilyen velem utazásaim folyamán
többször megtörtént, ékes bizonyítékaként annak,
hogy a MAGYAR EGY VILÁGNYELV. Igaz, ezt sajnos
úgy is lehet magyarázni, hogy nagyon szétszórodtunk. 

Mielõtt Perthben felszálltam Singapore-ba menet
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a repülõgépre, egy fiatal, csinos stewardess ellenõriz-
te az útlevelünket, belenézett az enyémbe, és tiszta
magyarsággal azt mondta : „Nagyiványi Fekete Ádám,
kezit csókolom, Jávorszky Klárika vagyok, én már itt
születtem!”

Izraeli utam alkalmával is hasonló esetnek voltam
a tanúja. Amikor megérkeztem késõ este Tel Avivba,
mindenki szótlanul, csendben ment a sorban az út-
levélellenõrzõ kabinhoz. Távolabb egy kordonnal el-
kerítve álltak az érkezõkre várakozók. Egyszerre vala-
ki a kalapját nagy ívben lengetve el kezdett kiabálni:
„Szeeevaaasz Piisstaa!” Hát itt is magyar volt az elsõ
szó amit hallottam!

Na, de most Sao Paoloban vagyunk, azaz repülünk
Buenos Aires felé, ami nem volt bent az eredeti úti-
tervben. Közben jól összebarátkoztam Vladoval, akirõl
kiderült, hogy mint kisfiú vándorolt ki szüleivel az
USA-ba. Ott végezte el az egyetemet, kitûnõ mérnök
lett belõle, megtanult németül, majd megpályázott
Münchenben a Messerschmidtnél egy fõmérnöki ál-
lást, és most már mint igazgató járja a világot.

Buenos Airesben, mire beértünk a városba a brazil
követség már zárva volt, de még az éjjel folyamán si-
került Vladonak a bonni brazil követséggel beszélnie,
s megígérték, hogy azonnal intézkednek. Szerencsére
Vlado megemlítette az én nevemet is, így másnap
mindkettõnket soron kívül beengedtek, pedig sokan
várakoztak a követség elõtt. Így egy napi késéssel, de
még aznap megérkeztem Sao Pauloba. Az utam többi
része nagyon jól sikerült, nem csak üzletileg, mert egy
felejthetetlen hétvégével is gazdagodtam Rióban.

1981: A NAGY VÁLTOZASOK 
ÉVE AZ ÜZLETI- ÉS A MAGÁN-
ÉLETEMBEN EGYARÁNT

1981-ben értesített a svájci ügyvédünk, hogy végre
megkaptam a tartózkodási és munkavállalási enge-
délyt Kanton Zugban. Az eredetileg Zürichben még
1975-ben alapított ISIO Ltd.-t már két évvel ezelõtt át-
helyeztük Zug városába, mivel ott nagyobb lehetõség
látszott az engedélyek megszerzésére. Így 1981 már-
cius végén családostul megérkeztünk Hünenbergbe,
ahol szép nagy lakást sikerült bérelnünk. Bizony ez
nagy változást jelentett a család minden tagjának.

A gyerekek Münchenben születtek és csak „hoch-
deutsch”-ul tudtak, ami az irodalmi német nyelvnek
felel meg. Anikó még nem volt hat éves, András éppen
a 4-ik évét töltötte be. Tudvalevõ, hogy Svájc három
nyelvû régióból tevõdik össze: német, francia, olasz.

(Van egy negyedik hivatalos nyelv is, de csak kb. 70
ezren beszélik). Mi a legnagyobb, azaz a Deutsch-
Schweiz részen lakunk. Sokan tévesen azt hiszik,
hogy itt tényleg németül beszélnek az emberek. Hogy
ez mennyire tévhit, azt az is bizonyítja, hogy Ingrid,
aki nagyon szép irodalmi németet beszél, amikor mi
ideköltöztünk körülbelül 20 %-át értette meg az itteni
„Schwitzer-deutsch”-nak. Anikó nagyon hamar bele-
jött, Andrásnál tovább tartott, de most már persze
senki nem mondaná meg, hogy nem született svájci-
ak. Ingrid is már csak 20 %-át nem érti, viszont „sváj-
ciul” nem is próbál beszélni, mert idõsebb korban jó-
formán lehetetlen megtanulni, de ezt a svájciak nem
is veszik rossz néven.

Átköltözésünk üzletileg is nagy változásokat ho-
zott. Zoliék már elõtte megunták a Svájcba való átte-
lepedésre várakozást, és visszamentek Amerikába.
Az ISIO-nak felajánlotta egy híres USA-beli software
cég a világon már mindenütt befutott program-cso-
magjainak Svájcban való árúsítását egy exkluzív li-
cenc alapján. Ehhez két új alkalmazottat vettünk fel,
akik csak ezzel a „termékkel” foglalkoztak. 

Ugyanakkor az eredeti International Systems, Inc. a
PAC I-et tovább fejlesztette és az új szisztémát PAC II-
nek keresztelték. Egy nagy és neves USA-beli számí-
tástechnikai vállalat hosszas tárgyalás után megvette
az ISI céget. Mivel átvették és megtartották az akkori
vezetõséggel együtt az összes alkalmazottat, a válto-
zás inkább csak névben történt. Az új vállalat attól
kezdve AGS Management Systems Inc. név alatt fu-
tott. Nekem felajánlották az Európai piac vezérigazga-
tói pozícióját, de ugyanakkor továbbra is megmarad-
hadtam az ISIO elnöke. Ezt az elõnyös ajánlatot elfo-
gadtam. 

Az AGS európai központja az ISIO-nak fizetett lak-
bért, fizette a titkárnõt és az én vezérigazgatói jutalé-
komat. Még azt is sikerült elérnem, hogy Ingridet is
alkalmazhattam, mint a PAC II program csomag tech-
nikai tanácsadóját. Ez nagyon elõnyös megoldásnak
bizonyult. Csak Európán belül kellett utaznom, de
kétszer egy évben üzleti alapon Amerikába, azaz King
of Prussiába repülhettem, mert az AGS Management
Systems-nek ott volt a központja. Így Ádámékat és
Zsuzsiékat is mindig meg tudtam látogatni, mivel õk
ott laktak. 

Ez a megoldás 1989-ig nagyon kielégítõen mûkö-
dött. Viszont akkorra a PC-ék (Personal Computerek)
elõretörése komoly gondot okozott, különösen olyan
program-csomag elõállító cégeknek, amelyek termé-
két „nagy számítógépek”-re tervezték. Így egy idõ
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után a PAC II féle szisztémák egyszerre nem voltak
már piacképesek. Ezt természetesen az AGS is meg-
érezte és egyik napról a másikra feladták a hünenber-
gi irodát. Így Ingridnek is új állás után kellett néznie.

Mivel nekem az utóbbi években fõleg az AGS dol-
gaival kellett foglalkoznom, ezért nem volt idõm az
ISIO ügyeivel törõdnöm. Sajnos a megbízott üzlet-
vezetõm és helyettese annyira elhanyagolták a rájuk
bízott feladatukat, hogy mire rájöttem már túl késõ
volt, így elvesztettük az USA cégtõl kapott licencet.

1993-ban nyugdíjba mentem. Idõnként meghívásra
Magyarországon tartottam kétnapos elõadásokat, fõ-
leg a Társadalombiztosító munkatársainak. Egyik al-
kalommal az esti járattal érkeztem Zürichbõl a Feri-
hegy-2-re. Míg a csomagomra vártam, beváltottam
dollárt forintra, megvettem a kis taxi-buszra a jegyet
és a közben megjött kofferemet rátettem az aktatás-
kámmal együtt egy repülõtéri tolókocsira. Miután át-
mentem a vámon, bejelentkeztem a kisbusz pultjánál
és a hotelek árlistáját nézegettem. A váróterem tele
volt érkezõkkel és a rájuk váró emberekkel. A toló-
kocsi a hátam mögött volt, nem messzebb mint egy
méterre. Körülbelül két percig álltam háttal a kocsi-
nak. Amint megfordultam és a kocsi felé néztem lát-
tam, hogy az aktatáskám nincs rajta. Kétségbeesésem-
ben minjárt a kijárat felé rohantam, mert az elsõ gon-
dolatom az volt, hogy a tolvaj még nem lehet messze.
Pánikszerû rohanásom közben az is átfutott az agya-
mon, hogy mi minden volt a táskámban, és hogy hogy
fogom tudni az elveszett dolgokat pótolni. Benne volt
mindkét – az amerikai és a magyar – útlevelem, a
repülõjegyem, kb. 600 svájci frank, kb. 600 dollár, az
imént beváltott forint, fontos hivatalos papírjaim, a jo-
gosítványom, a „mindentudó” noteszem az összes
címmel, telefonszámmal, és talán a legfontosabb: tíz
napi orvosságkészletem, amit szigorúan betartva min-
den nap be kellett vennem!

Mire a kijárathoz értem, persze hûlt helye volt a
tolvajnak s a táskámnak. Kétségbeesetten mentem
visza a kofferemhez, közben körülnéztem, hogy látok-
e valahol egy rendõrt. Próbáltam összeszedni a gon-
dolataimat és eldönteni, hogy mit csináljak ebben a
kritikus helyzetben. Ahogy tanácstalanul ott álltam,
egyszerre odalépett hozzám egy kb. 25-26 éves nõ és
halkan odasúgta nekem: „Nyugodjon meg, mi láttuk,
amint a tolvaj leemelte az aktatáskáját. A kollégám
utánaszaladt”. Nem telt bele öt perc és tényleg megje-
lent egy civilbe öltözött detektív, az egyik kezében az
aktatáskám a másik karján egy rossz kinézetû férfi.
Rövidesen elõkerült egy rendõr, aki a tolvajt nem túl

finoman a falhoz állította és megmotozta. Egy kis
vadásztõrt és két nagy bicskát talált nála. Egyetlen
igazolványa, azaz papírja egy Milánóban kiállított és
három éve lejárt tartózkodási engedély volt. Egy kicsit
tudott németül és azt állította, hogy most érkezett
Münchenbõl, és neki is ilyen aktatáskája van, azért té-
vesztette össze az enyémmel. Közben állandóan azt
hadarta, hogy: „Nem lopós, nem lopós!” Végül egy jo-
gosítvány is elõkerült az egyik zsebébõl, ennek alap-
ján kiderült, hogy koszovói albán. Rövidesen elõkerült
egy rendõrõrnagy aki elõször gratulált a két detektív-
nek és utasította rendõrt, hogy bilincselje meg az al-
bánt. Lassan kiderült, hogy azért nincs útlevele, mert
egy hete a X. kerületi rendõrségen elkobozták tõle és
internálták, de sikerült megszöknie.

Az õrnagy megkérdezte, hogy akarok-e feljelentést
tenni az albán ellen. Mondtam, hogy természetesen,
még ha az egész éjszakám rámegy is, mert az ilyen
gazemberek ártanak a magyarok renoméjának, hírne-
vének és amellett az egész emberiségnek. A rendõrök
kivittek a két repülõtért összekötõ pályához, mert két
autójuk kint állt a kifutópályán. Az õrnagy, és a detek-
tív vitték a megbilincselt rabot az õrnagy kocsijában,
én meg a detektivnõvel a másik autóba ültem, s indul-
tunk az 1-es reptérre, mert ott volt a rendõr-õrszoba.
Tehát nem a külsõ úton mentünk, hanem a betonozott
kifutópályán. A mi kocsink álandóan lefulladt, ugya-
nis a fiatal detektívnõ bár egy éve megkapta a jogosít-
ványát, de azóta nem volt lehetõsége vezetni. Felaján-
lottam, hogy átveszem a volánt, mert még a végén el-
ütünk egy repülõt, de erre nem volt hajlandó. Már
majdnem átértünk az 1-es reptérre mikor egy rendõr-
kordon leállított. Megtudtuk, hogy miniszterelnök ér-
kezett Párizsból, ahol aláírta a Felvidék magyarságá-
nak halálos ítéletét. Mire az õrszobára értünk már az
albánról levették a bilincset, kért egy cigarettát, amit
meg is kapott. Az õrnagy elkezdte gépelni a protokolt,
azaz az én vallomásomat. Megkértem, hogy a végén
név szerint említse meg a két detektívet és azt, hogy
nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon köszönöm azt
a dícséretes munkát amivel engem sok gondtól és sza-
ladgálástól megmentettek. Az õrnagy ezt nem akarta
beírni, mert hogy ez a rendõrség részérõl öndícséret-
nek minõsülne. Erre elmagyaráztam neki, hogy ez az
én vallomásom, ezt a protokolt én fogom aláírni. Így
végül mégis bevette. Mielõtt elbúcsúztam volna
mondtam neki, hogy amennyiben még a következõ tíz
napon belül tanúvallomást kell tennem feltétlenül
rendelkezésükre állok, mégha egy egész napom rá-
megy akkor is. Fél kilenckor érkeztem Zürichbõl és bi-
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zony éjfél lett mire unokabátyámékhoz értem. Még
csak annyit, hogy rövidesen kaptam egy hivatalos ér-
tesítést a XVII. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi
osztályától, hogy a nyomozást befejezték és az ügyet
az ügyészségre továbbították.

NYUGDÍJAS ÉLETEM 
HÉTKÖZNAPJAI 

Az utóbbi években, mivel Ingrid állása heti öt napot
vesz igénybe, én vettem át a háztartás vezetését. Ez
annyit jelent, hogy szellõztetek, beágyazok, takarítok,
bevásárolok, fõzök, mosok (megtanultam a mosó-
gépet kezelni), vasalok (ezt a mûveletet is megtanul-
tam, de nem rajongok érte, így magamnak csak olyan
inget veszek, amit nem kell vasalni). Egyszóval min-
den asszonyi munkát el tudok végezni, csak még gye-
reket nem sikerült a világra hoznom… Szerintem
minden férjnek meg kéne ismerkednie a háztartási
munkákkal, mert akkor jobban megbecsülnék úgy a
nejüket, mint ezt a „szakmát”. 

Visszatekintve az elmúlt 35 évre: többször körül-
utaztam a világot, több mint negyven országban tar-
tottam elõadást az öt világrészen, és mégis azt kell
mondanom, hogy nagyon keveset láttam. Repülõtér,
hotel, elõadás, repülõtér, hotel, elõadás stb. ez volt az
agendámon évekik. Persze azért a hétvégeken leg-
többször sikerült kihasználni a városnézés lehetõsé-
geit. Azért kárpótolt az a tény, hogy bárhová utaztam
és meglátogattam a helyi képviselõinket, a helybeli
ügyfeleinket, a szisztémánk elégedett felhasználóit,
mindenütt örömmel, kedvesen és szeretettel fogadtak.

Most már csak az a teljesíthetetlen vágyam, hogy
egyszer még bejárhatnám azokat a helyeket ahol üz-
letileg voltam, (Iránt kivéve) de nem mint üzletember,
hanem Ingriddel, mint túrista.

RÖVID BESZÁMOLÓ SVÁJCRÓL

Most lesz 57 éve, hogy kikerültem külföldre.
Ez alatt az ötvenhét év alatt, õszintén be kell valla-
nom, nagyon sokszor gyötört a honvágy, ami, mint
ahogy már említettem, nagyon tud fájni. Maga a szó:
„Honvágy”, csak akkor fejezi ki azt a vágyódó érzést,
ha a „HON” alatt az Otthon élõ rokonokat, barátokat
és az egész környezetet ahol az ember élt, szintén
beleértjük!

A külföldön töltött évek alatt nagyon sokszor kér-
dezték tõlem: „Where are you from?” vagy „Von wo
sind Sie her?” azaz „ Honnan jött? Hová való ?”. Álta-

lában viszontkérdéssel válaszoltam: „Van ideje, mert
az nagyon hosszú történet!” Persze, mindig büszkén
azzal kezdtem, hogy Magyarországon születtem és ti-
zenhat évet éltem ott Európa közepén. Utána hat évet
Bajorországban töltöttem, majd huszonegyet az Egye-
sült Államokban. 1972-ben átjöttem újra üzletileg
Bajorországba, ahol Münchenben kilenc évig éltem.
1981-ben végre Svájc „nyitotta meg kapuit” számunk-
ra ahol még 1975-ben céget alapítottam. Most lesz
huszonegy éve, hogy itt élünk ebben a szép, de meg-
élhetés szempontjából nagyon drága országban. 

Az ország lakossága a legutóbbi népszámlálás ered-
ménye szerint elérte a 7 milliót. Ennek viszont a 20 %-
a külföldi, nagy részük vendégmunkás, föleg olasz.
Nagyon sok a Jugoszláviából ittragadt szerb, horvát és
albán, kisebb számban vannak törökök, portugálok és
spanyolok. 

Ami a külföldi turistáknak feltûnik az úgy a váro-
sokban, mint vidéken az utcák tisztasága. Ritkán lehet
eldobott papírt, szemetet látni. Erre a gyerekeket már
óvodás korukban nevelik, szoktatják. Aránylag na-
gyon egyszerû a megoldás, amit más országokban is
be lehetne vezetni. Például mikor Anikó óvodás volt,
a tanító néni elvitte az osztályt sétálni a közeli erdõbe.
Mikor megálltak pihenni, kiosztott mindenkinek egy
papírba csomagolt bonbont. Miután visszaindultak,
egyszer csak megállította a gyerekeket és mindenki-
nek meg kellett mutatni az elszopogatott bonbon pa-
pírját. Három gyereket, aki nem tudta felmutatni,
visszaküldött azzal, hogy keressék meg. 

A közelmúltban vártam valakit a zürichi repülõ-
téren. Az érkezõk között volt egy hatalmas cowboy-
kalapos, valószínûleg texasi utas, aki kivett egy ciga-
rettát a dobozból és mivel az kiürült, egyszerûen el-
dobta. Én utánamentem és azt mondtam neki: „Uram,
maga elvesztett valamit”, kérdõleg rám nézett, én rá-
mutattam az eldobott dobozra. Elõször azt hittem
pofonvág, de utána kapcsolt és felvette a dobozt. Se
én, se a családom sohasem voltunk „szemetelõk”, de
amióta itt élünk, valahogy még jobban belénk ideg-
zõdött ennek fontossága.

Két héttel azelõtt, hogy András óvodája meg-
kezdõdött volna, egy szép levelezõlap érkezett az õ
címére Tesszinbõl. A fiatal tanító nénije küldte a
következõ szöveggel:

Kedves András, 
Már elõre örülök, hogy Te az én osztályomban leszel,

és nagyon várom, hogy megismerhesselek. Az elsõ nap
elhozhatod magaddal a mackódat vagy a nyuszidat . . .

Ezt a kedves üdvözletet ez a húsz éves kis tanítónõ
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25 gyereknek elküldte. Be kell vallanom, hogy minket
könnyekig meghatott ez a figyelem.

Anikónak az egyik volt osztártálytársa egy helyi
banknál kapta a hároméves kiképzését. Õ mesélte,
hogy egy idõsebb hölgy, akinek takarékszámlája van a
banknál, egyszer egy évben személyesen eljön és látni
akarja a pénzét. Ilyenkor egy külön szobában az asz-
talra kirakját a 20-30 ezer frankot és elõtte megszá-
molják. Utána az öreg néni megnyugodva hazamegy.

Mi kanton Zugban lakunk, egy kanton megfelel ma-
gyar viszonylatban egy megyének, összesen 26 kanton
van Svájcban. Kanton Zug a legkissebb, de a leggaz-
dagabb. Az adórendszer nem csak kantononként vál-
tozik, de a kantonon belül helységekként is. Nem aka-
rom azt állítani, hogy van egyáltalán valaki, aki szíve-
sen fizet adót, de ami a svájci adófizetést illeti számos
ország követhetné a példáját. Ugyanis az adó, amit a
Federációnak kell befizetni az minimális, azaz amit
Bernbe kell küldeni. A többi itt marad a kantonban
sõt, nagy része itt a helységben, ahol az ember él. Így
pontosan nyomon lehet követni, hogy a helyi hatósá-
gok mire költik. A zugi adókulcs a legkissebb egész
Svájcban. Az itteni adóhivatalnokokat nem „nyers
hússal” etetik, így nagyon belátóak. Ezt példákkal tu-
dom bizonyítani.

Pár évvel ezelõtt jó pár hónapot késtünk az adóbe-
vallásunk beküldésével. Ingrid felhívta az adóhivatalt
és bocsánatot kért a késésért. „Ne aggódjon Frau N.
Fekete, nincs semmi baj, nekünk most úgyis annyi dol-
gunk van”, jött a megnyugtató válasz. Egy másik alka-
lommal júniusban jött meg az adószámlánk és azt
egyszerre befizetni bizony komoly nehézséget okozott
volna. Ingrid felhívta az adóhivatalt és szerényen
megkérdezte, hogy fizethetnénk-e a tartozást részlet-
re. „Természetesen Frau N. Fekete, fizethetik három
részletben, és mivel most jönnek a nyári szabadságok,
amikor maguknak biztos szükségük lesz pénzre, kezd-
jék az elsõ részletet szeptemberben”.

Persze azért nem minden arany, ami fénylik. Mikor
végre 1981-ben megkaptam, hat évi várakozás után, a
svájci munkavállalási- és a tartózkodási engedélyt, az
csak egy évig volt érvényes. Így minden évben meg
kellett hosszabbíttatnom. Ez a tortúra tíz évig tartott,
viszont ha francia, svéd, holland stb. állampolgár let-
tem volna, akkor öt év múlva megkaptam volna a le-
telepedési engedélyt. Németek, osztrákok, amerikaiak
stb. más kategóriába tartoznak. Próbáltam megtudni,
hogy mi lehet az oka ennek, de több helyrõl azt a vá-
laszt kaptam hogy ez a „kölcsönösségi megegyezésen”
alapszik, ami semmiképpen nem lehet igaz. Ugyanis,

ha egy svájci állampolgár kivándorol Amerikába, öt
évi otttartózkodás után nem letelepedési engedélyt
kap, hanem amerikai állampolgárságot.

A svájci határõrök és vámosok általában udvaria-
sak, de nem mindig. Egyszer, évekkel ezelõtt Ingrid
meglátogatta Németországban élõ mamáját a gyere-
kekkel. Vasárnap este zuhogó esõben érkeztek a né-
met-svájci határhoz. A vámos kérdezte, hogy hozott-e
valami vámolnivalót. Ingrid mondta, hogy két kiló
húst és egy kiló vajat. „Mutassa!” – utasította a vámos
szigorúan. Hátramentek a csomagtartóhoz és miután
Ingrid megmutatta, a vámos figyelmeztette, hogy va-
jat egyáltalán nem hozhat be Svájcba és húst is csak
fél kilót személyenként, de a kicsi gyerekekre ez nem
vonatkozik. Ingrid erre megkérdezte, hogy most mit
csináljon. „Vigye vissza Németországba!” – jött a „ked-
ves” válasz. Így nem maradt neki más választása, mint
az autópályán visszafordulni zuhogó esõben, fáradtan
késõ este, két kisgyerekkel. Az elsõ kijáraton kihajtott,
ott egy német faluban az elsõ házba bekopogott és
odaajándékozta a húst és a vajat.

Általában a svájciak nem szeretik a németeket. Ez a
tény azzal magyarázható, hogy velük szemben
kissebbségi komplexusuk van. Svájcnak nincs egy egy-
séges irodalmi nyelve csak nagyon sok, jóformán min-
den völgyben más dialektusa. Így kénytelenek a né-
met „Hochdeusch-ot” használni, amit viszont idegen
nyelvnek tekintenek. 

A MAI, NYUGDÍJAS 
ÉLETEM FÉNYPONTJAI

Az úgynevezett „rendszer váltás”(??) részemre azt
a nagy örömöt hozta magával, hogy régi jó barátaimat
végre minden félelem nélkül megkereshetem, azaz
nem kell attól tartanom, hogy nekik ezzel esetleges
kellemetlenséget okozhatok. Így a 45 éve nem látott
barátaimmal újra felvehettem a kapcsolatot és Isten-
nek hála, azóta is rendszeresen, évente kétszer, há-
romszor összejövünk. Ezeket a meghitt találkozokat
elneveztük „Elemista találkozónak”, mert a legtöbben
a Simor utcai elemi iskolába jártunk, mindnyájan a
Tisztviselõ-telepen laktunk. Utána négyen egy gimná-
ziumban együtt „rémítgettük” tisztelt tanárainkat.
Amellett többen közûlünk egy házban lakva együtt fo-
ciztunk, ijesztgettük aranyos leány ismerõseinket,
együtt játszottunk „racacsenyét” (ha jól emlékszem ez
a „rabló és csendõr” játéknak magyarosított változa-
ta), együtt játszottunk „Amerikából jöttem, mestersé-
gem címerét” stb. Ki gondolta volna akkor, hogy annyi
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év után én ezt nem játékból, hanem átélt tapasztalat-
bol, „igazából” mondhatom. Az utóbbi tizenegy év
alatt sikerült valamennyire „behoznom” azt az 57 ha-
zátlanul eltöltött évemet!! Ezek a meghitt, régi baráti
szeretetben átélt találkozók adják az erõt a még hátra
levõ pár évünk gondjainak legyõzéséhez.

Hogy mit jelentenek ezek a találkozók, kedves, ré-
gi jó barátunk Tóni fejezte ki a legérthetõbben, a leg-
szebben egyik levelében ahol azt írta: 

„Tudod Ádámkám, ezeket a találkozókat úgy várom,
mint gyerekkoromban a Jézuskát!”

Az utóbbi pár év másik fénypontja az, hogy újra
Magyar Állampolgár lettem, azaz megkaptam az ezzel
járó útlevet. Bár én sohasem mondtam le az állampol-
gárságomról és engem soha senki nem értesített arról,
hogy ezt elvették volna tõlem. Még mindig megvan az
1943-ban kiállított szép, elõkelõ útlevelem. 1943-ban
ezzel mentem fel Besztercebányára, akkor egy rövid
ideig Tiso „kikiáltotta” az önálló Szlovákiát persze
Hitler jóváhagyásával, ami aztán a II. világháború vé-
gén megszûnt és újra Csehszlovákia lett. A sors iróni-
ája, hogy pár évvel ezelõtt újra „megszületett” az
önálló Szlovákia.

Családommal (európai részleg) a 80-as években
gyakran nyaraltunk a Balaton mellett, Szigligeten.
Ingridnek és a gyerekeknek nagyon megtetszett a vi-
dék, a környék, a strand stb., így 1997-ben Ingrid ja-
vaslatára kezdtünk komolyan körülnézni, hogy talán
látunk valami nekünk megfelelõ eladó házat. Arány-
lag rövid idõ alatt találtunk bent a faluban, a Szabad-
ság utcában egy nagyon rossz állapotban lévõ házat
nagy kerttel. 1997 október elsején aláírtuk a szerzõ-
dést, és azonnal megegyeztünk egy ottani kõmûves-
sel, aki elvállalta a ház újjáépítését. Ez nem elírás:
újjáépítését. Három évig tartott, amíg a jóformán ro-
mokból egy nagyon szép, modern, konyhával, fürdõs-
zobával felszerelt „kis kastély” elkészült. (Legalább
nekünk úgy tûnik.) Leírhatatlanul boldog és büszke
érzés, számomra, hogy én Nagyiványi Fekete Ádám,
Magyarországon, az én szeretett Hazámban újra
„földbirtokos” lettem!! 

Remélem, hogy utódaim éppen olyan szeretettel
fognak rá vigyázni, és éppen olyan szeretettel, és
büszkén fogják a jövõben is gondozni, mint én !
Amen, úgy legyen!!!
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