
Bogdán László
Cserdi polgármestere (1974–2020)

Fiatalon halt meg, de elképesztően hosszú utat járt be. Mindössze 
néhány osztályt végzett, ugyanakkor a Harvard Egyetemen előadást
tartott ezernél több hallgatónak.

Bogdán László 2006-tól vezette Cserdit. Szokatlan retorikája, 
és sikeres településvezetése miatt gyakran vívta ki a média 
figyelmét. A nem mindennapi, rendhagyó ötleteivel még 
a nem romák körében is tiszteletet váltott ki.

A hetven százalékában cigányok lakta falu Bogdán 
polgármestersége idején megújult: parkosítottak, 
játszóteret építettek, a házak többségét felújították, 
megszüntették a munkanélküliséget. Bogdán oktatá-
si programot indított, hogy a családok elsajátíthassák 
a háztáji gazdálkodáshoz szükséges ismereteket. Továbbá 
megvalósította, hogy a falu zöldség-gyümölcs termesztés-
sel önellátóvá váljon, és ezzel munkát
is biztosított a településen élőknek. 
Polgármestersége alatt a faluban 
gyakorlatilag megszűnt 
a bűnözés.
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Köszönettel tartozom történeteim szereplőinek.
Ugyanakkor sok történetem kimaradt e könyvből. 

Ezek a következő Láncreakciómba kerülnek.

Nagyon sok halottam van. 
Míg írtam, rájuk gondoltam.

Könyvem az ő emlékművük is.

Kürti Sándor: Láncreakció 2022 – Hazai korkép, az elmúlt fél évszázad 67 története

Szerkesztette: Kürti Sándor
Lektorálta: Veres Hédi és Vermes Péter

Kiadja: dr. Kürti Sándor

Nyomdai munkálatok: OOK-Press Kft., Veszprém

Idézettel kezdődik minden történetem.
Megelőzve a felháborodásokat, idézőjelek között.
A tartalom változtatásával már nem írtam szerzőt.
Amikor nem változtattam, a szerző nevét kiírtam.
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BEVEZETŐ

Megkértem 120 barátomat, hogy írják meg egy jó történetüket az elmúlt fél 
évszázadból:

•  legyen egy mottója történetednek,

•  legfeljebb kétsoros legyen a bemutatkozásod,

•  évszám legyen, mely a történetedre utal,

•  legfeljebb egy A/4 oldal szöveg, csattanóval a végén,

•  kép(ek) nagy felbontással és felirattal.

E történetekben fellelhető dátumok adták meg a Láncreakció 2022 könyv 
történeteinek egymásutániságát. Mindössze ötvenegynéhány jó, illetve na-
gyon jó történetet kaptam.
A szerkesztés után kiderült, hogy e tartalom csak fél könyvre elég. 
Így e könyv második felét az én jónak szánt történeteimmel töltöttem meg.
 
Kérem a Kedves Olvasót, 
írja meg mennyire volt sikeres a tervem: sandor@kurti.co
 
Mit jelent itt a „láncreakció”? Mindössze annyit, hogy e történetek az idő- 
síkon egymás után következtek. Hogy van e közük egymáshoz? Persze.  
Hiszen mindannyian az országunk és nyelvünk által többé – kevésbé  
elszigetelten, e „közös terünkben” éltük meg történeteiket. Voltak, akiknek 
lehetősége volt kitörni saját környezetéből, akár külföldre is, de e könyv 
szereplői, valami oknál fogva, mind hazatértek. 

E Láncreakció 2022 könyv a kereskedelmi forgalomban nem kapható.
De a Széchenyi Könyvtár Elektronikus Tárából térítésmentesen letölthető.

Kürti Sándor 2022.              szeptember 8.              sandor@kurti.co
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1. „A tAnk kémlelőnyílásából A közlekedési táblák nagyrésze  
figyelmen kívül hagyható”

Egri Béla gépészmérnök  
Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI)  
A hazai adattárológyártás bölcsője

1957-ben középiskolás kollégista voltam Hódmezővásárhelyen, az egykori 
„Cseresnyés” kollégiumban. Nagyon jó hely volt, kitűnő tanárokkal, jó ban-
dával, csupán néhány hiányossága volt, például a meleg vízben való fürdés 
erősen korlátozott lehetősége. Ezt a problémát megoldandó, éjszakánként 
rendszeresen kilógtunk a nem túl messze lévő Népkertbe, ahol jókat pancsol-
tunk a termálmedencében.
Történt egyszer, hogy a Népkertben egy szovjet nagycirkusz vert sátrat, a 
strand közelében. Mi, négyen-öten szokás szerint éppen a heti extra fürdő-
zésben merültünk el, amikor teljesen váratlanul megjelent egy éjjeli őr, – ami 
addig szinte soha nem fordult elő. Természetesen észrevett minket, majd nagy 
hangon elkezdte, hogy rendőrt hív, … Eléggé kínos volt, mi a vízben nyakig, 
a ruháink a parton, köztünk meg az éjjeliőr. Ekkor, e teljesen gázos helyzetben 
az egyik társunk, úgy ahogy volt, pucéron, kiugrott a medencéből, és az őr 
arcába hajolva, fenyegető hangon elkezdte oroszul szavalni Puskin: Tatjána, 
Anyeginhez írt szerelmes levelét: „Ja k vam písu, csivo zse bóle, sto ja magu 
jisso szkazaty…” és így tovább, (ezt akkor mindannyian tudtuk kívülről)
Az éjjeli rend őre, azt hívén, hogy biztosan a cirkuszból jöttünk át, tehát 
„szent” szovjet művészek vagyunk, – eloldalgott. 
Mit tesz az idegen nyelv ismerete?! 

Kürti Sándor jegyzete:

Egri Béla volt a rendszerváltáskor, és így a KÜRT születésekor, a KFKI tisz-
tatér beruházásának, majd üzemeltetésének a vezetője. E beruházás egy japán 
licensz alapján tervezett hazai adattároló (HDD/winchester) gyártás céljá-
ból készült el, de e gyártás nem valósult meg. Ebből adódóan Egri Bélának  
köszönheti a KÜRT, hogy a világ akkori egyik legmagasabb színvonalú tisz-
taterében dolgozhatott éveken keresztül. Elképesztő segítséget kaptunk Tőle. 
Hálásak vagyunk mindezért! Egri Béla gépészmérnök
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2. „ne feledd, honnAn jöttél, hová tartasz, és miért teremtetted  
A zűrzavart, melynek közepében ülsz” (richard bach)

Ács Tünde Fatima kulturális antropológus,  
a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára, 
Patrick Murakami festőművész anyukája

Öt éves lehettem, amikor minden 
téli reggelem ugyan úgy kezdődött: 
a sparheltben ropogott a tűz, rajta a 
paprikáskrumpli – máig érzem az 
illatát – ott ülök a konyhában egy 
hokedlin, a nagyanyám a kérges ke-
zével óvatosan copfba fésüli szőke, 
vékonyka hajamat. 

A legjobb érzés volt engedelmesen 
szót fogadni és nem mocorogni. 
Vagy 30-40 szarvasmarhánk volt. Az 
egész családunk kivette részét e csa-
ládi vállalkozásból. Tudom milyen a 
tűző napon, a tarlón, szandálban szé-
nát forgatni, majd gyűjteni, kukoricát 
kapálni és nem lejutni egész nyáron a 
Balatonra – ami jó, ha 10 km-re van. 
Amíg szüleink a házunkat építették, 
a teheneinkre öcsémmel felváltva 
vigyáztunk a mezőn, reggeltől estig, 
12-14 órát. Tinilányként szerettem 
és gyűlöltem ezt a munkát. Egyszer 
elhagytam egy tehenet. Amire meg-
találtuk egy bozótosban, már „kettő 
lett belőle”. 

Volt e munkának jó része is, mert 
egész nap a fűben heverészhettem, 
lakkozhattam a körmöm, olvasgat-

hattam a romantikus füzeteket és arról ábrándozhattam, hogy egyszer én is 
eljutok New York-ba, Los Angeles-be és egy felhőkarcolóban lesz a lakásom. 
Azért is szerettük a tehénpásztorkodást, mert ilyenkor mindig a kedvenc éte-
lünket kaptuk, volt vaníliáskarika és pilótakeksz is. Szerettem hallgatni a ma-
darakat, nézni a mezei virágokat, bogarakat, szerettem napozni. 
De villám gyorsan tudtam elbújni a fűben, ha hallottam fiú osztálytársaimat, 
akik éppen ott bringáztak. Mentek pecázni a Zalára. Ilyenkor azért szégyell-
tem, hogy tehénpásztor vagyok.

Egy „nagyszájú”, nyílt, őszinte, szemtelen, a jó szót nem szívlelő, vadóc gye-
reklány voltam, de mindig dolgos, jószívű és kötelességtudó. Volt idő, amikor 
szégyelltem magam, hogy nyughatatlan vagyok, és hogy a családomban fel-
menőim között nem volt egyete-
met végzett. 
Ma már büszke vagyok arra, 
hogy honnan érkeztem, mert ez 
az út tett azzá, aki most vagyok. 
Továbbra is egy nyílt, őszinte, 
szókimondó ember. Bízom ben-
ne, hogy a múltam pozitív érték-
rendjéből sikerült átörökítenem 
Patricknak, a festőművész fiam-
nak és a két kisebb gyermekem-
nek is.

1997. New York

1997. Warner Bros. Studios, 
Los Angeles,  Ács Tünde Fatima 

és Will Smith

2003. Kyoto, Ács Tünde Fatima és Patrick 
Murakami

1987. Zala, Ács Tünde Fatima (Kezdetben 
– platós jármű híján – a Trabantra szerelt 
építményre tettük a lekaszált füvet és így 
szállítottuk a takarmányt a teheneknek.)
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3. „elmész A Műegyetemre, megtanulsz gondolkodni,  
aztán Azt csinálsz, amit akarsz…”

Skonda Mária  
mérnök-közgazdász, bankár, műgyűjtő

Apám legkisebb, negyedik gyerekeként és harmadik lányaként engem min-
dig, mint kedvenc fiát kezelt – hisz fiúnak várt. Racionális mérnök ember volt, 
aki a történelem viharában sok változást megélve megtanulta, hogy az, ami 
valakit az élet nem várt fordulataihoz való alkalmazkodásban és a kanyarok 
sikeres bevételében segít, az nem más, mint az elemző gondolkodásra való 
képesség. Érettségi előtt, pályaválasztási ötletparádémat határozott vélemé-
nyével állította egy irányba: „Édes fiam, elmész a Műegyetemre, megtanulsz 
gondolkodni, aztán azt csinálsz, amit akarsz…” Én másképpen képzeltem el 
jövőmet, vonzott a nemzetközi gazdaság, a pénz világa, bár abban a korban ez 
a pályaválasztás elég irreálisnak tűnt… Akkor 1968-at írtunk és még illett szót 
fogadni az atyai tanácsnak. Így is lett, kiváló professzoraink az analitikus prob-
lémaelemzésre helyezték a hangsúlyt képzésünkben, így ezt a feladatot teljesí-
tettem. Ennek a döntésemnek köszönhetem azt is, hogy ott megtaláltam életem 
párját is. A diploma megszerzése után elég egyenesen folytatódónak látszott a 
pályafutásom, benntartottak tanársegédnek, tudományos ösztöndíjjal. A nagy 
fordulat szerződésem lejártakor következett be, melyben édesapámnak akarat-
lanul is megint szerepe volt. A kari tanács tárgyalta általában rutineljárásként a 
státuszom határozatlanná tételét, de nem várt módon, az akkori dékán és kari 
párttitkár vétót emelt, nem hagyta jóvá a tanács pozitív döntést. Mint utóbb 
megtudtam, azért, mert édesapám egy szakmai fórumon az őrá jellemző racio-
nalitással fejtette ki ellenében helytálló véleményét. Zokogtam és apámnak csak 
ennyit mondtam, „ennyit a racionalitásról és annak nyílt hangoztatásáról”. Azt 
felelte: „Ezek szerint itt szép lehetsz, de okos nem. Az alapokat megtanultad, 
az első pofonon és annak tanulságain is túl vagy, most már tényleg azt csinál-
hatod, amit akarsz. Mindig tudni fogod, hogy az élet váltóinál melyik a helyes 
irány.” Így történt, sok-sok fordulat következett a további pályafutásomban, 
a kanyarokban gyakran ott ólálkodtak az aktuális párttitkárok, akiket azóta 
persze „uraknak” szólítunk. A helyzetek, a lehetőségek és kihívások kezelé-
sénél az elsajátított alapok, az analitikus gondolkodás készsége sokat segített. 
Fiatal szakemberként, nem sokkal a rendszerváltás előtt, talán nem is a szak-

mai kvalitásaim miatt, mint inkább 
az újra való nyitottság és nyelv-
tudásom alapján sodródtam oda 
egy frissen alakult, talán az első 
osztrák-magyar vegyes vállalat-
hoz. A tulajdonosok között voltak 
bankok, állami kutatóintézetek. A 
magyar menedzsment nem tudott 
élni az új lehetőségekkel, a tőke 
fogyott, a cég pedig egyre inkább 
zsákutcába került. Egy nap meg-
csörrent a telefonom – az osztrák 
partnercég vezetője hívott. Szo-
kásához híven nem sokat cseveré-
szett, rögtön a tárgyra tért: „Úgy 
értesültem, megváltozott a cégala-
pítási törvény, külföldi befektető 
már magyar partner nélkül is ala-
píthat vállalatot Magyarországon. 
Érdekel még a nemzetközi bank-
világ? Mert ha igen, akkor bele-
vágunk!” Az izgalomtól remegő hangon válaszoltam, hogy igen, hogyne és 
örömmel, de mik a feltételek? A válasz rövid volt: „Az első feltétel az, hogy 
kijössz hozzánk tanulni, dolgozni, aztán a tapasztalatok alapján meglátjuk!” 
Igen, csak hát a család. Kis türelmet kértem a hívó féltől és tárcsáztam páro-
mat, mert hát akkor a két kisfiú bizony, egy ideig rámarad. A válasz gyors volt: 
„Nagy lehetőség – mondj igent, a többit otthon megbeszéljük.”

Belevágtam. Hogy mi következett ezután? Sok-sok munka, tanulás, utazgatás, 
több fronton helytállás. Megnyílt előttem a világ, új szakma, új terület, felfelé 
ívelő pálya. Amire tizennyolc évesen vágytam, a nemzetközi banki világ, mely-
ben eljutottam a legfelső szintekre.

Skonda Mária bankár
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Skonda Mária  
mérnök-közgazdász, bankár, műgyűjtő
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4. „A józan ész, munkaruhába öltözött zsenialitás”

Dr. Blazsek István  
a Péti Nitrogénművek vezérigazgatója  
a Magyar Vegyipari Szövetség Elnöke

1971-ben vegyészmérnökként végeztem a Veszp-
rémi Vegyipari Egyetemen (VVE) és 44 éven 
keresztül Magyarország legkorszerűbb műtrágya-
gyárában a Péti Nitrogénművek Zrt.-nél tettem 
a dolgom. Több mint 20 évig töltöttem be egyre 
felelősségteljesebb beosztásokban különböző ter-
melésirányítói munkaköröket a vállalat korszerű 
üzemeiben. A pályám utolsó két évtizedében mű-
szaki vezérigazgató-helyettesként, majd vezér-
igazgatóként dolgozhattam egy világszínvonalú 
műtrágyagyár létrehozásán.

2005 és 2015 között több cikluson keresztül a 
Magyar Vegyipari Szövetség alelnöki és elnöki 

tisztségét betöltve lehetőségem volt a hazai vegyipar szakmai érdekérvényesí-
tési folyamataiban is részt venni.

2004-től 2015-ig képviseltem vállalatom az Európai Műtrágyagyártók Szö-
vetsége Műszaki Bizottságában tagként, elnökhelyettesként, végül elnökként. 
A bizottság egyik kiemelt témája volt az Üvegházhatású Gázok kibocsátás 
csökkentéséhez kapcsolódó EU-s törvények szakmai alakítása és a szén-
dioxid kereskedelmi rendszerhez alkalmazkodás vállalati szintű megismerte-
tése a tagvállalatokkal.

Ez idő alatt építettük a Péti Nitrogénművek Zrt.-nél a világ ma is legnagyobb 
kapacitású és legkorszerűbb salétromsav üzemét, amely a nitrogén műtrá-
gyagyártás egyik alapüzeme. Az új salétromsav üzembe olyan véggáz kezelő 
rendszert telepítettünk, amellyel a nitrogén-dioxid és dinitrogénoxid kibocsáj-
tás (az utóbbi a szén-dioxidnál 300-szor nagyobb üvegházhatású gáz) a ko-
rábban működött egységek szennyezőanyag kibocsájtásának mintegy század 
része lett.

A jelentős üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés lehetővé tette azt, hogy 
a megtakarítást – szakmai néven emisszió kereskedelmi egységeket – értéke-
sítsük, s ezek eredményeként mintegy 26 millió EUR bevételt realizáltunk, 
amely a savüzemi beruházási költség közel felének visszatérítését adta.

Az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége Műszaki Bizottságában a multinaci-
onális vállalatok képviselői éveken keresztül „osztották az észt”, hogy lehet-
ne/kell az emisszió csökkentésből bevételt generálni. Ezalatt a Nitrogénművek 
Zrt. felhasználva szakemberei tudását és a szövetség közös gondolatait is, az 
EU műtrágyagyártók legnagyobb emisszió kereskedelmi üzletét realizálta.

Dr. Blazsek István 
vezérigazgató

A világ legnagyobb és legkorszerűbb 1800 tonna/nap kapacitású 
salétromsav üzeme a Péti Nitrogénművek Zrt.-nél
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5. „A tétlenség gyengít, A gyakorlás erősít, A túlterhelés árt” 
(sebastian kneipp)

Chikán András vegyészmérnök

1970-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem nemzetközi kapcsolatai lehetővé 
tették hallgatóknak a negyedik év utáni külföldi szakmai tapasztalatszerzést. 
E külföldi gyakorlatok augusztusban voltak. Nem jelentkeztem egyik helyre 
sem. A Beremendi Cementgyárba akartam menni. Ott már júliusban fogadtak.

Alig zajlott le a külföldi gyakorlatra jelentkezés, érkezett az egyetemre egy 
lehetőség: végzés előtt álló hallgatót várnak a Német Szövetségi Köztársaság-
ba (NSZK) három hetes nemzetközi építőtáborba. Augusztusban. Ekkor már 
éppen ráértem.

Baden Württenberg tartomány egyik falujában játszótér építésére gyűjtöttek 
huszonéves fiatalokat 8 országból. A falu szélén volt egy gazos terület, ide 
álmodták meg a játszóteret. 

Az első munkanap délutánján elmentünk a falu strandjára. A fürdőgatyámmal 
bíbelődtem, amikor a mellettem vetkőző marokkói legény megkérdezte: „Te 
kommunista vagy?” Mire a svájci srác helyettem válaszolt: „Persze, hiszen 
különben nem engedték volna ide.”

Ez volt a kezdete annak a beszélgetés-sorozatnak, ami három héten át tartott. 
Mindenki kérdezősködött, én meg boldogan meséltem: milyen jókat buli-
zunk az egyetemen, mennyi klassz kirándulásra van alkalom a környékünkön, 
mennyit focizunk, járunk az ifjúsági klubunkba, és ott a Balaton…

– És esztek naponta?
– Láttál már tévét?
– Hallottál már Beatles számokat?
– Itt egy Wrigley’s! Tudod mi ez?
– Mi van azzal nálatok, akit megkereszteltek?

Szeptemberben, a tanévkezdés után nem sokkal szóltak, hogy menjek be a 
rendőrségre.

Egy szimpatikus civil ruhás rendőr várt, és érdeklődött az NSZK-béli építőtá-
bori élményeimről.

Boldogan kezdtem mesélni, milyen jókat buliztunk, mennyi klassz kirándu-
lásra volt alkalmunk a környéken, mekkora sikerem volt a lecsófőzéssel a 
holland lányok ízetlen ebédje után…

– És hány harckocsit látott a stuttgarti főúton?
– Hogyan akarták beszervezni?
– Milyen fegyverük van az ottani rendőröknek?
– Találkozott magyar disszidensekkel?

A táborban élvezettel válaszoltam a kérdésekre, mert jól esett megértetni ve-
lük, hogy az a világ, ahol élek nem olyan „vadkelet”, mint ahogy gondolják…

Itthon egyáltalán nem élveztem a kérdéseket. 
Az derült ki belőlük, hogy mégis…

Chikán András vegyészmérnök
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6. „Adassék nékeM annyi lelkierő, hogy mindazt elfogAdjAM, 
amin változtatni neM tudok, és bátorság Ahhoz, hogy mindazt 
megváltoztassam, amire képes vagyok, és bölcsesség Ahhoz,  
hogy el ne tévedjek közöttük”  
                                                                (friedrich oetinger)

Dr. László Imre főorvos, Újbuda polgármestere

Ezen ötven évvel korábbi történet határozta meg a betegellátáshoz való hoz-
záállásomat véglegesen. 1972-ben a Pásztói Kórház belgyógyászati osztályán 
töltöttem szakmai gyakorlatomat. Szerettem ezt a kórházat, ahol szigorló éve-
met is töltöttem, és hálás köszönettel tartoztam belgyógyász főorvosának, dr. 
Lengyel Istvánnak. Ő volt az, aki segítségemre volt az államvizsgára törté-
nő felkészülésben és a gyógyító munkához szükséges gyakorlati ismeretek 
elsajátításban. Viziteken elmagyarázta az adott eset betegségének jellemző-
it, tüneteit és azt is mit kell tenni a gyógyítás érdekében. Mire elérkezett az 
államvizsga ideje szinte észre sem vettem, hogy a gyakorlatban végig vette 
velem a tananyagot. Beosztott ügyeletbe is, hogy a gyakorlatban is lássam, 
mit kell tenni a mentővel beszállított, azaz mai kifejezéssel élve sürgősségi 
ellátást igénylő betegekkel. Az elméleti tudást így erősítette meg a gyakorlati 
fogások elsajátíttatásával. Az alábbi történet rám gyakorolt hatása az előzőek 
ismeretében válik igazán érthetővé. 

Ügyeletben voltam, amikor nemsokkal éjfél után mentő behozott egy kö-
zépkorú nőt, akinél a kisvérköri pangás következtében tüdővizenyő kez-
dett kialakulni. Ennek a kórképnek a lényege, hogy szív gyengesége miatt a 
tüdőn, azaz a kisvérkörben átáramló vér mozgása lelassul és ezért folyadék 
lép ki a tüdő léghólyagocskáiba. Mivel e folyamat beavatkozás hiányában 
az érintett halálához vezet, a beteg állapot egyértelműen életveszélyes volt. 
A szakma szabályi szerint a diagnózis felállítás után megkezdtük a terápiát, 
aminek célja a szívműködés erősítése mellett, ennek a fenyegető állapotnak az 
elhárítása volt. Mintegy 3 óra munka és megfigyelés után tudtam csak néhány 
órát pihenni a reggeli vizitig. A főorvosi vizitnél elérkezve betegünkhöz, a 
hogy van kérdésre azt a választ kaptuk, hogy nem jól. Mi a probléma kérdez-
tem szorongva, mire azt a kevésbé várt válasz jött, hogy nagyon fáradt va-
gyok. A betegnek, akinek éjszaka az életéért küzdöttem reggelre legnagyobb 
gondja a fáradtság volt.

Vizitet követően behívott magá-
hoz a főorvos, mivel látta csa-
lódásomat és értetlenségemet a 
történésekkel kapcsolatban. Ek-
kor kaptam tőle azt a tanácsot, 
mely mintegy iránytűként szol-
gálva, egész életemre megha-
tározta pályafutásomat. Láttam 
rajtad – mondta, hogy a betegtől 
válaszként inkább köszönetet vár-
tál, hiszen megmentetted az életét. 
Ez soha ne okozzon csalódást szá-
modra, mert ő bízva benned még 
csak nem is feltételezte állapotá-
nak súlyosságát, annak esetleges 
tragikus kimenetelét. Ő őszintén 
válaszolt, hiszen neki reggel va-
lóban a legnagyobb problémája 
a fáradtság volt. Neked pedig azt 
kell megjegyezni, hogy gyógyító 
munkád során leegyszerűsítve csak két dolognak kell mindig megfelelned, 
mégpedig a beteg bizalmának és az orvosi esküdnek. 

Két nagy gondolkodó mondásával bocsátott utamra Hippokratészt és Ariszto-
telészt idézve. Ezek a gondolatok a következők voltak:

Hippokratész: Sedare dolorem divinum opus est. (A fájdalom csillapítása iste-
ni cselekedett.) Arisztotelész: „Az orvos kötelessége, hogy a beteg szenvedé-
sét, fájdalmát enyhítse.”

Drága Lengyel István Főorvos Úr! Köszönöm a velem való törődését, segítő-
készségét és életre szóló tanácsait. Most, amikor orvosként aktív életem végére 
értem őszintén elmondhatom, hogy az akkor kapott példák és intelmek mutat-
ták az irányt orvosi pályámon mindvégig.

Dr. László Imre főorvos,  
Újbuda polgármestere
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7. „A tapintat AnnAk művészete,  
hogy meggyőzz másokat, ők többet tudnAk, mint te”

Dr. Dlustus Péter  
fogorvos, szájsebész, kórházigazgató

„Aki vagyok: több ezer alkalom, több ezer érintés... Minden érintés nyomot 
hagyott. A nyomok javarészt eltűntek, megszűntek. Az érzelmi nyomok meg-
maradtak és ez jó.

Kiemelhető történetem nincs. Sok fényképem és sok együttlétünk emléke. 
Ezek mind hagytak nyomot. Lelkemet vidámság tölti el, ha a képek kezembe 
kerülnek és látható a mosoly örömet okoz. Aki látja a mosolyt, a képeken biz-
tos érzi ugyan azt, amit én.

„Sanyikám, ez tellett tőlem. A felkérésed óta többször is nekiültem, hogy az 
elvárásodnak megfeleljek. Amit leírtam kettőnknek jó. A bennem hagyott nyom 
örökkévaló. Remélem a barátságunk töretlen. Bízva a mielőbbi találkozásban 
kívánok neked és a hozzád tartozóknak nyugalmat és egyenletes egészséges 
mutatókat.

Dr. Dlustus Péter

Kürti Sándor jegyzete:

Legalább fél évszázados 
az ismeretségünk. Síel-
ni akart tanulni és eljött 
Bánkútra a komfort nél-
küli turistaházba egy sí-
táboromba. Észrevétlen 
volt. És ideális sportem-
ber. A második alkalomra 
már hozta magával Fru-
zsit, a kislányát. Majd 
jött Mariann is, a fogorvos feleség. Aki teniszezett is, meg úszott is, így a 
síelés is igen gyorsan a kedvence lett. Péter még egy valamit hozott min-
dig magával, a fényképezőgépét. Művészi képeket készített. A legjobbak 
a gyönyörű lakásának falait díszitik. 
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8. „A futásomat MegfutottAM, A hitemet megtartottam”

Sinka László sportvezető

A közel 3000 lakosú Százhalombattán gigantikus 
beruházások szemtanúja voltam kisgyermekként. 
Felépült a Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) és a 
Dunamenti Hőerőmű Vállalat (DHV). Lenyűgö-
ző fejlődés tanúja voltam. A kis Duna menti falu-
ból egy modern, szép, virágos város lett. Nyüzsgő 
sportélettel, amely engem is magába szippantott. 
A Csepel SC volt labdarúgója, fiatal technikusként 
1972-ben már a DKV dolgozója és a Dunai Kőolaj 
Sportkör (DKSK) kézilabdázója lettem. Innen már 

nem volt megállás Sport, sport, sport mindenek felett. A kézilabda pályán, 
az egyesületben, az ifjúsági mozgalomban, a megyében, a sportközpontban, 
a családban, a baráti körben. A családban feleségem Anikó kitűnő kézilab-
da kapus, fiunk Tamás, remek teniszező volt. Ugrás az ismeretlenbe 1987-
ben, Magyar Röplabda Szövetség főtitkára lettem. Majd az örök szerelem: 
közel 20 éven át a Magyar Kézilabda Szövetség következett (főtitkár, elnök). 
7 évvel ezelőtt pedig a Magyar Sport-
lövők Szövetségének főtitkára lettem. 
Közel 30 éve tagja vagyok a Magyar Olim-
piai Bizottságnak.

Több, mint 250 világverseny, 6 alkalom-
mal Olimpiai részvétel, vezetőként 3 
sportágban.
És most? Sport, sport, sport és Miron  
„herceg” boldog nagypapája. Kitűnően 
futballozik. A kedvence Cristiano Ronaldo 
(CR), nekem pedig Ő!

Tanulságaim: A kis halászfaluból is el lehet 
jutni a sport csúcsaira. Ha nem versenyző-
ként, akkor sportvezetőként. Lehetett volna 
másképpen? Talán. De engem örökre meg-
csapott a SPORT kiolthatatlan lángja.

9. „zúg A volgA, zúg A volgA, hAd zúgjon hisz Az A dolgA”

Ignácz András nyugdíjas  
és lánya Ignácz Valéria, újságíró

András:
1973-ban vettem használtan a képen látható, 1965-ben gyártott „gyönyörű” 
fehér Volgát egy munkatársamtól. Két évig furikáztunk vele. Majd 1975-ben, 
a haverommal együtt startoltunk egy bordóért. Aki előbb ért a Röppentyű ut-
cába, hazánk akkori egyetlen használtautó telepére, és a nyitás után elsőként 
rátette a kezét, szó szerint is, az ott lévő valamelyik autó motorházának tete-
jére, azé lett a „zsákmány”. Így én nyertem meg a bordó Volgát. Hurrá! Ezt 
már három évig használtuk. De boldogok voltunk vele! Csomagtarójában egy 
konyhaszekrény meg a hozzá tartozó mosogató is elfért.

Vali:
Én arra emlékszem kiskoromból, 
hogy mindig harcoltunk a tesóm-
mal azért, hogy ki állhat hátul 
középen a Volgában. Ugyanis a 
hátsó, kanapészerű ülés előtt áll-
va is vidáman elfértünk. Nekünk 
fontos volt a kilátás. Persze volt az 
a pillanat, amikor előre repültünk, 
az első kanapén át a szélvédőig. 
Ugyanis akkor még a Volgákban 
sem voltak osztott ülések, de még 
biztonsági övek sem.

Fotó: MTI archívum
Sinka László sportvezető
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10. „jót, s jól! ebben áll A nagy titok” (kazinczy ferenc)

Dr. Arányi Péter a Sanofi Kutatási és Fejlesztési 
Igazgatója és vegyész barátom Art Pardee 

Arthur B. Pardee, a „majdnem Nobel díjas” 1979-ben 
egy évre meghívott Bostonba, a laboratóriumába poszt-
doktornak. Örömmel mondtam igent.

Az adminisztratív nehézségeken keresztül vergődve, az 
Egészségügyi Minisztérium áldásával és 5 USD hivata-
los apanázzsal indultam útnak Bostonba, ekkor még a 
családom nélkül. A pénzmagot családi segítséggel, ille-
gálisan, 85 dollárra tornáztam fel. Ily gazdagon szálltam 
fel a repülőre. New York Kennedy reptéren átszálltam, 

de lekéstem a csatlakozást. Irány a La Guardia, ahonnan még aznap volt re-
pülőjárat. Szerencsémre nem voltam egyedül. Három amerikai utassal ültünk 
egy taxiba, és ők fizették a tarifát.

Boston az nagyváros. Ott is taxiba szálltam, de már egymagam, remélve, hogy 
ki tudom fizetni a sofőrt a Binney streetig, leendő munkahelyemig. Csakhogy a 
sofőr, nem is sejtette, merre lehet ez a városrész. Kérte, hogy magyarázzam el 
az utat. Alig értettem, mit beszél, de sikerült megértetnem vele, hogy fogalmam 
sincs, mit kér tőlem. Sebaj! Van egy térképe, utcajegyzékkel (akkoriban GPS 
nem létezett). Megkeresi. Nem sikerült. Az utcajegyzék eleje hiányzott a tér-
képéről. Végül nagy nehezen odatalált este 9 óra felé. Éppen ki tudtam fizetni.

A portás emberségesen beengedett, sőt telefonon értesítette Pardee profot is. 
Art, mint kiderült, már vacsora után volt. 
Felpattant az asztal mellől, beült a kocsi-
jába és eljött értem, a szegény magyar 
kutatóért. Hazavitt külvárosi házába. 
Megvacsoráztatott, megvetette számom-
ra az ágyat és közölte, hogy addig marad-
hatok, ameddig akarok. Egy évvel később 
jöttem haza Budapestre, akkor már csalá-
dostól. Art 97 éves korában bekövetke-
zett haláláig tartottuk a kapcsolatot. 

11. „Melyik Az ember legárulkodóbb testrésze? A lába!  
ezért kedvelik A japánok Az üvegtetejű asztalt”

Gecser Ottó villamosmérnök és kalandkereső 

1979-től 13 évet töltöttem el az egyik legnagyobb 
japán kereskedőház a Marubeni Corporation al-
kalmazottjaként. Kerestek valakit, akinek mérnö-
ki végzettsége van, hogy beinduljon az alkatrész, 
műszer és készülék kereskedelem is. Rögtön az 
elején testhezálló feladatot kaptam, nézzem át cég 
karácsonyi üdvözlőlap listáját, ugyanazok az elv-
társak vannak-e ugyanazon cégek élen. Látszólag 
értelmetlen munka volt, de nekem egyfajta „ki 
kicsoda?” adatbázisként szolgált. Ezt követően 
bejártam a világot, mindenütt volt irodánk, így 
szinte „haza” mehettem és nem voltam egyedül. 
Rengeteget tanultam tőlük, szigorúak voltak, ne-
hezen fogadták el a nem japánokat. 6 év kellett 
ahhoz, hogy először meghívjon egy család az ott-
honába Tokióban. Egyheti napidíjamért és 2 óra konzultáció után megvettem 
azt a süteményt, amit egy ilyen korú, beosztású japánnak és családjának vinni 
illett.

Bizonyos idő elteltével japán nyelvű névkártyát kaptam, ami nemcsak előre-
lépést jelentett, de elfogadták fizetésképpen a legtöbb japán étteremben. Eu-
rópában és persze szinte mindenütt Japánban, ráírtad az összeget és tudták, 
ha elküldik a cégnek, az ki fogja fizetni. Fantasztikus időszak volt, rengeteget 
tanultam tőlük, karácsonyi üdvölőlap íróból ügyvezetővé váltam és kb. 60 
százalékban japánnak éreztem magam.

Amikor a lányom megtanult írni, záró feladatként kapták, hogy írjanak a csa-
ládjukról. 

Az övé így szólt:
„A Mama orvos, betegeket gyógyít,
a bátyámmal néha veszekszünk,
a Papám meg a japánokkal vacsorázik”
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10. 
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„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok" (Kazinczy Ferenc) 
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laboratóriumába posztdoktornak. Örömmel mondtam igent. 

Az adminisztratív nehézségeken keresztül vergődve, az Egészségügyi Minisztérium áldásával és 5 USD 
hivatalos apanázzsal indultam útnak Bostonba, ekkor még a családom nélkül. A pénzmagot családi 
segítséggel, illegálisan, 85 dollárra tornáztam fel. Ily gazdagon szálltam fel a repülőre. New York 
Kennedy reptéren átszálltam, de lekéstem a csatlakozást. Irány a La Guardia, ahonnan még aznap 
volt repülőjárat. Szerencsémre nem voltam egyedül. Három amerikai utassal ültünk egy taxiba, és ők 
fizették a tarifát. 

Boston az nagyváros. Ott is taxiba szálltam, de már egymagam, remélve, hogy ki tudom fizetni a 
sofőrt a Binney streetig, leendő munkahelyemig. Csakhogy a sofőr, nem is sejtette, merre lehet ez a 
városrész. Kérte, hogy magyarázzam el az utat. Alig értettem, mit beszél, de sikerült megértetnem 
vele, hogy fogalmam sincs, mit kér tőlem. Sebaj! Van egy térképe, utcajegyzékkel (akkoriban GPS 
nem létezett). Megkeresi. Nem sikerült. Az utcajegyzék eleje hiányzott a térképéről. Végül nagy 
nehezen odatalált este 9 óra felé. Éppen ki tudtam fizetni. 

A portás emberségesen beengedett, sőt telefonon értesítette Pardee profot is. Art, mint kiderült, 
már vacsora után volt. Felpattant az asztal mellől, beült a kocsijába és eljött értem, a szegény magyar 
kutatóért. Hazavitt külvárosi házába. Megvacsoráztatott, megvetette számomra az ágyat és közölte, 
hogy addig maradhatok, ameddig akarok. Egy évvel később jöttem haza Budapestre, akkor már 
családostól. Art 97 éves korában bekövetkezett haláláig tartottuk a kapcsolatot. 

  

Arthur B. Pardee (1921-2019)     Dr Arányi Péter 

  
Arthur B. Pardee 

(1921–2019)

Gecser Ottó

Dr. Arányi Péter



20 21

10. „jót, s jól! ebben áll A nagy titok” (kazinczy ferenc)

Dr. Arányi Péter a Sanofi Kutatási és Fejlesztési 
Igazgatója és vegyész barátom Art Pardee 

Arthur B. Pardee, a „majdnem Nobel díjas” 1979-ben 
egy évre meghívott Bostonba, a laboratóriumába poszt-
doktornak. Örömmel mondtam igent.

Az adminisztratív nehézségeken keresztül vergődve, az 
Egészségügyi Minisztérium áldásával és 5 USD hivata-
los apanázzsal indultam útnak Bostonba, ekkor még a 
családom nélkül. A pénzmagot családi segítséggel, ille-
gálisan, 85 dollárra tornáztam fel. Ily gazdagon szálltam 
fel a repülőre. New York Kennedy reptéren átszálltam, 

de lekéstem a csatlakozást. Irány a La Guardia, ahonnan még aznap volt re-
pülőjárat. Szerencsémre nem voltam egyedül. Három amerikai utassal ültünk 
egy taxiba, és ők fizették a tarifát.

Boston az nagyváros. Ott is taxiba szálltam, de már egymagam, remélve, hogy 
ki tudom fizetni a sofőrt a Binney streetig, leendő munkahelyemig. Csakhogy a 
sofőr, nem is sejtette, merre lehet ez a városrész. Kérte, hogy magyarázzam el 
az utat. Alig értettem, mit beszél, de sikerült megértetnem vele, hogy fogalmam 
sincs, mit kér tőlem. Sebaj! Van egy térképe, utcajegyzékkel (akkoriban GPS 
nem létezett). Megkeresi. Nem sikerült. Az utcajegyzék eleje hiányzott a tér-
képéről. Végül nagy nehezen odatalált este 9 óra felé. Éppen ki tudtam fizetni.

A portás emberségesen beengedett, sőt telefonon értesítette Pardee profot is. 
Art, mint kiderült, már vacsora után volt. 
Felpattant az asztal mellől, beült a kocsi-
jába és eljött értem, a szegény magyar 
kutatóért. Hazavitt külvárosi házába. 
Megvacsoráztatott, megvetette számom-
ra az ágyat és közölte, hogy addig marad-
hatok, ameddig akarok. Egy évvel később 
jöttem haza Budapestre, akkor már csalá-
dostól. Art 97 éves korában bekövetke-
zett haláláig tartottuk a kapcsolatot. 

11. „Melyik Az ember legárulkodóbb testrésze? A lába!  
ezért kedvelik A japánok Az üvegtetejű asztalt”

Gecser Ottó villamosmérnök és kalandkereső 

1979-től 13 évet töltöttem el az egyik legnagyobb 
japán kereskedőház a Marubeni Corporation al-
kalmazottjaként. Kerestek valakit, akinek mérnö-
ki végzettsége van, hogy beinduljon az alkatrész, 
műszer és készülék kereskedelem is. Rögtön az 
elején testhezálló feladatot kaptam, nézzem át cég 
karácsonyi üdvözlőlap listáját, ugyanazok az elv-
társak vannak-e ugyanazon cégek élen. Látszólag 
értelmetlen munka volt, de nekem egyfajta „ki 
kicsoda?” adatbázisként szolgált. Ezt követően 
bejártam a világot, mindenütt volt irodánk, így 
szinte „haza” mehettem és nem voltam egyedül. 
Rengeteget tanultam tőlük, szigorúak voltak, ne-
hezen fogadták el a nem japánokat. 6 év kellett 
ahhoz, hogy először meghívjon egy család az ott-
honába Tokióban. Egyheti napidíjamért és 2 óra konzultáció után megvettem 
azt a süteményt, amit egy ilyen korú, beosztású japánnak és családjának vinni 
illett.

Bizonyos idő elteltével japán nyelvű névkártyát kaptam, ami nemcsak előre-
lépést jelentett, de elfogadták fizetésképpen a legtöbb japán étteremben. Eu-
rópában és persze szinte mindenütt Japánban, ráírtad az összeget és tudták, 
ha elküldik a cégnek, az ki fogja fizetni. Fantasztikus időszak volt, rengeteget 
tanultam tőlük, karácsonyi üdvölőlap íróból ügyvezetővé váltam és kb. 60 
százalékban japánnak éreztem magam.

Amikor a lányom megtanult írni, záró feladatként kapták, hogy írjanak a csa-
ládjukról. 

Az övé így szólt:
„A Mama orvos, betegeket gyógyít,
a bátyámmal néha veszekszünk,
a Papám meg a japánokkal vacsorázik”

17 
 

10. 
Dr Arányi Péter, a Sanofi Kutatási és Fejlesztési Igazgatója, vegyész 
„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok" (Kazinczy Ferenc) 

Barátom Art Pardee  

Arthur B. Pardee, a „majdnem Nobel díjas” 1979-ben egy évre meghívott Bostonba, a 
laboratóriumába posztdoktornak. Örömmel mondtam igent. 

Az adminisztratív nehézségeken keresztül vergődve, az Egészségügyi Minisztérium áldásával és 5 USD 
hivatalos apanázzsal indultam útnak Bostonba, ekkor még a családom nélkül. A pénzmagot családi 
segítséggel, illegálisan, 85 dollárra tornáztam fel. Ily gazdagon szálltam fel a repülőre. New York 
Kennedy reptéren átszálltam, de lekéstem a csatlakozást. Irány a La Guardia, ahonnan még aznap 
volt repülőjárat. Szerencsémre nem voltam egyedül. Három amerikai utassal ültünk egy taxiba, és ők 
fizették a tarifát. 

Boston az nagyváros. Ott is taxiba szálltam, de már egymagam, remélve, hogy ki tudom fizetni a 
sofőrt a Binney streetig, leendő munkahelyemig. Csakhogy a sofőr, nem is sejtette, merre lehet ez a 
városrész. Kérte, hogy magyarázzam el az utat. Alig értettem, mit beszél, de sikerült megértetnem 
vele, hogy fogalmam sincs, mit kér tőlem. Sebaj! Van egy térképe, utcajegyzékkel (akkoriban GPS 
nem létezett). Megkeresi. Nem sikerült. Az utcajegyzék eleje hiányzott a térképéről. Végül nagy 
nehezen odatalált este 9 óra felé. Éppen ki tudtam fizetni. 

A portás emberségesen beengedett, sőt telefonon értesítette Pardee profot is. Art, mint kiderült, 
már vacsora után volt. Felpattant az asztal mellől, beült a kocsijába és eljött értem, a szegény magyar 
kutatóért. Hazavitt külvárosi házába. Megvacsoráztatott, megvetette számomra az ágyat és közölte, 
hogy addig maradhatok, ameddig akarok. Egy évvel később jöttem haza Budapestre, akkor már 
családostól. Art 97 éves korában bekövetkezett haláláig tartottuk a kapcsolatot. 

  

Arthur B. Pardee (1921-2019)     Dr Arányi Péter 

  
Arthur B. Pardee 

(1921–2019)

Gecser Ottó

Dr. Arányi Péter



22 23

12. „A fejlődésben neM Az új érték elfogadása A nehéz,  
hAneM A régivel való szakítás”

Árendás Péter matematika – fizika szakos 
középiskolai tanár, mesterpedagógus
a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanára (1980-2021)  
majd igazgatója (2004-2021)

A ’70-es években voltam diák. Pályaválasztási terveim évente változtak, har-
madikban az orvosira készültem, negyedikben már villamosmérnök akartam 
lenni, aztán a honvédség alatt „átkértem” magam a Műszakiról az ELTE-re. 
Egyetemi éveim alatt egyre világosabbá vált, hogy fogalmam sincs arról, 
hogy mivel kellene, mivel is szeretnék majd foglalkozni, „csak” azt tudtam 
biztosan, hogy tanulni nem csak fontos, de nagyon jó is. Néhány opciót azért 
kategórikusan kizártam, pl. azt, hogy tanári pályára menjek. Aztán néhány 
meghatározó „véletlen” folytán ’80 szeptemberében ideiglenesen elfogadtam 
egy állást a Budaörsi Gimnáziumban.

Az ember fiatal korában magával is, másokkal szemben is maximalista, és ez 
így van rendjén. Ha tanár, akkor szigorú (és jobb esetben következetes). Egy 
akkor indult, és azóta is az egyetlen dráma-tagozatos osztályban tanítottam 
matematikát. Néhány diák tudása, feladatmegoldó kultúrája minősíthetetle-
nül gyenge volt, ők félévkor általában megbuktak, majd a javító vizsgán „va-
lahogy” átmentek. Ezek a „gyerekek” minden évben tartottak egy bemutató 
előadást, szavaltak, énekeltek, jeleneteket adtak elő. Az egyik „imposztor” 
egy Kosztolányi verset szavalt, és én minden verssornál rácsodálkoztam, hogy 
ezt a gondolatot így is lehet mondani? Ennek a sornak ilyen jelentése is le-
het?! És mindezt egy olyan 16 éves fiú versmondása közben értettem meg, 
aki legutóbb is a matematika pótvizsgán „valahogy” átmenők részhalmazába 
tartozott. Akkor sok mindent átértékeltem magamban: tudásról, tehetségről, 
alázatról, bizalomról. Akkor fogadtam meg, hogy többé senkinek nem ítélem 
meg a képességeit egyetlen szempont alapján, és azt is, hogy vitatkozni ugyan 
lehet különböző teljesítmények értékéről, de ennél sokkal fontosabb, hogy 
minden tudás, teljesítmény méltó az elismerésre. 

Egy atyai jóbarátom mondta egyetemi éveim utolsó hónapjaiban: furcsa, de 
így lesz, és te nehezen fogod elfogadni, de ha befejezed az egyetemet, csök-
kenni fog a presztizsed. Amíg egyetemista voltál, ki ezt, ki azt látta benned, 
hiszen még bármi lehet belőled. Ha végeztél, már csak a mérnököt, a tanárt, a 
közgazdászt látják. Ne dőlj be nekik!

Ahogy telnek az évek, egyre világosabban látom, hogy tanítani majdnem 
olyan jó, mint tanulni – és persze azt is, hogy a „majdnem”-et kizárólag a 
fiatalkori büszkeségem teszi hozzá.

42 éve tanítok ebben a gimnáziumban.

Szabó Lőrinc gondolatával zárok: Mi volt, Öreg, a legjobb? – Játszani.

Árendás Péter matematika-fizika szakos középiskolai tanár, mesterpedagógus
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13. „a bizalom - így nagy b-vel”

Dr. Bezegh András  
vegyészmérnök, kutató, egyetemi oktató

Mindhárom élményem amerikai utamhoz kapcsolódik. Ezeket azért tartom 
elgondolkodtatóknak, mert fordított esetben valószínűleg magam sokkal bi-
zalmatlanabbul reagáltam volna – a belém ivódott európai vagy közép-euró-
pai vagy magyar gondolkodásmódom miatt. Valójában csodálatos dolog olyan 
légkörben élni, ahol teljes bizalom övez. De jó lenne mindezt eltanulni-meg-
tanulni!

Zürichben dolgoztam-kutattam a ’80-as évek elején. Dr. J.J. professzor, a 
UofU (University of Utah) tanszékvezetője az ETH (Zürich-i Műszaki Főis-
kola) meghívására tartott előadást az elektrokémiai folyamatokból eredő zajok 
Fourier-transzformációs vizsgálatáról. Mivel már korábban is foglalkoztam 
hasonló szakterülettel, és kollégáimtól kivívtam a „Mr. Fourier” becenevet, 
néhány kérdést tettem fel az előadónak. Ez sörözésben folytatódott, aminek 
eredményeként meghívást kaptam a UofU-ra.

Az USA-ba, pontosabban Salt Lake City-be érkezéskor J.J. doktorandusza 
várt és néhány kulcsot adott át vendéglátóm üzenetével: családjával nyaralni 
ment, jó lenne, ha vigyáznánk házára, lakjunk ott – és nyugodtan használjuk 
autóit. Kb. másfél hónapig laktunk a házában – egy nem sokkal több. mint 
félórás beszélgetés-ismerkedés után. Nem tudom, hogy hány órás ismerkedés 
kellene bármely, akár szomszéd ország lakójával ahhoz, hogy házunkat így 
átengedjem neki. 

Ott tartózkodásunk második vagy a harmadik hetében, hétköznap este 8 óra 
tájt szólt a telefon. A helyi rendőrőrsről hívtak, nyomoznak. Rettenetesen 
ijesztő volt! Annak tisztázása után, hogy ki vagyok, megkérdezték: előző nap 
a helyi benzinkútnál tankoltam-e? Igen – válaszoltam, rögtön gyanúba ke-
verve magamat. Valaki fizetés nélkül távozott, ezért megkérdezték fizettem-e 
tankolás után? Erre is igen volt a válaszom. Megköszönték és elnézést kértek 
a zavarásért… Az igenemet szó nélkül elfogadták, nekem, telefonon, egy a „ke-
leti tömbből” érkezett figurának.

A családnak belépőjegyeket vásá-
roltam, cash – vagyis készpénzért. 
Visszakaptam néhány dollárt, de 
keveselltem. Szóltam is rögtön a 
pénztárosnak, hogy nem 20-ast, 
hanem 50-est adtam. Bocsánat! 
– és máris kiadott kis ablakán 
keresztül még 30 dollárt. Pár mé-
terrel arrébb vettem észre, hogy 
mégis megvan az az 50 dolláros 
bankjegy, amit már előkészítet-
tem. Természetesen visszavittem 
a 30-t. A pénztáros megköszönte 
és hozzátette, hogy milyen rendes 
ember vagyok. 

Tudom, hogy a bizalom alakítása kettős dolog:
1) nem adni alapot a bizalmatlanságra és 
2) meg kell bízni a másikban. 

Hosszú idő kell hozzá, de érdemes lenne eltanulni-megtanulni.

Van egy negyedik történetem, amely Európa valószínűleg legbizalmatlanabb 
országában, Svájcban történt 1982 őszén. Érkezésemkor a reptéri útvesztőben 
valahol kihagytam a csomagfelvételt. Bőröndöm egy vastag üvegfal mögött 
volt, miközben én már a szabad ég alatt. Ez azonban nem zavart abban, hogy 
több „behajtani tilos” táblával jelölt üvegajtón keresztül visszamenjek csoma-
gomért, a khaki színű uniformist viselő vámőrök legnagyobb megrökönyödé-
sére. Megmagyaráztam, hogy nem csomag nélkül jöttem – elhitték. 

Az ETH-Zürich Svájc és Európa egyes számú műszaki egyeteme. Ide vártak, 
ez lett az új munkahelyem. Az egyetemen a tanszéki titkárnőtől egy boríték-
ban az albérleti szobám kulcsa mellé – a bizalom jeleként és hogy szabad 
ki-bejárásom legyen éjjel-nappal – megkaptam az egész hatalmas, tízeme-
letes kémiaépület kulcsát. Igaz, mellékelték egy kis cetlin, hogy ha elvesz-
tem, 387 frank 60 rappen-t kell fizetnem, az összes zár cseréje fejében. Az 
épület címe Universitätstrasse 10 volt. Könnyen megjegyeztem, mert előt-
te Veszprémben az Egyetem utca 10. alá jártam tanulni öt éven keresztül.  
Noha kezdetben Schönherz Zoltán utcának hívták.
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13. „a bizalom - így nagy b-vel”

Dr. Bezegh András  
vegyészmérnök, kutató, egyetemi oktató
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14. „A hidrogénbombának egy előnye azért mégiscsak van.  
senki soha neM használta” (teller ede)

Szemenyei István  
tudományos és technológiai tanácsos

Két négyéves ciklust töltöttem Washingtonban a Magyar Nagykövetség tudo-
mányos és technológiai attaséjaként, illetve tanácsosaként, az 1980-as évek 
közepén, majd az 1990-es évek végén. Itt találkozhattam a magyar tudós zse-
nik nagy generációjának szinte minden, USA-ban élő tagjával: Szent-Györgyi 
Alberttel, Wigner Jenővel, Bay Zoltánnal, Teller Edével, valamint Szilárd Leó 
és Neumann János még élő családtagjaival. 

Gondolatok Teller Ede 100. születésnapján

Ülök Teller Ede San Franciscóhoz közeli, Stanford Egyetem-i lakásában. A 
90. születésnapja alkalmából tettem a tiszteletemet nála Washingtonból, ahol 
akkor a Magyar Nagykövetség tudományos és technológiai tanácsosaként dol-
goztam. Délelőtt 11 órára volt megbeszélve a látogatás, hogy ne lógjak bele 
a családi ebédidőbe. Indulásként udvariassági szófordulatokat váltunk, amely 
szinte észrevétlenül beszélgetésbe megy át. Emberi módon rámszól, hogy ne 
hadarjak (ami rossz szokásom), de egyből hozzáteszi még emberibben: tudja, 
romlik már a hallásom. Mintegy fél óra múlva már készülő életrajzi regényé-
nek kéziratát lapozgatja előttem, aminek munkacíme: „A Marslakók”, utalva 
a Manhattan Projekt idején a furanyelvű és gondolkodású magyar tudósokra 
Amerikában ráaggatott becenévre. Mivel jó kedélyű, szinte meghitt a beszél-
getés hangneme, veszem a bátorságot, és megkérdezem tőle: mire gondolt az 
atombomba bevetésekor, illetve utána. Egy pillanatra magam is megdöbbe-
nek bátorságomon (illetlenségemen?), mindaddig, míg el nem ér a töprengő, 
emberi hangú válasz, igaz kicsit a kérdésem elől kitérve: „Erre én most nem 
tudok válaszolni, mint ahogyan akkor sem tudtam. Ezt Istennek kell megítél-
nie”. Mindenesetre, nem volt könnyű – sóhajt egy hatalmasat. Majd elővesz 
három verset. Megdöbbenek az írásokon: a nagy tudós Istenhez fohászkodik 
– s ahogy eddig is fűzte a szót: magyarul. Azóta is keresi a magyarázatot, de 
Istenhez nem menekülni fut, hanem „beszélget” vele. Gyorsan könnyedebb 
témára váltok. Egyrészt, hogy jövök én ahhoz, hogy Teller Edét és a lelkét fag-
gassam, másrészt a szabatos és egyben szép gondolatokat Istenről és a Min-

denhatóról már nem értem. Mintha a relativitáselméletet magyarázná, meg a 
kvantummechanikát, csak más síkokon, mint az atomimpulzusok terrénuma. 
Közben előkerül egy levél, pontosabban egy távirat: az orosz atomtudósoktól 
a 90. születésnapjára kapott köszöntő, jót kívánó szavak, angolul. S látom 
lelki szemeimmel, ahogy e kedves sorokat lefűzi a „Beszélgetéseim Istennel” 
feliratot viselő dosszié „emberi bizonylatok” mellékletébe. Valahogyan szóba 
kerülnek a görög filozófusok, meg az ókori Róma szobrai, a régi nyelvek, a 
maradandó és letűnt barátságai az életben. Kiderül, hogy amíg volt ideje, s 
akivel tehette magyarul levelezett, de mióta az amerikai titkárnőkön keresztül 
írja leveleit, kénytelen volt angolra váltani. Szinte sóhajt, s tudom: magyarul 
álmodik. Letelt a találkozóra kért, leegyeztetett egy óra, mennék, s ekkor éle-
tem egyik legszebb elismerését, bókját kapom. Második szabadkozásomra, 
hogy nem lábatlankodnék már tovább itt, a családi ebédidőben, „rámdörren” 
hihetetlen nagyemberi gesztussal, olyannal, ami csak a legnagyobbaknak ada-
tik meg: „Fiam, azt, hogy fogadtam, annak köszönheti, hogy magyar, az ebédet 
már maga kapja”. Azóta sem tudtam igazából feldolgozni ezt a fantasztikus 
marasztalást és a rákövetkező két órát. Csatlakozik Mici néni, a matemati-
kus feleség (ami egy külön történet), és jár körbe a szó. Anekdotákat váltunk, 
sztorizunk, kellemesen beszélgetünk. Kirándulunk térben és időben, időnként 

Ebéd Teller Edével és feleségével, Augusztával („Micikével”)
Teller Ede Stanford Egyetem-i professzori villájában
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úgy érzem: magában a történelemben. Élvezem a 90 éves, Magyarországot 
közel 70 éve odahagyott ember magyar beszédének ízét, zamatát s anekdotázó 
hajlamát. Soha, sehol egy angol szó odakeverve, tisztán, szabatosan, szépen 
beszél anyanyelvén. Azóta is bánom, hogy nem kérdeztem meg tőle, ki volt 
a magyartanára. Távoztomban, amikor már a titkárnő jön érte, hogy menni 
kellene a dolgozóba, bemutat Francise-nek, akit ugye levélpartnerként már 
ismertem, hisz az ő közreműködésével szerveztem meg a mostani látogatá-
somat. S mondja az „Öreg”, szinte pajkosan magyarra tanítva a titkárnőjét, 
lassan tagolva a nevemet: Ist-van Sze-mennyei, majd elmagyarázza angolul, 
hogy mi a különbség a „…menyei” és a „mennyei” között a magyar nyelv-
ben. Kicsit ez így már sok nekem. A magyar nyelv ilyen fokú birtoklásából, 
meg az engem ért „csillagporból” is. Amit persze lélekben rögtön továbbítok 
Magyarországnak. De azért szinte már menekülök ki a házból. Az ajtóban 
állva megüti a fülemet egy kedvesen csengő magyar női hang: „Isten áldja!”. 
Visszanézek: ott áll fehér kötényben a házvezetőnő, aki az ebédet (és a közös 
fotókat is) készítette. Örülök az ebéd során készült közös fényképeknek no és 
persze az azóta is velem élő, meseszerűen szép emlékeknek. 

15. „A Múlt értékeivel,  
A jelen aktivitásán keresztül, Az emberséges jövőbe”

Dr. Szeifert Ferenc vegyészmérnök, 
tanszékvezető egyetemi docens

Magán és szakmai életem meghatározó élménye volt a 
feleségemmel együtt eltöltött teljes év az Akroni Egye-
temen (USA, Ohio). A hatalmas kontrasztok átélése. A 
korábbi „kötelező” május elsejei felvonulások és az első 
akroni Eric Clapton koncert 100 ezer feletti látogatóval 

és az átélt szabadság marihuána illatával. A Szovjetunióban megélt „helyhez 
kötött” külföldkép kontrasztja a bejárt 27 amerikai állam város és vidék őszi 
panorámájával.

A munkám az AIChE (az amerikai vegyészmérnök társaság) által támogatott 
reaktor modellezési projekthez kötődött, amelyet Berty professzor vezetett 

(emigrációja előtt egyetemünk 
Szerves Tanszékének vezetője 
volt). Árva Péter munkatársa-
ként a szakmai munkában már 
kevésbé éreztem nagy kont-
rasztot. Személyes ismeret-
ségünk volt a Kafarov iskola 
(Moszkva) tagjaival, de a nyu-
gatiakat addig csak a szakiro-
dalomból ismertük. Hatalmas 
élmény volt a híres amerikai 
vegyészmérnökökkel való sze-
mélyes találkozók és konzul-
tációk. Ottlétem elején éppen 
Lightfoot professzor (a híres 
Transport Phenomena legendás tankönyv szerzőinek egyike) tartott egy tan-
széki szemináriumot a biológiai folyamatok transzportfolyamatairól. Amikor 
meghallotta, hogy magyar vagyok, elővett a táskájából egy kis fekete könyvet, 
amelyet éppen akkor adtak ki az USA-ban. Ő zseniálisnak nevezte azt, majd 
megkérdezte ismerem-e az eredetijét? Jól eső érzéssel, büszke magyarként 
tájékoztattam, hogy nálunk ezt 1964-ben adták ki és én a vegyészmérnökséget 
ebből tanultam, annak mindegyik fejezetét jól ismerem. Ez a kis könyv egy 
nagy könyv, a Benedek Pál – László Antal „A vegyészmérnöki tudományok 
alapjai (VMTA)” volt. Ezután már a tanszéken is más szemmel néztek rám, 

mert az előadónak ott 
is nagy respektje volt.

A projekt sikeres volt, 
a mérnöki modellezés 
számos lényeges sa-
játosságára hívta fel a 
figyelmet. Az együtt-
működés továbbvi-
telében az itthoni 
tanszékünk fiataljai is 
lelkesen bekapcsolód-
tak. A két világ közötti 
szakmai kontraszt tel-
jesen eltűnt.

Május elsejei felvonulás Veszprémben a hetvenes 
évek elején: Árva Péter (b2),

László Antal (b3), Szeifert Ferenc a tömegben.

Projekt megbeszélés Veszprémben 2004-ben: Berty 
professzor (b1), Szeifert Ferenc (b2), Árva Péter (j1).
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16. „Mindig tervezz, de tudd, hogy neM úgy lesz!”

Havass Norbert tanár, digitális tananyagokat 
fejlesztő vállalkozó, a KÜRT Gimnázium kurátora

A mi családunkban generációk óta 
minden gyerek tanul zenét. Édes-
apám hobbi csellista volt, 75 éves 
koráig játszott egy kvartettben. 
Testvéreim és én is tanultam hang-
szeren. Kisgyerekként leginkább a 
kürt hangjának lágysága és a hang-
szer gyönyörű csillogó formája ra-
gadott meg, ezért ezt a hangszert 
választottam. Tizenéves koromban 
azt terveztem, hogy hivatásomul vá-
lasztom és kürtművész leszek. Ezért 
jártam zeneművészeti szakközépis-
kolába.

Korosztályomban kiemelkedő tehet-
ségek voltak, akik ma a legkiválóbb 

zenekarok – Nemzeti Filharmonikusok, Fesztivál Zenekar… – kürtművészei. 
Ebben a társaságban nekem sem elég tehetségem, sem elég szorgalmam nem 
volt, így érettségi után a tanári pályát választottam.

Erről a szép hivatástól azonban nem könnyű lemondani. Három év teljes ki-
hagyás után annyira hiányzott a zenélés, hogy – hirtelen felindulásból – egy 
kölcsön hangszeren felvételiztem a Zeneakadémiára. A kürtölés olyan, mint 
a sport, nagyon fontos az erőnlét. Nekem a sok kihagyás miatt nem volt, így 
ahogy várható volt, nem vettek fel. Felvételi után a kürtöt visszaadtam tulaj-
donosának és közel 20 évig – hangszer híján – egyetlen hangot sem fújtam.

40. születésnapomra a családom meglepett egy használt kürttel. Azonnal el-
kezdtem gyakorolni és néhány héttel később bekerültem egy kiváló amatőr 
szimfonikus zenekarba, ahol a mai napig muzsikálok.

Mind a hat gyermekem tanul/tanult valamilyen hangszeren. A negyedik, 
9 évesen, a feleségemmel elment a zeneiskolai hangszerválasztóra azzal a 

szilárd elhatározással, hogy fagottozni fog. Miután kipróbálta a fagottot, a 
feleségem kérte, hogy „apa kedvéért fújj bele a kürtbe is!”. Amint belefújt 
minden rézfúvós tanár felkapta a fejét. A kürttanár kivette a fiam kezéből a 
papírt, majd átírta: „Szó sem lehet a fagottról, te kürtös leszel!” – mondta és 
feleségem kezét megragadva sietett a zeneiskola igazgatójához, hogy egyből 
bejegyezhesse növendékeként.

Ez 8 éve történt. Azóta több országos és nemzetközi kürtversenyen indult és 
dobogós helyezett lett.

Pár évvel később már beülhetett a zenekarba, én vezettem be a zeneka-
ri játék rejtelmeibe (mikor kell belépni, milyen ritmust kell játszani...). 
Azóta messze fölém nőtt és mostanában már ő a kürtszólam vezetője. 
Idén érettségizik kürtösként a zeneművészeti szakgimnáziumban és felvéte-
lizik a hamburgi és a budapesti Zeneakadémiára. Őt biztosan fel is veszik és 
kürtművész lesz!

Havass Boldi kürtös

Havass Norbert tanár, vállalkozó  
és hobbi kürtös
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17. „Winkler ferivel Az A közös bennünk,  
hogy egymáshoz képest éppen fordítva ülünk A lovon.  
ő hétköznapiból készít különlegest, mi Meg különlegesből 
hétköznapit, így aztán végtelen közös témánk van arra vonatkozóan,  
hogy ki-ki melyik irányba keresse A lova elejét” (kürti sándor)

Winkler Ferenc, vállalkozó

Egy életen át tartó csapat-játékosi 
szerepemet leginkább talán az iker-
testvérként való megszületésem deter-
minálta... 

Egy kicsi faluban nőttem föl, ahol jó 
és átlagos életünk volt. Rendkívüli 
munkabírású és szorgalmas szüleim az 
állattartás és a kereskedés világában 
találtak kapaszkodókat. Úgy érezték, 
hogy semmiben nem kell kitűnni, úgy 
kell integrálódni a falu szövetébe, aho-
gyan a „messzirül gyütteknek” lehet. A 
mi családunkban sem volt természetes, 
hogy a múltról, akár csak a közelmúlt 
évtizedeiről beszélgettünk volna, de 

utólag, leginkább felnőtt fejjel, majdnem mindent megértettem. A szüleink 
a családjaikból kevesekhez fogható szerencsével túlélték a holokauszt és a 
munkaszolgálat traumáit, ismerősök segítségével, – talán előre menekülés-
ként is – összeházasodtak és kerestek maguknak egy olyan világot, ahol senki 
nem tudta, senki nem is ismerhette, miért pont itt, miért pont azt, amit.

Képzettebb Anyukánk hiába ambicionálta volna, hogy a gyerekek „csak” ta-
nuljanak, Apukánk fontosabbnak tartotta, hogy először „valami szakma le-
gyen a kezükben!”, aztán majd ráérnek iskolába járni. Nem is értette, hogy mi 
az az esti tagozat, ahova munka után járhattam, mindig csak azt mondta, hogy 
„ez a gyerek sötétbe jár iskolába…”

A későbbiekben, bár nagyon megszenvedte, hogy segítő kezek nélkül kell az 
egyre nehezebb állattartói léttel megbirkóznia, de értette és elfogadta, hogy van 

másik világ is, létezhet más perspektíva is a boldogulásra. Ilyen-olyan iskolák 
és képzeletbeli létrák nem könnyű megmászása után, a Köztisztasági Vállalat-
nál lehettem sofőr a szemetes autón, ahonnét helyettes igazgatóként váltottam, 
voltam egy cég vidéki bázisának vezetője és lettem ugyanott a vezérigazgató he-
lyettese. Megadatott, hogy a testvéreimmel közösen alapított vállalkozásunkat a 
sajátomként építhettem és első 2 évtizedét úgy alapozhattam meg, hogy ha más-
ként is működik, de stabilan és a biztos jövő tudatában birtokolhatják új gazdái. 
Bevallom, jóleső büszkeséggel nézek a visszapillantó tükörbe, ma sem csi-
nálnék másként túl sok mindent. Mély meggyőződéssel hiszem, hogy drága 
szüleim mintái és a fiatalon nem is értett mondatai, alapjaiban determinálták 
az egész életemet. A „meleg kézzel köll adni”, vagy az „asztalod legyen hosz-
szabb, ne a kerítésed magasabb” de az is, “hogy sokszor könnyebb az ellensé-
get legyőzni, mint magadat” üzenetei bevésődtek és eligazítottak.

Így gondolkodva kaptam ajándékba azt a semmivel sem felcserélhető cso-
dás érzést, amit alapítványok létrehozójaként és lelkes támogatójaként, vagy 
egyéni ügyek halló, érző és tenni akaró kimozdítójaként megismerhettem.

Megérte annak maradni, akinek a bőrében jól voltam és vagyok, megérte tenni 
valamit, megérte bízni sokakban és hinni, abban, ami még nincs, hogy legyen. 
Emerson szavaival:

„Sokszor és sokat nevetni;
kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a hamis barátok 

árulásait;
örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót;
jobbítani egy kicsit a világon – egy egészséges gyerekkel, egy parányi 

kerttel, 
vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz;
tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert Te voltál. 
Ez a boldogulás, ez a siker.”

Winkler Ferenc vállalkozó
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Winkler Ferenc vállalkozó
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18. „Apai intelem: bármit teszel Az életben,  
Azt profi szinten csináld vagy sehogy!”

Dr. Kemény Dénes állatorvos,  
a világ legsikeresebb vízilabda edzője

1985/86-ban Ausztráliában, Melbourne-ben vízilabdáztam, a klubszezon 
után decemberben elkezdtünk készülni az államok közötti bajnokságra. A ka-
rácsonyi edzésszünetben Charly, egy helyi ügyvéd barátom elcsalt a közeli 
hegyekbe egy amatőr triatlon eseményre, melyre ő napi edzésekkel készült. 
Megérkeztünk egy gyönyörű tóhoz és a szervezők ötletére barátom azonnal 
benevezett engem is. Elvállaltam, gondoltam mi bajom lehet, edzésben va-
gyok tehát az úszás és a futás az oké, a bringa, amit kapok, meg majd gurul.

A tomboló ausztráliai karácsonyi hőségben jól is esett a tóban az 1500 méter, 
három bóját kellett megkerülni. Kicsit pólósra vettem a figurát, a sötét víz-
ben a víz alatt úszva, levágtam a kanyarokat, sőt egy-két versenyzőt vissza is 
húztam, amikor messzebb volt a bírók hajója. Nagy meglepetésre az 500-as 
mezőnyből harmadikként jöttem ki a tóból. Jött a 40 km kerékpáros szakasz, 
mire beértem, hátulról voltam a harmadik. A második 20 km egész jól ment, 
az lejtett, na de a szakasz első felét úgy tervezték, hogy az végig fölfelé ment 
a hegyekben. Azt sem tudtam, hogy kell a váltót használni, olyan is volt, hogy 
toltam a bringát.

Gondoltam, majd a 12 km 
futás. Ennek a fele is hegy-
menet volt, végül vissza-
előztem 8-10 versenyzőt és 
szomorúan lemondtam do-
bogós álmaimról. Ja, ezek 
után Victoria állam színei-
ben ausztrál bajnoki címet 
ünnepelhettünk a pólós 
csapattársakkal, tehát apám 
intelmét betartva a 85-ös 
Xmas Triatlon volt életem 
első és utolsó triatlon ver-
senye. 

dr Kemény Dénes és dr. Benedek Tibor,  
a világ legjobbjai, ha vízilabdáról van szó
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19. „tisztelettel fogadni, szeretettel nevelni,  
szabadságban elengedni.  
MAjd utána is szilárdan Mellette állni.” (rudolf steinert)

Kézi László és Irén mérnök-pedagógus házaspár

Feleségemmel, Irénnel 1985-ben érdekes pedagógiai kísérletbe kezdtünk. Le-
hetőséget kaptunk a Münnich Ferenc (ma Cseppkő) Gyermekotthon akkori 
igazgatójától, dr. Populás Antaltól, a „Családi csoport” c. pedagógiai kísérletet 
megvalósítására. Elsődlegesen azt tervezte, hogy ha testvérek érkeznek, azok 
együtt élhetnének a „családi” csoportban. Úgy gondolta, hogy nevelőtaná-
rokból képezi a „kvázi” családot, de velünk, három és fél éves Gábor gyere-
künkkel együtt, egy igazi családot kapott modellül. Egy hét gondolkodás után 
vágtunk bele ebbe az életre szóló kísérletbe…

Nekem 8 év kezdő mérnöki tapasztalatom volt, és munka mellett ekkor kezd-
tem pedagógiát és pszichológiát tanulni az esti egyetemen.Hogyan is zajlott 
ott az életünk? Ez megtekinthető a csatolt weblinken, egy akkori Híradó mozi 
egyik korabeli kisfilmjén https://youtu.be/UEn5mOra0Z0  

E kísérlet a tervezett „lakásotthoni ellátás” megvalósításának pedagógiai kísér-
lete volt – egyelőre nevelőotthoni keretek között. (A gyermekotthon sajátos for-

mája a lakásotthon, amely legfeljebb 12 gyermek részére nyújt ellátást önálló 
lakásban vagy családi házban, családias körülményeket biztosítva.)

Az életünk úgy alakult, hogy feleségemmel együtt visszakanyarodtunk a Gyer-
mekotthoni munkához, és „véletlenül” éppen a Cseppkő Gyermekotthonban 
kezdtünk el újra dolgozni, mintegy 8 évvel ezelőtt. A legnagyobb meglepeté-
sünkre azt tapasztaltuk, hogy a 80-as években végzett kísérletünknek az lett 
az eredménye, hogy ma Magyarországon a lakásotthoni ellátásban a testvérek 
együttes elhelyezése terjedt el. Felemelő érzés!

Hogy tartogat-e még izgalmat az életünk? Igen! Azt terveztük el ugyanis, hogy 
a másik neuralgikus ponton, a Gyermekotthoni intézményt 18 évesen elhagyó 
fiatal felnőttek társadalomba illeszkedésén is segítenünk kell. A Gyermekott-
honi munkánkban figyeltük meg, hogy a 18 évesen a társadalomba kikerülő 
fiatalok közül csak egy rendkívül kis hányad képes önállóan beilleszkedni a 
munka világába. 

Most azon dolgozunk, hogy e fókuszt minden gyermekotthonban élő gyerek 
minél előbb felvegye, és vállaljon felelősséget az életéért. 

Kézi László és felesége Irén
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20. „két dudás A mi csárdánkban” 

Fáth Péter  
az Amerikai Kereskedelmi Kamara  
(AmCham) elnöke, természetfotós

1990-2008 között abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a magyaror-
szági Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) vezetője lehettem. Ekkor, 
a rendszerváltás utáni időszakban, Magyarország szupersztár volt a térség 
országai között, és a külföldi befektetők szó szerint sorban álltak, hogy Ma-
gyarországra jöhessenek. Ennek a kedvező hangulatnak köszönhetően a világ 
legnagyobb cégeinek első számú vezetői is eljöttek hozzánk.

Az AmCham Elnöksége úgy döntött, hogy kitárja a kapuit más országokból 
jövő cégek előtt is, és a külföldi befektetők legnagyobb érdekképviseletévé 

vált. Ekkor már 550 céget 
képviseltünk, akik a teljes 
magyar export több, mint 
negyedét adták, és 200.000 
magyar ember talált ezeknél 
a cégeknél jól fizető munkát. 

E világcégek vezetői is fon-
tosnak találták a magyar-
országi bemutatkozásukat. 
Így volt ezzel Bill Gates is, 
a Microsoft alapítója 1995-
ben. Bill arról beszélt, hogy 
a számítástechnika és a te-
lekommunikáció fejlődése 
robbanásszerű hatékonyság 
növekedést fog eredményez-
ni az emberiség gyógyítása 
területén is. Bill azt mondta, 
hogy nincs messze az az idő, 
amikor minden ember magá-
nál hord majd egy chip-el el-

látott egészségügyi kártyát, amiről, 
ha balesetet szenved, akkor a men-
tőorvos is le tudja hívni e beteg fon-
tosabb adatait. Majd tud egyeztetni a 
fogadó kórházzal. Meg tudják majd 
nézni az összes kórelőzményét, sőt 
a kórházi műtőben lévő orvos kap-
csolatba tud lépni az adott esetet 
legjobban ismerő külföldi orvossal, 
klinikával is. Még az is lehet, hogy 
egy külföldi specialista irányítja a 
műtétet, akár távolról mozgatva az 
operáló lézer sugarat, ha az szüksé-
ges… A beteg állapotát a legmoder-
nebb képalkotó eszközökkel lehet 
figyelni, és ezeket a leleteket nem 
csak a helyi kórház, hanem a világ 
távoli pontján ülő lelet-kiértékelő 
specialisták is tudják nézni, és ha kell segíteni a diagnózisok felállításában. 

A lényeg, hogy ebből már szinte minden megvalósult azóta…

A másik emlékezetes előadást John S. Reed, a Citibank elnök-vezérigazgatója 
(később a New Yorki-i tőzsde elnöke) tartotta 1997-ben, egy olyan időszak-
ban, amikor hazánk első számú politikai célja az EU-hoz való csatlakozás 
volt. John azt kérdezte, hogy miért nem arra törekszik hazánk, hogy megcsi-
nálja „Európa Szingapúr-ját”? Amint ezt a mondatot kimondta, olyan néma 
csönd lett a teremben, hogy ha egyetlen légy lett volna, akkor a Marriott bál-
termében, azt mind a 300 vendég hallotta volna... Azt mondta, hogy szerinte a 
lehető legkedvezőbb feltételeket lehetni itt megteremteni a pénzügyi- és ma-
gas technológiai színvonalat képviselő cégek számára. Legyen ez a hely egy 
adóparadicsom, és minden Európába jövő cég ezt választja majd székhelyül. 
Ne arra törekedjünk, hogy 27 ország egyike legyünk és méretünknél fogva 
korlátozott érdekérvényesítő képességünket próbálgassuk, hanem arra, hogy 
minden cég hozzánk jöjjön, és itt adózzon… 

Jó, hogy Bill verziója legalább megvalósult. 
Hosszabb idő kell ahhoz, hogy kiderüljön, 
jó-e nekünk, hogy John víziója nem valósult meg…

John S. Reed a NewYorki tözsde elnöke

Bill Gates Budapesten  
az AmCham meghívottjaként
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21. „Az intelligencia alkalmazkodik A változásokhoz”

Dr. Budai Judit ügyvéd

Édesanyám, Zsóka, a polgá-
ri jog még a szocializmus-
ban is létezett vívmányát 
kihasználva 1987-ben a 
szomszédos Madách ház-
ban (el)tartási szerződést 
kötött egy idős, egyedülál-
ló, korábban jobb napokat 
látott középpolgári hölgy-
gyel, hogy nekem, mint 
másodéves jogi egyetemis-
tának legyen előbb-utóbb 
saját lakásom. A szellemi-
leg nagyon fitt Ágnes né-

nivel sokat beszélgettünk. Ez mindig oda lyukadt ki, hogy néhai férje – aki 
vezető banktisztviselő volt az átkos előtt és alatt is – azt mondta, hogy akkor 
lesz itt megint jó világ, ha a két Németország (NDK és NSZK) egyesül. Aha, 
mondtam én ilyenkor és udvariasan elbúcsúztam, gondolván, hogy belefáradt 
a trécselésbe.

Azonban Ágnes néninek, aki ezt már nem érhette meg, valóban igaza lett. Hi-
szen 1989. június 27-én Horn Gyula akkori külügyminiszterünk Alois Mock 
osztrák külügyminiszterrel együtt lebontva a vasfüggönyt, elindította a két 
Németország egyesülését, a „keleti blokkban” a szocializmus lebomlását, va-
lamint a demokrácia és piacgazdaság kibontakozását.

Hogy ez jó világot hozott vagy sem az megítélés kérdése. Mindenesetre az 
én, korábban 20 évig virágzó kisiparos, Gombkirály férjemnek, Péternek, akit 
1990-ben ismertem meg, a következő 30 éves versenypiaci vállalkozó létében 
fel kellett kötnie a gatyát a fennmaradáshoz, mert a beömlő kínai rövidáru 
és divatékszer fokozatosan leépítette a hazai hagyományos „up and down 
stream” piacait. De nem hagyta magát és mindig újított. A COVID karantén 
hullámok kezdtek fordítani a kínai dömping trenden a hazai termékek javára, 
de sajnos, amikor ezeket a sorokat írom, már nincs velünk, mert a nagyon 

rosszkor, 2021 februárjában elkapott COVID, értelmetlen körülmények kö-
zött elszakította tőlünk. Az időzítés a fájdalom mellett azért is borzasztó volt, 
mert Eszter lányunk éppen érettségire készült. Eszter emellett Vali barátnőnk 
indíttatására orvosi egyetemre is felvételizett, melyhez a Korányi kórház ITO 
osztályán kapott az édesapjától elbúcsúzás közben egy nagyon elkötelezett 
és a rémséges hadiállapotok ellenére is optimista anaszteziológus orvosnőtől 
megerősítést.

E sorok írójának nézőpontját a világ folyása közben Zsóka, Péter és Eszter mel-
lett egy negyedik távcső is fókuszálja, mediatív és integratív főnököm és mento-
rom, András, aki a versenypiaci ügyvédi iroda alapítások kezdetén 30 éve maga 
mellé vett társnak. Ő is folyamatos újító. Közösségépítő és fejlesztő szemlélete 
verhetetlen a mai 6-7 generációval gondterhelt munkaerőpiacon: „Hosszú távon 
mindenkitől annyit lehet elvárni, amennyit hajlandó adni...” E mentalitással ta-
lán robotokkal való együttműködésről vagy űrrepülésről is lehet elmélkedni...  
Szerintetek?

A Madách Ház 2022-ben
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22. „hA Az építészek úgy terveznének, ahogy Az informatikusok 
programoznak, Az első harkály romba döntené A civilizációt”

Dr. Pálvölgyi Mátyás építőmérnök,  
a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatója

1990-ben a Vizitervben tervezőként a Drávai és a Nagymarosi Vízlépcsővel 
foglalkoztam, amíg ezek a rendszerváltás szimbolikus tényezőjévé nem vál-
tak, azaz amíg le nem állították e projekteket. Ekkor a HVG-ben hirdetést 
láttam, hogy osztrák-magyar biztosító építőmérnököt keres. Hétfőn elmentem 
az adott címre, az illetékesnek elmondtam, hogy pénteken a Viziterv kirúgott 
mérnökei saját kft-t alapítanak, ekkor fizetjük be a kft. törzstőkéjét. Amennyi-
ben péntekig döntés születik és meg tudunk állapodni, akkor jövök, ha nem, 
akkor befizetem a törzstőkét és megyek a tervezőcsoporttal. Azt mondták, 
hogy ez nem ilyen egyszerű, mert először kell írni egy pszichológiai tesztet, 
utána a vezérigazgatóval kell beszélni, és ha ez mind rendben van, akkor fel 
tudnak venni! Próbáljuk meg!

Már kedden felhívtak a biztosítóból, hogy másnap vár a vezérigazgató. Kér-
deztem: a pszichológiai teszt? Hát az most elmarad. Nem érünk rá. Bementem 
hozzá, aki egy osztrák úr volt. Bemutatkoztam, mire Ő: „ugye azt tudja, hogy 
itt Cremona-erőtervet nem kell készíteni?”. Ezt a kifejezést csak egy statikus 
ismerheti. Kiderült, hogy ő is építőmérnök volt, és építőmérnökből lett bizto-
sítós szakember. Jól van, azzal én tisztában vagyok, hogy Cremona-erőtervet 
nem kell készíteni, de az építés-szerelés biztosítása, mint téma érdekel, mert 
a szakértői tudásomat ott használni tudom. Azonnal meg is állapodtunk, a ke-
zembe nyomta az osztrák módozatot, hogy a munkába lépésemig „tanuljam 
meg”. Az első munkanapomra meghívta a 60 év körüli osztrák szakértőt, aki 
több évtizedet lehúzott ezen a pályán. Vele tudtam konzultálni, tőle tudtam 
tanulni, kérdezni. Gyönyörű volt.

Nekem ilyen szerencsésen változott a sorsom a rendszerváltozáskor.

Előttem az elődöm - dr. Harald Mayer-Rönne és dr. Pálvölgyi Mátyás
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23. „A háborúban Az ellenség is ugyanaz”

Bornai Tibor zenész, énekes, zeneszerző, szövegíró…

1990-ben a zenekarom, a KFT meghívást kapott egy szicíliai fesztiválra és ott, 
Agrigentoban találkoztunk az orosz énekegyüttessel. Ők valami csodálatosan 
énekelték a népzene-körutjaikon gyűjtött dalaikat. Azonnal összebarátkoz-
tunk és készen állt a terv, a rock és az orosz népzene ötvözetéből készítünk 
nagylemezt.

Ez persze a történet végtelenül leegyszerűsített változata, mert senkit nem 
untatnék a nehézségekkel, amelyek többek között abból eredtek, hogy ők 
Moszkvában éltek és akár csak egyetlen próba is ezerötszáz kilométeres uta-
zást jelentett. Internet még nem volt. Kazettán küldözgettük egymásnak a ze-
nei anyagot. Előfordult, hogy a Moszkvába tartó vonat kalauzát bíztuk meg, 
odaérve adja át a felvételeket az ottaniaknak. Misa, Galina, Ánya és Vologya 
eleinte csodálkoztak, milyen különleges megoldásokkal készülnek az új da-
lok, amelyek az orosz népdalt érintetlen formában ölelték magukba, bár elein-
te előfordult, hogy olyan pillanatban kellett megállniuk az éneklésben, ahol ők 
éppen egy szó kellős közepén tartottak. Ezeket a gyermekbetegségeket hamar 
leküzdöttük, mivel megtanultam az ő népdalaik logikáját és már éreztem, hol 

végződik náluk egy zenei sor. Mindenki lelkes volt. Hamarosan egy budapesti 
stúdióban találtuk magunkat, és nekiláttunk első lemezünk felvételi munkála-
tainak.

Közben persze sokat beszélgettünk, ismerkedtünk, vicceket meséltünk és gye-
rekkori történeteket osztottunk meg egymással. Én voltam a tolmács, mert az 
iskolai orosz tanulás nálam nem múlt el nyomtalanul. A lemezfelvétel egyik 
szünetében Ánya egyszer csak azt mondta, az ő apukája a második világhábo-
rúban a Brjanszki erdőben harcolt. Felragyogott a szemem. A Brjanszki erdő-
ről sokat hallottam otthon, gyerekkoromban. Lelkesen tártam szét a karomat 
és kitört belőlem: az én apukám is!

Három döbbenetes másodperc következett. Egyszerre jöttünk rá, ez a két apu-
ka egymásra lőtt ott, a hóban hasalva, a Brjanszki erdőben. Mi pedig – gyere-
keik – most együtt énekeltünk egy produkcióban, egy stúdióban, ugyanabban 
a zenekarban, ugyanazon a bolygón.

Egyszerre sírtuk el magunkat, aztán megöleltem Ányát és arra gondoltam, 
édes apukám, ott fenn, a felhők között, látod, milyen jó, hogy nem találtátok 
el egymást, ott az orosz fronton, a Brjanszki erdőben!

A KFT és a Baba Yaga
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24. „csak Azt neM választhatod, hogy neM választasz!”

Dr. Szeszler Anna pedagógus,  
a Lauder Iskola korábbi igazgatója

1990–2013 között egy alapítványi iskolát 
vezettem. Dilemmák, választások, jó és 
hibás döntések, nagyszerű lehetőségek, 
közös és közösségi élmények időszaka.

Nem sikerült szabadulni a mottómtól. Az 
elmúlt hónapban számtalan módon gon-
doltam végig életem választási lehetősé-
geit, döntéseit, és ezek következményeit a 
60-as évektől kezdődően. 

Végig gondoltam azt is, hogy e mottó tar-
talma hogyan befolyásolta pedagógiai pá-
lyafutásomat. Kezdő tanítóként – éppen 50 
éve – egy rossz döntésem után (le sem me-
rem írni) volt mit átgondolni, tudatosítani 
magamban. Megfogalmazódott bennem, 
hogy a legkisebbektől a legnagyobb gye-
rekig mindenkinek fontos gyakorolni a vá-

lasztás lehetőségét és felelősségét, ennek minden örömével és a szabadsággal 
járó nehézségeivel együtt. Izgalmas, hogy mindezt hogyan építhettem be egy 
felnövekvő gyerekközösség életébe, kultúrájába. 

Később, a Lauder Iskolában bevezetett projektek során már rendszerbe építve 
választhattak a gyerekek, mit, miért, kikkel, hogyan… Csak azt nem választ-
hatták, hogy nem választanak. Ez is hozzájárult a motiváló tanulási légkörhöz, 
nyitott gondolkodáshoz, vitához, együttműködéshez.

Megszámlálhatatlan maradandó történet közül egy minapi eseményhez fűző-
dő elsodorta a többit. Úgy 20 éve lehetett, amikor egy délelőtt zongorajáték 
hallatszott ki az aula színpadjáról a behúzott függöny mögül. Egyik diákunk 
ült sapkában a hangszernél, és elmélyülten improvizált – tanítási órája helyett. 
Mi a teendője ilyenkor egy felelős vezetőnek? A számomra sem egyértelmű 
helyzetben sodort magával a különleges dallam, nem szóltam közbe. Miután 

az óráról való „lógás” az ő választása, viselje majd következményeit, nem 
könnyítem meg a helyzetét egy iskolai szabállyal, kéréssel vagy netán utasí-
tással. Néhány napja ez a kislány – sok korábbi nemzetközi sikert követően 
– az Oscar-díj előszobájában bemutatott magyar film főcímdalának szerzője, 
előadója újra a nemzetközi figyelem középpontjába került. 

Tudom, utólag könnyű választásainkat, döntéseinket igazolni. 

Szeszler Anna 
iskolaigazgató
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25. „egy úr A pokolban is úr”

Simor András bankár –  
Magyar Nemzeti Bank, EBRD, …

Egy privatizációs tanácsadó cégben dolgoztam 1991-ben, amikor megkerestek 
az Állami Vagyonügynökségtől. Arra kértek, hogy szívességből véleményez-
zek két pályázatot, amelyek az állami tulajdonban álló, Budapesti Likőripari 
Vállalat – leánykori nevén Zwack Rt. – eladására irányultak. Az egyik pályázó 
maga az emigrációból akkortájt hazatérő Zwack Péter volt, aki az Underberg 
céggel együtt pályázott. A másik pályázó a brit United Distillers, a világ egyik 
legnagyobb alkohol ipari és kereskedő cége volt. Elolvasva a pályázatokat, szá-
momra egyértelmű volt, hogy a britek pályázata a jobb, mert a hazai eladások 
felfuttatása mellett, vállalták, hogy bevezetik az Unicumot a világpiacra, ami, 
azt gondoltam, rendkívüli lehetőségeket rejt magában. Így, bár a szívem Zwack 
Pétert szerette volna újra a régi családi cég élén látni, a racionális érvek alapján 
a britek pályázatát javasoltam elfogadásra az állam képviselőinek. Az állam vá-
lasztása mégis a Zwack-Underberg konzorciumra esett és így ők vásárolták meg 
az állami vállalatot, majd nevezték azt át, illetve vissza, Zwack Unicum Rt-re.

Két évvel később a Zwack Rt. pályázaton tanácsadót keresett részvényeinek 
tőzsdei bevezetésének előkészítésre és megvalósítására. Nem gondoltam, 
hogy sok esélyünk lenne a győzelemre, mert Zwack Péter tudta, hogy ko-
rábban én nem javasoltam, hogy ő legyen a privatizációs pályázat győztese. 
Én pedig tudtam, hogy számára a családi örökség visszaszerzése mindennél 
többet jelentett, és aki ebben egyszer akadályozta, azzal nem akarhat együtt-
működni. Ennek ellenére, nagy energiákkal, de nem nagy reményekkel ru-
gaszkodtunk neki a pályázatnak. Az írásbeli ajánlat után még egy szóbeli 
prezentáció következett, majd pár nap után, legnagyobb megdöbbenésemre, 
arról tájékoztattak, hogy mi nyertünk és így mi végezhetjük el a Zwack Uni-
cum Rt. Részvényeinek tőzsdei bevezetését. Ez 1993-ban be is következett 
és a cég azóta is sikeresen működik, részvényeinek ára pedig a bevezetési 
árfolyam sokszorosára emelkedtek.

Amikor pár évvel később, megkérdeztem Zwack Pétert, miért bennünket vá-
lasztott, amikor tudta, hogy majdnem én miattam nem sikerült családi örök-
ségét visszaszereznie, csak annyit mondott: nagyon egyszerű, ti voltatok a 
pályázók közül a legjobbak. 

Hát igen, egy úr a pokolban is úr, szokták mondani. 
Kár, hogy mostanság egyre kevesebb van belőlük.
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26. „Attól, hogy A felszínen nagy A hullámzás,  
A mélyben lehet, hogy neM történik semmi”

Sárkány Péter  
pedagógus, gimnáziumi igazgató,  
a KÜRT Alapítvány kuratóriumának elnöke

Amikor elkezdtem tanítani, két dolgot meg-
fogadtam: az egyik, hogy oda nem megyek 
dolgozni, ahová középiskolába jártam, a 
másik, hogy igazgató nem leszek. Persze ez 
még ’89 előtt volt. Azután mégis ott kötöt-
tem ki, és harmincöt év lett belőle, amiből 
harmincban igazgatóként szolgáltam. Ma-
gyarázat az, hogy – bár matematika-fizika 
szakon végeztem, diákkori lelkesedésem az 
olasz nyelv, az olasz életérzés iránt oda veze-
tett, hogy amikor az olasz kéttannyelvű kép-
zés újraindult Magyarországon, nem tudtam 
ellenállni a csábításnak, és visszamentem az 
alma materbe. 1992-ben pedig – kollégáim 
bíztatására – megpályáztam és elnyertem az 

igazgatói megbízatást. Akkor már összeomlott a később „létező szocializmus-
nak” nevezett rendszer, a kialakuló demokráciában a helyi önkormányzatok 
működtették az iskolákat. Politikailag teljesen vegyes önkormányzat válasz-
tott meg igazgatónak, a Fidesz még az SZDSZ természetes szövetségesének 
tartotta magát, ezért joggal gondolhattam, hogy minden rendben lesz. Har-
minchatodik évemben jártam, nulla vezetői tapasztalattal.

Az első öt év simán eltelt, az iskola életében rengeteg változással: új peda-
gógiai program, fiatalítás, önálló gazdálkodás voltak talán a legfontosabbak. 
Amikor az igazgatói pályázat megújítására sor került – bár egyedüli jelöltként 
indultam – nem csak az én, de az egész tantestület, sőt a diákok, szülők meg-
lepetésére is – az önkormányzat oktatási bizottsága nem támogatta a pályáza-
tomat. Utóbb derült ki számomra, hogy szokássá vált, hogy a második öt évre 
nem neveznek ki valakit könnyen, hogy érezze, kitől függ. A politikusoktól. 

Lett belőle felháborodás, mert nagyon félt mindenki az ejtőernyősöktől, ami 
az iskola fejlődését megtörhette volna. Kezdődtek éppen az érettségi írásbelik, 
így azután nagyot szólt, amikor a tantestület sztrájkba kezdett. Az együttér-
zés akkoriban még működött, így a polgármesteri hivatal tanári végzettséggel 
rendelkező munkatársai felügyeltek az első napon, pénteken, éppen a kéttany-
nyelvű osztály érettségijén. A ballagáson a végzős diákok nevében beszélő 
kifejtette, hogy büszke a tanárokra, akik kivétel nélkül vállalták a sztrájkot. 
Nagy tapsot kapott. A helyzet végül úgy oldódott meg, hogy újra összehív-
ták az oktatási bizottságot, akik javasolták, hogy egy évre nevezzenek ki, 
utána meglátjuk alapon. Késő estébe nyúlt az ülés, több önkormányzati tó-
tum-faktum állt a bizottsági tagok mögött, a fülükbe sugdosva, hogy mit 
gondoljanak. Ellenséges, feszült hangulatban folyt a tárgyalás, ahol a tantes-
tület és a szülők képviselőin kívül a diákönkormányzat két vezetője is jelen 
lehetett, sőt, hozzá is szólhattak. Ma is magam előtt látom azt vékony, kis-
termetű diáklányt, aki az ülés végén a képviselőknek csak annyit mondott: 
„Ahogy hallgattam Önöket, egyre jobban elkezdtem félni.”

Sárkány Péter
a KÜRT Alapítvány kuratóri-

umának vezetője
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27. „hA lassan haladsz, gyönyörködhetsz A tájban,  
hA gyorsan, akkor A része lehetsz” 

Palugyai István tudományos újságíró,  
rádiós és tévés műsorvezető

Honnan szerzi az újságíró a betevő falatot, azaz az információt? 

A politikustól, üzletembertől, művésztől, sportolótól, az utca emberétől, vagy 
tudományos szakembertől. Nekem szerencsére az utóbbi jutott, bár ahogy ta-
nítványaimnak mondogattam: az összes többitől eltérően, nekik alapesetben 
nem érdekük a nyilvánosság. Akit mégis a bizalmukba fogadnak, az megnyeri 
az aranyérmet. Nekem ez számtalanszor sikerült. Két olyan tudósnál is, akik 
valódi aranyérmesnek tekinthetők. 

1994 őszén a szerkesztőség erős embere, Tamás Ervin szólt, hogy menjek el 
az az évi Nobel-díj átadásra, az utat a szerkesztőség fizeti. Megvallom, akkor 

már gyakorta utaztam a Nyugatnak nevezett országokba, kint tartózkodásaim-
ról cikkek tucatjait publikáltam, ám ezek szinte kivétel nélkül személyemnek 
szóló külföldi meghívások voltak, melyekre az útiköltséget a meghívó állta. 
A tudományos rovatnak szóló rendkívüli nagylelkűség oka, hogy abban az 
évben két külföldön élő magyar tudós is Nobel-díjat kapott, Harsányi János 
és Oláh György. 

Az út életre szóló élménnyé vált. Nemcsak azért, mert a Nobel-ünnepségek 
eseményeinek jó részén, a sajtótájékoztatókon és a díjazottak előadásain, a 
díjátadás előtti főpróbán, majd a király részvételével zajló december tizedikén 
tartott fő ceremónián is részt vehettem, hanem mert személyesen is megis-
merkedhettem a két főszereplővel, beszélgethettem velük és el is kísérhettem 
őket az események helyszíneire. Két csodálatos emberhez kerülhettem közel 
és Magyarország számára tudománytörténeti eseménynek lehettem a tanúja, 
amikor két hazánkfiának adták át ugyanakkor az arany Nobel-érmet. Ilyen 
hazai tudományos újságírónak nem sokszor adódik az életében, konkrétan 
egyszer. És több írás is született, úgyhogy a főnököm végül is tudta, mire adta 
ki a pénzt.

Az 1994-es Nobel-díjasok egy része a főpróba előtt a díjátadások színhelye,  
a stockholmi Konserthuset (Koncertterem) színpadán.  

Balról az első Oláh György, jobbról a második Harsányi János.
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28. „A mesterséges intelligenciát megismernetek  
neM kell félnetek jó lesz”

Alföldi István villamosmérnök, közgazdász  
1997–2019-ig a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság (NJSZT) vezetője

23 évig az NJSZT ügyvezető igazgatójaként nyitogattam a Digitális Esély-
egyelőség (DE) ernyőjét. Kiváló kollégáimmal megálmodtam és megszervez-
tem a teltházas DE konferenciákat. 

Alapelvem volt: „Megőrizni a múlt értékeit, alkalmazkodni a jelenhez és leg-
jobb tudásunk szerint befolyásolni a jövőt”. Izgalmasnak tűnt az alapelv idő-
beli változásához a proaktív alkalmazkodás.

A „jövő befolyásolása” 1997-ben még nem a mesterséges intelligencia és a 
robotika volt, hanem annak megértetése, hogy az informatika hasznos és jó 
dolog és a digitális írástudatlanság komoly hátrányokkal jár mind az egyes 

emberek, mind az ország számára. Elsők között csatlakoztunk az European 
Computer Driving Licence európai, azóta már az egész világra kiterjedő csa-
patához – ECDL/ICDL – és vagy 600.000 bizonyítvány kiadásával szép he-
lyezésünk lett a nemzetközi rangsorban.

A tehetséggondozást egyértelműen az NJSZT legfontosabb feladatának tar-
tottam.

A 23 év alatt a múlt, a jelen, a jövő kérdései projektként jelentkeztek. Az 
informatikatörténeti különlegességeket összegyűjtő Kovács Győző, Muszka  
Dániel és Bohus Mihály fantasztikus munkája mindenki számára látogatható-
vá vált és világszínvonalú muzeális gyűjtemény lett Szegeden a Szentgyörgyi 
Albert Agorában. A jövő múltja kiállításban nekem is részem volt (nem csak 
a cím kitalálásában). E projektnek egyik kiemelkedő hozadéka számomra  
Marina von Neumann Whitman-nal, Neumann János lányával való barátság.

A mesterséges intelligencia fantasztikus fejlődési sebessége mellett határozot-
tabban kellene látni azokat a rendszerbe foglalási kísérleteket, amelyek egy 
negatív forgatókönyvet egyértelműen kiküszöbölnének. Nem babra megy a 
játék – és a felelősségünk felismerésére másodperceink vannak.

Kürti Sándor megjegyzése:

Az USA elnöki tanácsadója volt Neumann János is (Eisenhower) és lánya, 
Marina is (Nixon). Az USA eddigi elnöki tanácsadói között rajtuk kívül sem-
milyen családi kapcsolat nem vált ismertté. Már csak ezért is büszkék lehetünk 
Rájuk.

Muszka Dániel, Alföldi István és Marina von Neumann Whitman 
a Szentgyörgyi Albert Agorában
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29. „egy banánhéjon is el lehet csúszni”

Dr. Sima Dezső villamosmérnök, egyetemi tanár 
2000-2003: Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke

Magyarország 1999-ben vállalta a bolognai rendszer 
bevezetését. 

Történt pedig, hogy 2003-ban elfogadást nyert egy 
személyi javaslatú törvénymódosítás, mely gátat 
kívánt szabni újabb egyetemi tanárok főiskolák-
ra történő kinevezésének és így közvetett módon a 
főiskolák esetleges egyetemmé válásának.

Ez időben az egyetemi és főiskolai tanári kineve-
zések véleményezése a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság (MAB) hatásköre volt. Az előterjesztéseket 
előbb az egyetemi és főiskolai tanárokat véleménye-

ző bizottság mérlegelte majd terjesztette a MAB elé elfogadásra. Az egyik 
egyetemi tanári előterjesztést a bizottság elnöke meg sem kívánta tárgyalni 
a törvénymódosításra hivatkozással, mivel az egy főiskolára szólt. A MAB 
akkori elnökhelyetteseként ezt hevesen vitattam, minekutána a MAB álta-
lam nagyrabecsült elnöke az előterjesztést levette a napirendről és egy külön 
megbeszélést hívott össze. Ezen a MAB főtitkára, a Bizottság nagytekintélyű 
jogász elnöke, a későbbi köztársasági elnök, és jómagam vettem részt. A ki-
merítő, egy órás vita egyik argumentuma részemről a törvénymódosítás fe-
lületessége volt, mivel a módosított felsőoktatási törvény két paragrafusában 
még hivatkozott főiskolán kinevezett egyetemi tanárra.

Nem részletezem, de a vita meggyőzte a MAB elnökét, és lehetővé vált az 
adott főiskolán egyetemi tanár kinevezése, melyet a későbbiekben egyete-
mi tanári kinevezések sora követett főiskolákra. Örömmel tölt el, hogy ezzel 
hozzájárulhattam főiskoláink szignifikáns fejlődéséhez, esetenként egyetemi 
rangra emelkedésükhöz.

30. „előtted jöttek, utánad tűnnek el”

Dr. Török Ádám közgazdász professzor, akadémikus

A kínai eredetiben a három majom vagy nem szól, 
vagy nem hall, vagy nem lát. Ez a három pávián 
nem ilyen. Dél-Afrikában, a Fokvárostól a Jóre-
ménység-fokig vezető úton őrzik a nemzeti park 
bejáratát. Nehogy leengedd a kocsid ablakát, ha 
arra jársz, mert benyúlnak és kilopnak az autóból 
minden ehetőt. Ott ők az igazi őslakosok, sok év-
századdal az ember előtt telepedtek meg, és joggal 
tartanak minket betolakodóknak. 

Ha haladsz az országúton, látod, ahogy figyelnek 
a szemközti dombtetőről. Nem tudod, mit beszél-
nek rólad, és azt sem, miért ülnek éppen hárman a 
kerítésen. Abban viszont biztos lehetsz, hogy nálad 
sokkal jobban értik a természet működését, jóval 
inkább otthon vannak benne, és már régen megvan a stratégiájuk a klímavál-
tozás ellen. 

Ott ülnek majd még akkor is, 
amikor az embernek már híre-hamva sem lesz Afrikában.

Dr. Sima Dezső 
tanszékvezető

Dr. Török Ádám  
akadémikus, az MTA 

korábbi főtitkára
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31. „A lelkigondozást és A sportot ötvözöm, mert támogatják egymást”

Lugosi Zoltán teológus, cigánygyerekek fociedzője

2003-ban egy futballmérkőzésen voltam a főként roma kamaszokból álló csa-
patommal. Érezhető volt a játékvezető részéről az ellenszenv. Pedig játékosa-
immal már jó ideje foglalkozva, nagyon sokat fejlődtünk abban, hogy egyre 
sportszerűbbek legyünk. Igyekeztem átadni: tiszteljék csapattársaikat, tisztel-
jék az ellenfelet és tiszteljék természetesen a játékvezetőt is. Akkor is, ha a 
csapattárs nem szimpatikus, akkor is, ha az ellenfél nem sportszerű, és akkor 
is, ha a meccset vezető „sípmester” téved.

Azonban ezen a meccsen annyira durva igazságtalanságok érték a csapatun-
kat, amit egy idő után nem bírtak magukban tartani a gyerekek. Nyilvánvaló 
volt, hogy a bíró nagyon durván, szándékosan ellenünk fújt. A második félidő 
felénél jártunk mikor a második játékosomat állította ki jogtalanul. Ezt már 
nem bírták gyerekeim feldolgozni. Először a kiállított játékos kezdte fenye-
getni a bírót, majd a többiek is elkezdték hangosan szidni, végül el is indultak 
felé, hogy nemes egyszerűséggel megverik.

Kiabáltam mindent nekik: „Ne csináljátok!”, „Nem szabad!”, „Ezt nem így 
kell megoldani!”. De semmi nem hatott… Már csak pár lépésre voltak az igen 
megijedt játékvezetőtől, amikor eszembe jutott valami: „Ha megveritek a bí-
rót, engem többet nem láttok! Nem foglalkozom többet veletek!”– kiáltottam. 
Ez hatott. Megfordultak és mindenki visszament a helyére a pályán.

Örültem, hogy nem verték meg a bírót, de annak is, hogy az irántam érzett 
szeretetük, ragaszkodásuk nagyobb volt, mint a bennük lévő feltámadó harag 
és gyűlölet.

32. „Akinek nyerő kártyái vannak, mindig tisztességesen játszik”

Dr. Jávor Béla ügyvéd, író

2004 augusztus elején a gemenci erdőben, a Duna 
partján egy kényelmes vadászházban ültem egye-
dül, mert még nem kezdődött meg a vadászati 
szezon. Sokat olvastam és írtam a magam dolgait, 
jókat ettem a vadászné jóvoltából, s e testi és szel-
lemi elkényeztetés közepette jutott eszembe ennek 
a könyvnek az ötlete. Nevezetesen, felkérem kö-
zelebbi -távolabbi barátaimat, ismerőseimet, írják 
meg, mi a kedvenc novellájuk és azt is, hogy miért. 
Írtam vagy két tucat felkérő levelet és jött is másfél 
tucat válasz, melyeket csemegézve elolvastam s rájöttem a mondás módosított 
igazságára is, madarat tolláról, embert novellájáról ismerni meg.

Vagy másfél évtizedig betettem az egészet az íróasztalom egyik fiókjába, míg-
nem 2019-ben kiadásra ajánlottam egyik kiadónknak, aki kapva kapott rajta, 
s azóta olvasható, melyik a kedvenc novellája többek között Jókai Annának, 
Gyurkovics Tibornak, Mádl Ferencnek, Raksányi Gellértnek, Nemeskürty Ist-
vánnak és Kürti Sándornak.

A magyar irodalom teljessége mutatkozik meg a választásokban, Krúdy Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Mikszáth Kálmán, Tömörkény István, Jókai 
Mór, Bertha Bulcsú, Móricz Zsigmond egy-egy novellája tükrözi választója 
ízlését. Sándor két tárcanovellával lepett meg, Jókai: A históriai tarokkparti és 
Mikszáth Kálmán: Skíz, XXI és I. cíművel. A választásból és a hozzá fűzött lí-
rai indoklásból kitűnik barátom „bűnös” kártya múltja, csalódása a bridzsben 
és rajongása a tarokkért. Bevallom barátságunk hajnalán még engem is meg-
próbált megtanítani erre a kártyajátékra, nem sejtve, de rövidesen bizonyítva 
látva, hogy kártyatudományom annak idején megrekedt a nagyanyám által 
preferált lórumnál, de bevallom, hogy annak szabályaira sem emlékszem már.

A tarokk múltunk itt maradt, egyre fogyó rekviziteinkek egyike, mint egy vé-
dendő faj, óvjuk, védjük, tanítsuk, tanuljuk, és legfőképpen játsszuk, hogy élet-
ben tarthassuk.

Lugosi Zoltán teológus focista gyerekei

Dr. Jávor Béla ügyvéd, író
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Lugosi Zoltán teológus focista gyerekei

Dr. Jávor Béla ügyvéd, író
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33. „Aki neM próbálta Meg A lehetetlent,  
Az A lehetségest sem fogjA elérni soha” (goethe) 

Hegedüs Márton informatikus

2004-ben, 6 évesen, nagyszüleim garázsában találtam egy nagy, fadobozos 
rádiót. Korábban még nem láttam ilyen készüléket. Szerettem volna meghall-
gatni. Így megpróbáltuk nagypapámmal megszólaltatni. Csak halk hangot és 
füstöt sikerült előcsalnunk belőle. 

Nagypapám elhatározta, hogy megpróbál valahonnan szerezni nekem egy 
működőképes varázsszemes rádiót. A helyi hírlapban feladott egy hirdetést 
és pár nap múlva már hívta is egy rádiógyűjtő, hogy van neki egy üzemképes 
készüléke, amit szívesen eladna. A rádió gyönyörű volt, végre megnézhettem 
a macskaszemet is működés közben. 
Később ez a rádió lett az alapja a több száz darabos gyűjteményünknek. A 
készülékek mellett beszereztünk alkatrészeket és kapcsolási rajzokat is tartal-
mazó szakkönyveket.
Ettől kezdve éveken keresztül iskola után minden nap rádiót szereltünk nagy-
papámmal. Annak ellenére, hogy ez a tevékenység nem igazán „trendi”, én 
nagyon szerettem az együtt töltött nyugodt, békés órákat. Egymást segítve és 
a feladatokat megosztva azóta már több száz készülék szólalt meg a kezünk 
alatt és tündöklik régi fényében.

Gyűjteményünk egyre jobban elfoglalta a szabad helyeinket, már mindenhol 
rádió volt. Ám a család megelégelte, hogy alig lehetett tőlük elférni. Aztán 

közös összefogással 
megépült a korhűen 
berendezett rádiómúze-
umunk (2012), ami az-
óta is sok örömet nyújt 
nem csak nekünk, ha-
nem Atkár község lakó-
inak és az oda látogató 
turistáknak egyaránt. 

34. „ne csak Az isten segítsen Meg!”

Cselovszky Ferenc  
Budapesti Deák téri Gyülekezet evangélikus lelkésze

1993 telén kerültem első szolgálati he-
lyemre, a tolna megyei Gyönkre. Nem csak 
hivatásom terén voltam kezdő, de mint autó-
vezető sem büszkélkedhettem sok rutinnal. 
Egy szomszédos faluból igyekeztem haza-
felé a szakadó hóesésben. Csak pár kilo-
méter volt már hazáig, amikor egy meredek 
emelkedő közepén elveszítve a lendületet, 
elakadtam. A kerekek egy helyben forogtak, 
az autó pedig makacs öszvérként mozdulat-
lanul állt az út szélén. Nem volt nálam sem 
hólánc, sem homok, sem lapát. Besötétedett. 
Már azon gondolkodtam, hogy elindulok 
gyalog, amikor a hátam mögül meghallottam a motorzúgást. Hamarosan el is 
húzott mellettem egy autóbusz. Szuszogva gyűrte maga alá a dombot. Vágya-
kozva bámultam a távolodó lámpák után.

Ám ekkor, úgy kétszáz méterre a dombtetőn, a busz hirtelen megállt. Majd 
lámpái fényénél megláttam az emberek sziluettjét, akik csúszkálva, imbolyog-
va felém igyekeztek. Lehettek úgy nyolcan, tízen. Harsány derűvel feszültek a 
Suzukinak, ami pár perc múlva már a dombtetőn pöfögött.

Kati, az irodavezetőnk másnap hallotta a boltban, hogy a járatot maguk az 
utasok állították meg, miután valaki közülük felkiáltott: 

„Nézzétek! Az ott a mi papunk!”.

Cselovszky Ferenc evangélikus 
lelkész

Atkár faluban  
Marci rádiómúzeumának 
egy részlete
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35. „AzoknAk A világnézete A legveszélyesebb,  
akik neM nézték Meg A világot” (Alexander von humboldt)

Dr. Bombera Krisztina televíziós újságíró, 
amerikai tudósító, civil önkéntes

Afganisztánban, Kabulban forgattam a legemlékezetesebb interjúmat egy 
mérnöknővel, aki kislányokat tanított írni-olvasni titokban, egy pincében, né-
hány bátor asszonnyal. A bevásárlóidőből loptak le minden nap kicsit, hogy 
az apák, a családfők ne vegyék észre, hogy a lányuk tanul. Ez 2003-ban volt, 
miután megdöntötték a tálibok hatalmát, de persze az országban uralkodó 
értékrend nem távozott velük egyből. Riportalanyom, az illegális tanítónő a 
hatvanas években a kabuli egyetemen végzett, rövid volt egykor a haja, mini-
szoknyában járt. 2003-ban már olyan lányokat tanított – burkában – akik egy 
új, sötét középkorba születtek. Az asszony azt mondta: rémálmában sem gon-
dolta volna egykor, szabadon, fiatalon, hogy a szabadságot nem lehet magá-
tól értetődőnek tekinteni. Nem olyasmi, amivel törődjenek mások. Haldoklik 
vagy el is pusztul, ha nem törődik vele mindenki. Ki-ki a maga módján, a 
maga eszközeivel. Van, aki gyereklányok tanítását vállalja titokban. 

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb demokráciája. Olyankor van a leg-
jobb állapotban, amikor az emberek nem bízzák másokra, amikor például kü-
lönféle kampányokban önkéntesek százezrei vesznek részt. 2008-ban amerikai 
tudósítóként a Barack Obama elnökségéért küzdő civilekről forgattam sokat. 
Soha nem láttam annyi önkéntest utcáról utcára járni, kopogtatni, szóróla-
pozni, mint akkor. Szállást és kosztot adtak egymásnak messzi államokban, 
bárhol, ahol erősítésre volt szükség. Riporterként mentem velük, hálózsákban 
aludtunk vadidegenek nappalijában. Ebben a mozgalomban nem az elnökje-
lölt személye volt számomra a lényeg, hanem annak az elképesztő tömegnek 
a minősége, ahol az emberek időt, fáradságot nem kímélve kampányoltak a 
közös ügyükért. Azt mondták: A demokráciát, a szabadságot nem lehet ma-
gától értetődőnek tekinteni. Haldoklik vagy el is pusztul, ha nem törődik vele 
mindenki. Ki-ki a maga módján, a maga eszközeivel.

Dr. Bombera Krisztina televíziós újságíró
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36. „neM hiszek A véletlenekben. Adott körülmények között mindig 
ugyanaz történik. két rész hidrogénből és egy rész oxigénből 
minden AlkAloMMAl víz lesz.”  (Mielőtt lemegy A nAp című filmből) 

Molnár Lajos, pedagógus,  
a KÜRT Gimnázium iskolavezetője,  
esélyegyenlőségi szakértő, kooperatív tréner, 
iskolaalapító, 4 gyermeke van.

2008 nyarán hagytam el a Politech-
nikumot, életem munkaszerelmét. 
Akkor így alakult, így kellett ten-
nem. A rákövetkező négy évben 
szakértőként, tanácsadóként, tré-
nerként dolgoztam, de mindig a 
közoktatásban. 2012-ben hívott egy 
kedves ismerősöm, Árendás Péter, 
a budaörsi Illyés Gimnázium nem-
régiben nyugdíjba vonult nagyszerű 
igazgatója. „Lajos, lenne-e kedved 
egy iskolát megmenteni?” Péter 
mindig gyors, lényegre törő ember 
volt. Közben egy másik, szintén 
igazgatói megkeresés folyamata 
még nem zárult le, de nyitott lélek-

kel viszonyulhattam minden megszólítás felé. Mert szabad voltam. Azonnal 
válaszoltam én is: „De igen!” Majd hozzátettem: „Melyik suliról van szó?” 
„A KÜRTről. Hallottál róla?” Igen, régóta tudtam a KÜRTről, még politech-
nikumi korszakom elejéről. Ezután nagyon hamar egy hallatlanul izgalmas 
időszak következett: ismerkedés az iskola helyzetével, a Kuratórium tagjai-
val, az alapító képviselőjével, Kürti Tommal. Három találkozó zajlott le, majd 
meg is állapodtunk. És elkezdődött az „iskolamentés”, ami nagyon hamar új 
munkaszerelemmé vált bennem, s bár a Polit soha nem feledhetem, mára a 
KÜRT az igazi. Nem hiszek a véletlenekben.

37. „Meg kell tAnulnunk bízni egymásban”

Dr. Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy,  
az ORFK bűnügyi főigazgatója,  
majd főkapitányi biztos, főtanácsadó

2008-tól a komplex szervezetirányítási és 
folyamatszabályozási tevékenység mellett 
bennem élt és él ma is, a konkrét gyilkossági 
üggyel foglalkozó, az ügy szereplőit és apró 
részleteit ismerő „egyszerű” nyomozó, akinek 
kihívás, egyben a legnagyobb sikerélmény, ha 
a tettes beismeri a bűncselekmény elkövetését. 
Az ilyen gyilkossági nyomozó számára min-
den gyanús: kíváncsisággal, egyben kétkedve 
figyeli a világot és embertársait, valamint úgy gondolja, hogy csak magában 
bízhat. Napjainkban a magányos Maigret felügyelő korszaka lejárt, a nyomo-
zás csapatmunkává vált, ezért a nyomozások vezetőjének meg kellett tanulnia 
bízni a kollégáiban, beosztottjaiban, valamint a tudomány vívmányaiban.

Az előző évtizedekben számtalan nagy sajtóvisszhangot kiváltó, kiemelt tár-
gyi súlyú és büntetőjogi megítélésű nyomozás részese, később vezetője lehet-
tem. Magda Marinkó sorozatgyilkossága, Farkas Helga elrablása, a miskolci 
ápolónő vagy a soroksári futónő gyilkosának felderítésére alakult nyomozó 
csoportban beosztottként, vagy vezetőként már a saját bőrömön megtapasztal-
hattam a kollegalitás és a bizalom fogalmát. Kellett ez az iskola.

2008-2009 között „a roma sorozatgyilkosság” néven elhíresült ügyben egy év 
leforgása alatt 11 keletmagyarországi helyszínen 6 ember halálát és 54 fő sérülé-
sét előidéző emberölés sorozat felderítésére 200 fős nyomozó csoportot alakítot-
tunk. A nagy politikai és szakmai nyomás mellett nem volt könnyű a nyomozati 
anyag és a hatalmas adathalmaz feldolgozása a nyomozás tervezése, a megelőző 
intézkedések szervezése, valamint a logisztikai feltételek biztosítása. Végül si-
került az elkövetők azonosítása, elfogása és az ügy teljeskörű bizonyítása.

Hálás vagyok közvetlen vezető társaimnak és minden egyes kollégámnak 
ezért a közös sikerért és, hogy megtanítottak: a csapatmunkában bíznunk kell 
egymásban.

Molnár Lajos  
a KÜRT Gimnázium (KAG) iskolavezetője



64 65

36. „neM hiszek A véletlenekben. Adott körülmények között mindig 
ugyanaz történik. két rész hidrogénből és egy rész oxigénből 
minden AlkAloMMAl víz lesz.”  (Mielőtt lemegy A nAp című filmből) 

Molnár Lajos, pedagógus,  
a KÜRT Gimnázium iskolavezetője,  
esélyegyenlőségi szakértő, kooperatív tréner, 
iskolaalapító, 4 gyermeke van.

2008 nyarán hagytam el a Politech-
nikumot, életem munkaszerelmét. 
Akkor így alakult, így kellett ten-
nem. A rákövetkező négy évben 
szakértőként, tanácsadóként, tré-
nerként dolgoztam, de mindig a 
közoktatásban. 2012-ben hívott egy 
kedves ismerősöm, Árendás Péter, 
a budaörsi Illyés Gimnázium nem-
régiben nyugdíjba vonult nagyszerű 
igazgatója. „Lajos, lenne-e kedved 
egy iskolát megmenteni?” Péter 
mindig gyors, lényegre törő ember 
volt. Közben egy másik, szintén 
igazgatói megkeresés folyamata 
még nem zárult le, de nyitott lélek-

kel viszonyulhattam minden megszólítás felé. Mert szabad voltam. Azonnal 
válaszoltam én is: „De igen!” Majd hozzátettem: „Melyik suliról van szó?” 
„A KÜRTről. Hallottál róla?” Igen, régóta tudtam a KÜRTről, még politech-
nikumi korszakom elejéről. Ezután nagyon hamar egy hallatlanul izgalmas 
időszak következett: ismerkedés az iskola helyzetével, a Kuratórium tagjai-
val, az alapító képviselőjével, Kürti Tommal. Három találkozó zajlott le, majd 
meg is állapodtunk. És elkezdődött az „iskolamentés”, ami nagyon hamar új 
munkaszerelemmé vált bennem, s bár a Polit soha nem feledhetem, mára a 
KÜRT az igazi. Nem hiszek a véletlenekben.
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Dr. Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy,  
az ORFK bűnügyi főigazgatója,  
majd főkapitányi biztos, főtanácsadó
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Molnár Lajos  
a KÜRT Gimnázium (KAG) iskolavezetője
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38. „A saját kreatív ötleteid jobbak,  
mint A megváltozhatatlannak tűnő neM-ek”

Dr. Beck György matematikus,  
elnök-vezérigazgató multinacionális vállalatoknál

2008 elején, a magyar piacon akkor 
még harmadik helyen álló Vodafo-
ne Magyarország vezetőjeként az 
az ötletem támadt, ha az igen gyen-
ge brand-et hozzá csatolom egy 
erősebbhez, abból csak jobb jöhet 
ki. Az addigi tapasztalataimra ala-
pozva újra a vízilabdát hívtam se-
gítségül. 

Boldogan utaztam ki az angliai 
központba és elmeséltem, hogy mi-
lyen ötletem van a helyi brand javí-
tására. Elmondtam a plakát ötletem 
is, ahol az ekkor már Vodfone-os 
Lewis Hamilton és a jövendőbeli 
Vodfone-os Kásás Tamás szerepel-
ne közösen azt kérdezve: 
„Mi már Vodafone-osok vagyunk! 
Te mikor leszel?” 

Sajnos, a londoni kollégák válasza 
NEM volt. Azzal indokolták, hogy 

eddig még egyetlen országban sem támogatták a vízilabdát. Azt javasolták, 
hogy legyen inkább a sok helyen nagyon sikeres kricket vagy baseball. Végül, 
mint új CEO kitartó voltam és kaptam fél évet, hogy bizonyítsam, életképes 
az ötlet.

Szerencsémre augusztusban Budapesten Forma1 futam volt. Az volt az ötlet, 
hogy az éppen felújított Westend-beli Vodafone bolt hivatalos megnyitóját 
a futam időpontjára időzítjük és meghívjuk a szalag átvágásra Hamiltont és 
Kásást. Az eseményt nagy média érdeklődés kísérte. A szalagot egy gyors-

kezű (Hamilton) és egy erőskezű (Kásás) vágta át. Ezt követően lehetőség 
volt interjúkra a szereplőkkel. Mi történt? Szinte mindenki megrohanta Ká-
sást és Hamilton érdeklődő nélkül maradt (2008-ban történt, amikor Hamilton 
még nem volt világbajnok). Látva a helyzetet és hallva a megjegyzésemet: 
„Magyarországon ennyit ér a vízilabda”, végül is további 5 évre megmaradt a 
Vízilabda és a Vodafone együttműködése. 

Ez aztán sokat segített, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat.

Kásás Tamás, dr. Beck György és Lewis Hamilton

Dr. Beck György matematikus



66 67

38. „A saját kreatív ötleteid jobbak,  
mint A megváltozhatatlannak tűnő neM-ek”

Dr. Beck György matematikus,  
elnök-vezérigazgató multinacionális vállalatoknál

2008 elején, a magyar piacon akkor 
még harmadik helyen álló Vodafo-
ne Magyarország vezetőjeként az 
az ötletem támadt, ha az igen gyen-
ge brand-et hozzá csatolom egy 
erősebbhez, abból csak jobb jöhet 
ki. Az addigi tapasztalataimra ala-
pozva újra a vízilabdát hívtam se-
gítségül. 

Boldogan utaztam ki az angliai 
központba és elmeséltem, hogy mi-
lyen ötletem van a helyi brand javí-
tására. Elmondtam a plakát ötletem 
is, ahol az ekkor már Vodfone-os 
Lewis Hamilton és a jövendőbeli 
Vodfone-os Kásás Tamás szerepel-
ne közösen azt kérdezve: 
„Mi már Vodafone-osok vagyunk! 
Te mikor leszel?” 

Sajnos, a londoni kollégák válasza 
NEM volt. Azzal indokolták, hogy 

eddig még egyetlen országban sem támogatták a vízilabdát. Azt javasolták, 
hogy legyen inkább a sok helyen nagyon sikeres kricket vagy baseball. Végül, 
mint új CEO kitartó voltam és kaptam fél évet, hogy bizonyítsam, életképes 
az ötlet.

Szerencsémre augusztusban Budapesten Forma1 futam volt. Az volt az ötlet, 
hogy az éppen felújított Westend-beli Vodafone bolt hivatalos megnyitóját 
a futam időpontjára időzítjük és meghívjuk a szalag átvágásra Hamiltont és 
Kásást. Az eseményt nagy média érdeklődés kísérte. A szalagot egy gyors-

kezű (Hamilton) és egy erőskezű (Kásás) vágta át. Ezt követően lehetőség 
volt interjúkra a szereplőkkel. Mi történt? Szinte mindenki megrohanta Ká-
sást és Hamilton érdeklődő nélkül maradt (2008-ban történt, amikor Hamilton 
még nem volt világbajnok). Látva a helyzetet és hallva a megjegyzésemet: 
„Magyarországon ennyit ér a vízilabda”, végül is további 5 évre megmaradt a 
Vízilabda és a Vodafone együttműködése. 

Ez aztán sokat segített, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat.

Kásás Tamás, dr. Beck György és Lewis Hamilton

Dr. Beck György matematikus



68 69

39. „csak A tettekről érdemes beszélni – Meg A gyerekekről”

Kozáry Vilmos 
Műszaki, közgazdasági és jogi ismereteivel  
Nyugat-Európában képviselte a hazai ipart. 

Budapest ostromát édesanyám pocakjában éltem át, aki heteken át Pestszent-
lőrincen egy hideg lichthof kéményéhez lapulva remélte, hogy nem szabadít-
ják fel. Tejet egy ideig édesanyámon kívül egy baráti kiskecske adott, mígnem 
apám kénytelen volt a már fogytán lévő készletet Csepelről, egy tehenet tartó 
parasztembertől kiegészíteni. Egészen addig, amíg egy fuvar során a felsza-
badítók meg nem szabadították az apám által ügyesen fémbőröndnek álcázott 
tejeskannától. Valószínűleg azért szeretem a tejet-még ma is, hogy pótoljam 
az akkori veszteségeket.... 

Születésemkor még nem 
sejtettem, hogy a sokszínű-
ség tekintetében is követem 
a családi hagyományokat, 
fiam és lányom Londonban 
született, de Svájcban és 
Szingapúrban élnek. Kötő-
désük magyar gyökereikhez 
a kettősség kihívásainak el-
lenére is töretlen.

Mindkét gyermekem havas 
készségei és vonzalmai Kür-
ti Sanyi csapatának köszön-
hetők, akik az OSC égisze 
alatt a nyolcvanas években 
szárazon és havon oltották 
beléjük a síelés szeretetét. 
Az én önbizalmamnak is 
egy szlovákiai sítábor adott 
hatalmas lökést, mert, mint 
kísérő és első alkalommal 

síelő, elnyertem Sanyi(bácsi)nak, az aznap legtöbbet fejlődő „síelőnek” járó 
kitüntető savanyúcukorkáját. A nagy megtiszteltetés mögött az állt, hogy a nap 
végén a közel 100 m-es pályán már csak háromszor kóstoltam meg a havat…. 
Ő azt is figyelte, hogy mennyivel kezdtem...

Mire vagyok legbüszkébb?

– Fiam első filmjére, a svájci „Grounding” ra, amelyben ő volt a vezető visual 
designer.

– Lányom orchiedájára, amivel Szingapúrban egy nagy bank auditoraként dí-
jat nyert.

– A közreműködésemmel alapított ROMASTER alapítvány egyik cigány 
mérnökhallgatójára, aki „a legmérnökebb cigány és a legcigányabb mér-
nök” akar lenni.

– Indiai portré sorozatomra, amivel az indiai nagykövetség már 12 kiállítást 
rendezett.

Kozáry Vilmos: Indiai portrék 1

Kozáry Vilmos: Indiai portrék 2
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40. „A tudomány szépsége:  
ott és akkor fedez fel új dolgokAt,  
Ahol és amikor A legkevésbé várható”

Dr. Kroo Norbert fizikus, akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára, majd alelnöke

A 2010-es évek első felében a felületi plaz-
monok tulajdonságait vizsgáltuk szoba-
hőmérsékletű arany film felületén, és az 
addigi ismereteink alapján értelmezhetetlen 
anomáliára bukkantunk. Egy prágai kon-
ferencián tartottam előadást, és az utánam 
következő előadó egy, a szupravezető anya-
gokra jellemző anomáliáról beszélt, amely 
hasonló volt az általunk megfigyelthez. 
Hazatértem után izgatottan végeztünk elle-
nőrző kisérleteket a megfigyelt anomáliá-
hoz kötődő témában, amelyek megerősíteni 
látszottak azt a gyanút, hogy szupraveze-
tést sikerült indukálni szobahőmérsékleten 

a vizsgált arany filmben. Ez még soha senkinek sem sikerült. Izgatottságom 
olyan erős volt, hogy három egymás utáni éjszakán nem, vagy alig tudtam 
aludni. Azóta több megerősítő kísérletünk is sikerrel járt. A konklúzió pedig az, 
hogy ultrarövid, intenzív lézerimpulzusokkal keltett felületi plazmonok segít-
ségével létrehozhatók arany filmben a szupravezetés alapját biztosító Cooper 
elektron párok még szobahőmérsékleten is. Továbbá sikerült megfigyelni azt a 
Meissner effektusnak nevezett mágneses anomáliát, amely ugyancsak jellemző 
a szupravezető anyagokra.

41. „A gesztus; érdek nélküli baráti cselekedet,  
amely öröm forrása mindkét félnek”

Dr. Rudas László nagyvállalkozó, 
magánklinika tulajdonos

Mintegy 10 évvel ezelőtt, Nitus, a kisebbik lányom 
menedzselte az egyik családi cégünket, a volt csa-
ládi házunkban berendezett Pancsoló Palotát. Nitus 
megkérdezte, hogy nem tudok-e egy közeli céget, 
amelyiknél a kisgyermekes anyák támogatása pri-
oritást élvez, ugyanis egy ilyen cégtől kellene egy 
igénybejelentés, hogy igénybe kívánják venni a babaúszás szolgáltatásainkat.

Hogyne lenne, itt az egyik családi vállalkozás, gondoltam szólok, hogy adja-
nak egy szándéknyilatkozatot, amely plusz pontszámot ér majd a pályázatnál. 
El is jutottam a cég humánpolitikai vezetőjéhez, aki megígérte, hogy felméri 
a helyzetet, válaszol és megadja majd a nyilatkozatot. Teltek múltak a napok, 
bevallom őszintén, hogy elfelejtettem. Nitus a beadási határidő előtt kérdezi, 
„Apu, meg van a nyilatkozat?” Huh – mondom, kislányom mindjárt utánané-
zek. Felhívtam a cég tulajdonos elnökét és megkérdeztem, hogy tud-e segíteni? 
Elmeséltem, hogy hol tartok.

„Mikorra kell?” – kérdezte ő. Mondtam, hogy van még pár óránk, másnap 
reggel a beadási határidő.

Miután mind a ketten elég elfoglaltak voltunk, természetesen felajánlottam, 
hogy elmegyek érte, ahova kell. A barátom megkért, hogy írjam meg, amire 
szükségem van, küldjem át és a nyilatkozat aláírása után jelentkezik. Eltelt pár 
óra, hazaérek a Moha utcai házunkhoz, ahol is a kilincsre felakasztva ott van 
egy kis zacskó, benne egy cédula:
„Úgyis bringázni akartam, gondoltam bedobom, ez volt a legegyszerűbb”

Hát az ilyen baráti gesztusok teszik az ember életét örömtelivé, ez az, amitől 
az élet mosoly teli lesz. 

Ezt a gesztust, nem fogják kitalálni, ki gyakorolta: 
Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke.

Ezúton is köszönet érte. 
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42. „csak ne hagyjuk MAgunkAt!”

Lantos Mihály villamosmérnök,  
mérnök-közgazdász, szabadalmi ügyvivő

A történet, amit röviden ismer-
tetek egy kis ceglédi cég küz-
delmeiről és eredményeiről szól 
az európai, elsősorban német 
piacon. A cég gumiőrleményből 
poliuretán ragasztó jelenlétében 
melegen sajtolt termékeket gyárt, 
elsősorban szabadtéri, játszóté-
ri padlólapokat, mert a rugalmas 
gumifelület megakadályozza, 
hogy a gyerekek eleséskor komo-
lyan megsérüljenek.

2012–2013-ban a cég két nagyon 
szép négyzetes ilyen anyagú pad-
lólapot tervezett, amelyekben 
hatszögletes lyukak voltak méh-

sejtszerű elrendezésben, és az elemeknek speciálisan kialakított szélei voltak, 
amelyek révén egy másik hasonló padlóelemmel oly módon voltak összekap-
csolhatók, hogy az így kialakuló szőnyegfelületen nem lehetett észrevenni az 
egyes elemek határvonalait. Az 1 m x 1 m-es lapokon a lyukak olyan nagymé-
retűek voltak, hogy a talajra helyezéskor a fű is kinőtt. Ilyen módon gépkocsi-
tárolók a kertekben úgy voltak autóval megközelíthetők, hogy a kocsi útvonala 
illeszkedett az azt körülvevő pázsithoz, ezért a lapokat fűrácsnak is nevezték. 
A cég elkészítette a fűrács kerek lyukakkal ellátott változatának terveit is, de 
először csak a hatszögletes változat gyártását indították be. A cégnek Német-
országban és a Benelux országokban voltak erős üzletfelei és az értékesítés 
gyorsan beindult. 

Volt azonban egy német versenytárs, akinek négyzetes lyukakkal rendelkező 
ilyen terméke volt, és nem sokkal a hatszögletes fűrács német bevezetése után, 
a német cég felszólította a magyarok egyik viszonteladóját, hogy ne vásárol-
jon Magyarországról ilyen fűrácsot mert arra neki érvényes használati minta-

oltalma és európai szabadalmi védelme van. Erre nemcsak a figyelmeztetett 
viszonteladó, hanem szinte minden jelentős német kereskedő megijedt és lé-
nyegesen visszafogta a megrendeléseit. A cég ekkor fordult hozzám segítségért 
az így kialakult helyzetben. Első lépésként a hatszögletes fűrácsra európai min-
taoltalmat szereztünk, mert a termék még nem volt 1 éve a piacon. Második lé-
pésként a fenyegető dokumentum bemutatásával Németországban bírósághoz 
fordultunk, és nagyon gyorsan a versenytárs akadályoztatása miatt a német cég 
ellen ideiglenes intézkedést hozott az illetékes bíróság és eltiltotta a németeket 
attól, hogy alaptalanul beleszóljanak a versenytárs üzletébe és a termék haszná-
latával járó veszélyekre való felhívással rontsák a versenytárs üzletét. 

A bíróság – bár ezt a döntést nagyon gyorsan meghozta – jelezte mindkét fél-
nek, hogy a kérdést csak az akkor érvényes használati mintaoltalomra alapí-
tott bitorlási per vagy nemleges megállapítási per tudja érdemben eldönteni. 

Érdekes módon a német jogtulajdonos nem indított a mintaoltalma alapján 
bitorlási pert, és az ugyanerre a megoldásra kapott európai szabadalom né-
met nemzeti szabadalma alapján sem, ugyanakkor a rágalomkampányt sokkal 
óvatosabban, bizonyítékok hagyása nélkül folytatta, ami a magyar cég német 
értékesítésére nagyon rossz hatással volt.

Erre a helyzetre mi két egymás mellett létező úton reagáltunk, nevezetesen 
felszólaltunk az európai szabadalom ellen az Európai Szabadalmi Hivatalnál 
(EPO), és ugyanezen szabadalom vonatozásában nemleges megállapítási el-
járást indítottunk a müncheni kerületi bíróságnál. Ez olyan eljárás, amit csak 
a bitorlással fenyegetett fél indíthat meg a szabadalmas ellen, és azt kell bi-
zonyítania, hogy a kérdéses szabadalom oltalmi köre nem terjed ki az általa 
gyártott hatszögletes fűrácsra. Ebben a kettős harcban egy nagyszerű német 
szabadalmi irodával dolgoztam együtt.

Az érintett szabadalom oltalmi körét annak igénypontjai határozzák meg, 
és a német szabadalomban olyan homályosak és nehezen értelmezhető vol-
tak a megfogalmazások, hogy első ránézésre a négyzetes lyukakkal működő 
szabadalom oltalmi köre kiterjedni látszott a hatszögletes lyukú termékre is. 
2014-re a használati minta oltalmi ideje már lejárt, és a harc ezt követően 
csak az európai szabadalommal kapcsolatban folyt. A nemleges megállapítási 
eljárásban az elsőfokú döntés sajnos kedvezőtlen volt, de a bíróság a műszaki 
kérdésekben nagyon felületesen indokolt, ezért fellebbeztünk a Müncheni tar-
tományi bírósághoz. A 2014-ben indult eljárásban a másodfokú döntés csak 
2019-őszén született, ami számunkra kedvező volt, de a német fél fellebbezett 
a Német Legfelsőbb Bírósághoz.

Lantos Mihály
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Időközben a szabadalom ellen indított felszólalási eljárásban sikerrel jártunk, 
és első fokon az EPO a szabadalom oltalmi körét lényegesen leszűkítette, ami 
már egyértelműen csak a négyzetes lyukú fűrácsot védte, a hatszögleteseket 
nem. A német fél a döntés ellen fellebbezett.

Időben először a felszólalás tárgyában született jogerős döntés, ami az elsőfo-
kú döntést hatályában fenntartotta, azaz a szabadalom oltalmi körét a szűkített 
szöveggel tartotta fenn. Ez a döntés 2020 februári volt, a Legfelsőbb Bíróság 
pedig júniusban hagyta jóvá a kedvező másodfokú döntést, és a komoly eljá-
rási költségeket a német félnek kellett fedezni. Amagyar ügyfél számára a né-
met piac szabaddá vált, és az értékesítés még a komoly Covid fenyegetettség 
ellenére is növekedett.

A fűrács máshol is sikeres termékké vált, és Dániában egy korábbi étékesítő 
partner úgy döntött, hogy olcsóbban tudja a fűrácsokat a Távol-Keletről be-
szerezni, ezért átállt az onnan érkező import fűrácsok árusítására, ami termé-
szetesen hatással volt a magyar értékesítési volumenre is. Miután az európai 
mintaoltalom az egész EU terültén érvényes, egy dán ügyvéd segítségével 
figyelmeztettük a dán bitorlót a jogtalan tevékenység abba hagyására és a 
raktárkészlet megsemmisítésére. Ettől kereken elzárkóztak, sőt visszafenye-
gettek, hogy a mintaoltalom érvénytelen és ha mi fellépünk ellenük, akkor 
a mintát érvényteleníteni fogják. Nem ijedtünk meg, hanem beszereztünk 
egy ismert dán formatervezőtől egy szakvéleményt, ami alátámasztotta a 
magyar fűrács eredetiségét a design szempontok figyelembevételével, majd 
az illetékes dán bíróság előtt mintaoltalom bitorlási eljárást indítottunk. Mi-
helyt a bíróság az alperest érdemi nyilatkozatra szólította fel, és látták, hogy 
a helyzet komoly, már nem támadtak, hanem egyezséget ajánlottak, aminek 
keretében vállalták, hogy felhagynak a bitorlással, a meglévő készletüket 
megsemmisítik és kifizetik az eljárással kapcsolatos ügyvédi költségeket. 

Időközben a magyar ügyfél rájött az ipari tulajdonjogok értékére és azóta 
mintegy 8 termékét védi nemzetközi mintaoltalom, ét termékét már mega-
dott európai, USA és más külföldi szabadalmak, és egy harmadik találmány is 
most került benyújtásra.

A harcok időközben nem álltak le, mert egy angol cég szigorú figyelmeztetést 
adott azért, mert a speciális gumiból készült egyik magyar termék, ami na-
gyon alkalmas volt súlyemelésnél a súlyzók súlyának felfogására, állítólag az 
ő hasonló termékük utánzata, és a terméket európai min ta oltalom védte. Tehát 
most az ügyfél került látszólag olyan helyzetbe, mint amit az előbb a dánok-
ról írtunk. Igen ám, de a termék piacra vitele előtt mi kutatást végeztünk és 

láttuk, hogy az angolok mintaoltalma nem új, ezért érvénytelen és támadható. 
A figyelmeztetésre válaszul megsemmisítési eljárást indítottunk az angolok 
mintaoltalma ellen, ami sikeresen és gyorsan lezárult, tehát a magyar érdeke-
ket nem lehetett megzavarni.

A jó termékek sorsa, hogy utánozzák őket. A fűrács olyan sikeres termékké 
vált Hollandiában és Belgiumban, hogy egy korábbi holland partner úgy dön-
tött, hogy nem rendel többet a magyar ügyféltől fűrácsot, hanem jobban jár, 
ha a másik változatot, a köralakú lyukakkal ellátott fűrácsot kezdi gyártani, 
mert ezzel nagyobb haszonra tesz szert. A cégnek egy olyan magyar tanácsadó 
„segített”, aki korábban a mi ügyfelünk alkalmazottja és tanácsadója volt, de 
ez a viszonya 2016 körül megszűnt, és megszervezte a kerek lyukú fűrácsok 
egy másik magyar céggel történő gyártatását és a termékek holland exportját. 
Az értékesítés 2019 őszén indult meg. Erről persze azonnal értesültünk, és 
időközben szereztünk európi mintaoltalmat a köralakú fűrács változataira is. 
Első lépésben itthon indítottunk bitorlási eljárást az utánzó magyar cég ellen 
2020 elején, aki ravasz ügyvédet választott és viszontkeresetben azt próbálta a 
bíróság előtt igazolni, hogy a köralakú fűrács szerzője a holland cég vezetője. 
Erre tekintettel a bitorlási eljárást a bíróság felfüggesztette, de a másik perben 
most született meg az elsőfokú ítélet, ami a viszontkeresetet elutasította. Vár-
ható, hogy ez lesz a fellebbezés sorsa is (ha fellebbeznek), és ekkor a bitorlás 
alapján a magyar céget eltiltják a bitorlástól, a szerszámait megsemmisítik, 
kártérítésre kötelezik, és a magyar ítélet már alapot ad arra, hogy a holland cé-
get Hollandiába bitorlásért elmarasztalják és kártérítés fizetésére kötelezzék.

A történet tanulsága, hogy érdemes a szellemi tulajdont védeni, és támadás 
vagy jogsértés esetén ugyancsak megéri a jogi lehetőségek igénybevétele még 
akkor is, ha az eljárások költségesek és hosszú ideig tartanak, mert ez a jó 
értékesítési és piaci pozíció megteremtésével sokszorosan megtérül.
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43. „növekedésünk nehézségei átcsaptak A nehézségeink növekedésébe”

Dr. Chikán Attila  
közgazdász, egyetemi tanár, gazdasági miniszter

Az Egri Gárdonyi Géza Gimnázium, a Közgáz és a 
Stanford Business School vonalon képződtem. Pá-
lyám az Alma Materemhez kötött, kitekintgetve az 
üzleti és a civil világ, a tudomány, valamint a kor-
mányzat hazai és nemzetközi köreire.

1989 júliusának egy forró délutánján órákig ültünk 
az akkor még működő Országos Anyag- és Árhiva-
tal hagyományos szocialista üdülőjének teraszán a 
könyvek felett Járai Zsigmond barátommal. Azzal 
voltunk elfoglalva, hogy a világ akkor legjobbnak 
tartott üzleti tankönyveinek szavait, kifejezéseit, 
fordulatait próbáltuk magyarra átültetni. A dolog 

sürgető volt, mivel a magyar nyelvű „Vállalatgazdaságtan”-nak haladékta-
lanul meg kellett jelennie a folyamatban lévő egyetemi reform keretében, s 
bizony egyes területeken igen magas akadály volt, hogy a magyar nyelvű ter-
minológia évtizedeken át nem fejlődött szervesen együtt a főárammal.

2013 decemberének második hétfőjén délelőtt némi szorongó nosztalgiával 
ballagtam a IV. előadó felé, hogy épp 25 éves folytonosság után megtartsam 
utolsó „Vállgazd” előadásomat. Hozzászoktam, hogy sokan várnak a terem-
ben, de ez alkalommal messziről hallatszott a szokatlanul nagy zsivaj. „Kiszi-
várgott”, hogy ez a hattyúdalom, és zsúfolásig megtelt a Corvinus legnagyobb, 
mintegy ötszáz fős előadója – a tárgy aktuális hallgatói mellett eljöttek volt 
diákok, Rajk kollégisták, kollégák. Czakó Erzsébet intézetigazgató méltató 
szavakkal, a hallgatóság tapsviharral búcsúztatott. Megható volt.

A két esemény nem eleje és vége, de két tartópillére immár 54 éve tartó pe-
dagógusi pályámnak. Átível ezen a Rajk Szakkollégium 52 éve, egy 18 éven 
át tartott nemzetközi PhD Nyári Egyetem (Salzburgban), s lefedi a Vállgazd 
könyv hat (egyre bővülő, s már régen a fő trendekhez illeszkedő) kiadása, 
amiből több tízezren tanultak, s a legutóbbi pár hónapja jelent meg. Volt köz-
ben szép számú publikációm, nem kevés közéleti funkcióm (némelyik talán 

nem is jelentéktelen) – de örülök neki, hogy főcsapásként végig a hivatásként 
választott pedagógusi pályát követtem – s követem még ma is, a Rajk 53. évé-
re és egy „igazi” e-vállgazd könyv elkészítésére készülve.

44. „A következő generációért dolgozni, de A mostanival”

L. Ritók Nóra pedagógus és képzőművész,  
az Igazgyöngy Alapítvány alapítója

Az elmúlt 6 évben az Igazgyöngy munkája a „képessé tevés” jegyében zajlik. 
A közösségfejlesztés áthat nálunk mindent, egy szegregátumban a fenntartha-
tó változások egyik záloga, hogy legyen közösség, mindenki által elfogadott 
etikai elvek, közös célok, közös akarat. Képessé kell tenni a közösséget önma-
ga megszervezésére. Ebben meghatározóak a közös élmények. 

Nekem mindig fontosabbak a tömegeket érintő sikeres történetek. Mert a sze-
mélyes sikersztorik gyakran hordozzák azt az üzenetet, mintha csak az adott 
személy akaratán múlna a sikeres életút. Holott a társadalmi leszakadásban 
épp az akarás képessége vész el.

Hat év közösségfejlesztő munka után jutottunk el Toldon az első, az asszo-
nyok által önállóan megszervezett karácsonyi ünnepségig. Sosem fogom elfe-
lejteni az elsőt sem, és azóta minden évben megerősítő és megható élmény ez 

nekem. Mert a közösség 
összefogását, erejét, vál-
tozásait mutatja. A közö-
sen formált értékrendét, 
melynek középpontjában 
a gyerekek állnak. Értük 
dolgozunk, együtt a fel-
nőttekkel.

Dr. Chikán Attila  
egyetemi tanár

L. Ritók Nóra Told község 
gyerekeivel
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45. „hA Az anyám traumáit örökölhettem, akkor Az örömeit is, ugye?”

Sándor Erzsi újságíró 

Budapesten születtem. Színész voltam, aztán közel 20 évig a Magyar Rádió 
szerkesztője. 

Ezután megjelent három könyvem. Amúgy többnyire újságíró vagyok.

2016-ban, tizenhét évvel anyám halála után megírtam élete történetét, amivel 
magyarázni próbáltam a saját létezésem. Anyám mindennél jobban vágyott 
a sikerre és örökké vesztésre játszott. Egy évek óta tartó szeretői viszony-
ból maradt velem teherben és tudta, hogy el fogja veszíteni a szerelmét, ha 
megszületek. Így lett. Apám a családjával azon a napon disszidált, amikor 
anyámat császározták. Apámmal soha nem találkoztam és a féltestvéremmel 
sem. Meghaltak már. A családom lehetősége elégett Auschwitzban, anyám a 
magyar közigazgatás hibájából Kispesten felejtődött, ezért maradt életben, 
ezért születhettem meg és ezért írhattam meg anyám meséiben életre kelő 
családomat, egymásba folyó életünket, és őt, aki egyszer csak a könyvem bo-
rítóján ülve ott trónolt a Szent István park közepén, a troli megállóban egy 
giga plakáton. Mindig is Újlipóciáról álmodott, de soha nem juthatott volna el 
oda a saját jogán. Ehhez én kellettem. Amikor megláttam anyámat kivilágítva 
a megállóban, majdnem leestem a biciklimről. Nem gondoltam volna, hogy 
egyszer úgy lesz, ahogy lennie kell.
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46. „felnőttkori álmaidat se Add fel,  
előbb-utóbb teljesülnek, csak Meg kell érni hozzájuk…”

Sági Gyöngyi gazdasági-technológiai újságíró, 
Világgazdaság, www.digitrend.hu

Sok évtized köt az újságírás-
hoz, ezalatt megugrottam a 
megfelelő karrierlépcsőket, 
szakmai ismereteket szerez-
hettem számos iparágban, a 
kohászattól, a turizmuson át 
egészen a távközlési-elektro-
nikai szektorig. Ez utóbbiak 
nőttek igazán a szívemhez.

Beletanultam előbb a nyom-
tatott sajtó világába, majd 
többéves gyakorlat követke-
zett az online médiában. Egy 
idő után viszont már nagyon 
vágytam egy saját szakmai 
oldalra. A „sors” ezt a lehe-
tőséget 2018-ban adta meg 
nekem. 

Hűséges társam, informatikus férjem biztatott: „itt az idő, hogy valóra váltsd 
az álmod, én vállalom a weboldal elkészítését és az IT-felügyeletét, te találd 
ki a profilt, a nevet…” 

Már az alapkoncepció is feladta a leckét. Az eredeti elképzelés szerint a mottó-
ja: „technológia női szemmel” lett volna. Vívódásaimat megosztottam baráta-
immal. Így lett a mottóból „innováció és üzlet”, mivel gazdasági újságíróként 
elsősorban a technológiai vívmányok piacképességére, üzleti lehetőségeire 
tudom felhívni a figyelmet.

Elindultunk 2018 őszén, tele izgalommal, óriási várakozással, de egyben nagy 
örömmel is. 

A lelkesedésem azóta is tart. Jó érzés, hogy az összes nehézséggel együtt is, a 
magam ura lehetek. Magam választhatom ki a témákat, hajt a régi ambíció, hogy 
legyenek olyan témáim, amik a hazai sajtóban nálunk jelennek meg először.

Alig két év múlva, 2020-ban újabb örömteli és nagy meglepetés ért, felhívtak 
a Neumann Társaságtól, hogy a zsűri abban az évben engem választott„Az 
év informatikai újságírója” díjra. Indoklásul pedig épp a szakmai oldalamat 
hozták fel, mint hiánypótló elemet a technológiai sajtó palettáján…

47. „építsünk együtt jó lelkiismerettel.  
ez mindig fontosabb lesz A profitnál”

Berczeli András vállalkozó, a Sprintform ügyvezetője 

2019 elején, 28 éves koromban alapítottuk a Sprintformot. Abban az élet-
szakaszban voltam, amikor csak a kutyánkat kellett eltartani. Ha nem ekkor 
vágok cégalapításba, akkor utána 10 évig biztosan nem. 2021 év elején a 
cégem 10 fős volt és „one-man” showként működött, mindenért én felel-
tem és közel voltam a kiégéshez. Akkor találkoztunk Kürti Sándorral, aki a 
mentorom lett a Menedzserszövetség által szervezett program keretében. Jó 
élmény volt, mivel volt két másik mentoráltja is, akikkel hasonló kihívása-
ink voltak miután valamennyien vállalkozók voltunk. Sándor tudományos 
hozzáállása a szervezetfej-
lesztéshez, így különösen a 
folyamatokkal kapcsolatos 
tanácsai és a „visszacsatolt 
szabályozás” felnyitotta a sze-
memet, hogyan kellene átszer-
vezni a cégünk működését. 
Ezek mentén nem azt köny-
veltem el a legnagyobb érde-
münknek, hogy 30-an vagyunk 
egy évvel később, hanem hogy 
sikerült megvalósítani Sándor 
tanácsai alapján működésünk 
állandó optimalizálását.

Sági Gyöngyi Sanghajban

Berczeli András és Kürti Sándor
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Sági Gyöngyi Sanghajban

Berczeli András és Kürti Sándor
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48. „A sebész legnagyobb szakmai sikere Az,   
amikor neM használja A szikét” 

Dr. Sas György sebész

Amikor egy sebészt vasárnap délelőtt 
felhívja a barátja, azzal a hírrel, hogy 
80 éves édesanyjának másnap levágják 
az egyik lábát a Miskolci kórházban, az 
elhivatottság egyetlen irányt tesz lehe-
tővé, azonnal indulni és segíteni, ha le-
het. A kórteremben a látvány a mindent 
megélt sebészt is elborzasztotta. Irénke 
néni jobb lába térdtől lefelé hideg ta-
pintatú és fekete színű volt, valóban 
ki volt írva a műtéti programban am-
putációra. Volt 20 óránk megpróbálni 
a lehetetlent, megmenteni a lábat és 
belekezdtünk, hiszen nem volt veszteni 
való. Élet vagy halál a leggondosabb 

ellátás mellett is ez a választás egy 80 éves hölgynél, ha levágják a lábát. 
Gyors és precíz orvosi vizsgálat az érző és mozgatóidegek funkcióinak elle-
nőrzése szerencsére adott egy csepp reményt – arra gondoltam megmentem 
a lábát.

Érsebészeti tapasztalataimból tudtam meg kell indítani a keringést egy fáj-
dalmakkal és reménytelenséggel kínlódó idős asszonynál. Ágyban fekve a 
keringés javítása céljából az alsó végtagot alaposan átmaszíroztam, majd kiül-
tettem az ágy szélére és azt kértem, hogy a lábfejét föl-le intenzíven mozgassa 
a fájdalmak ellenére. Kis szünetekkel ez a mozgatás hosszú percekig tartott. 
2 óra eltelt, amikor a kezelés sarokpontjához értünk. Két kezét biztonságosan 
megtartva felállítottam és azt kértem végezzen 2–3 lábujjhegyre állást, hogy 
ezzel a nem keringő vér meginduljon ezen „izom pumpával”.

Nem volt könnyű, de megcsinálta. Kis pihenést és jelentős mennyiségű fo-
lyadékbevitelt követően, ami szintén a keringés javítása, a vér hígítása miatt 
szükséges megismételtük a folyamatot. Többször kell ilyenkor pihentetni a 
beteget, hiszen ez nagyon kimerít minden szervezetet és a fájdalom is jelentős.

Három óra elteltével a végtag kezdett melegedni. Ez további reményt adott 
mindkettőnknek.

Következetes munka következett 2-3 órán keresztül, masszírozás, lábfej moz-
gatás és lábujjhegyre állás, de az 5. óra végére Irénke néni mindkét karját 
megfogtuk jóbarátommal és megtettük az első lépéseket a betegágy körül. 
Kellett további 2 óra mire az ablakig eljutottunk, a fájdalmakkal együtt, ez 
már valódi és nem is kicsi eredménynek számított.

8 órányi küzdelem után az addig hűvös és sötét végtag elkezdett világosodni 
és melegedni. 10 óra kellett a kemény munkából, hogy a folyosón is sétáljunk, 
a betegek, nővérek és a kollégák legnagyobb csodálatára és bíztatására.

Ez számomra is erőpróba volt, mert beleszóltam a kórház döntésébe, azt felül-
bíráltam, és mindezt a beteg érdekében.

Másnap törölték Irénke néni műtétjét a kiírásból. 

Három teljes napig folytatódott a terápia éjjel és nappal. Irénke néni a 4. na-
pon saját lábán távozott a kórházból, ami hihetetlennek tűnt az orvosoknak, a 
nővéreknek, a betegtársaknak, de még magának a betegnek is.

Már 7. éve, hogy Irénke néni saját lábával éli az életét, életkorának megfelelő 
lassabb tempóban végzi a falusi ház körüli teendőket, de azóta is jól van.

E kórtörténet szakmai pályafutásom egyik legkiemelkedőbb sikere. Én, aki se-
bészként pályám kezdetén érsebészként, általános majd plasztikai sebészként 
több ezer sikeres műtétet végeztem, mégis azt tartom életutam megkoroná-
zásának, amikor nem szikét használtam, hanem a szívem és a tudásom. Az 
eredményt pedig már-már makacs kitartásom és a rám jellemző precizitás és 
az Isteni gondviselés adta. 

Dr. Sas György sebész
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49. „hA neM tudsz teret hajlítani,  
legalább A földi idődet érdemes boldogan töltened”

Kürti Tamás mérnök-közgazdász, szervezetfejlesztő. 
A KÜRT Akadémia intézményvezető tulajdonosa

Az amerikai tudományos-kulturális bestseller író James Gleick FSTR  
(faster – gyorsabban) című könyvében kifejti, hogy az idő MIÉRT nem  
pénz. Például 3 mp bekapcsolni a biztonsági övet, elhagyásával viszont életet 
veszthetünk. Ugyanakkor az idő gyorsulását a technológiák terjedése hatá-
rozza meg. Az első időmérő az öntözés megvalósítása és piramis építése volt. 
Az összehangolt időt a vasúti közlekedés hozta. Majd száz éve magunkra is 
kötünk egy időgépet. Manapság 100-at is, sőt a felhőből is követ, támogat. 
Mint nagyszüleim. Csak ők a szívemhez kapcsolódva.

Minden, amivel jelentős értéket tudsz teremteni, annak jelentősen különbözni 
kell attól, amire a gépek is képesek. Ha a digitális korban jelentős értékte-
remtésre szeretnénk képesek lenni, meg kell értenünk emberségünkben rej-
lő versenyelőnyeink. A technológiai fejlődés rendkívül felszabadító hatása, 
hogy emberségünk lényegének, egyediségeinek használatára kényszerít, ha 
nem olyan munkát akarsz magadnak, amit egy gép is el tud végezni és ezért 
megbecsültsége is egyre alacsonyabb. Ezért is érdemes sokkal jobban érteni 
önmagadhoz és együtt lenni magaddal, mint eddig bármikor is képzelted.

Nagyapám építő mérnöknek tanult. A mérnökség, a korábbi ipari forradalmak 
tapasztalata által egy jól tervezhető szakma volt. Mégis, sosem képzelte volna, 
hogy:

1. Világháborúban vesz részt;
2. Németeknek és az oroszoknak is repülőtereket fog építeni 
 hadifogolyként;
3. Túléli a világháborút;
4. Utána megbízzák a Lánchíd felújításának operatív irányításával;
5. Ezért egy Fiat Topolino autót kap bónusznak;
6. Ezt az autót a 10 éves nagybátyám összetöri;
7. A roncsért kapott pénz aranyat fog érni, mert egy hónappal később álla-

mosítják a magán kézben lévő autókat Magyarországon.

AMIRE NEM KÉPES AZ AGYUNK, 
AZT MEGTAPASZTALVA TUDJUK MEGÉRTENI

Ilyen a 3-nál több dimenzió. De ilyen az exponencialitás is. Az agyunk lineári-
san gondolkodik. Ahogy egyik lábunkat tesszük a másik után. Tudjátok, mek-
kora távolságra jutunk 10 lineáris lépéssel? És 10 exponenciálissal? (26-szor 
jutnánk körbe az egyenlítőnél). Ha megtapasztaltuk, el tudjuk kezdeni kezelni. 
Legalább ezért is hálásak lehetünk a Covidnak.

Kürti Tamás mérnök-közgazdász
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50. „A hála neM közgazdasági fogAloM”

Dr. Perkovits Géza ügyvéd levele

51. „A nevetés nagyon sok betegség gyógyszere” (Audrey hepburn)

Kövesdi Miklós író, műfordító, humorista,  
az 1998-as Humorfesztivál egyik győztese

Írónak lenni jó, mert mások égnek a poénjaiddal. Ha a jelenet megbukik, más 
kapja a paradicsomot. Igaz, így a hírnév is elkerül, mint Hamletet a Happy End. 
Ha csak a hírnév! De sokszor még azok a színészek sem ismernek, akik előad-
ják az írásaidat. Bezsebelik a nevetést és a tapsot, mit érdekli őket, kinek a 
neve van a lap tetején, a cím fölött! Van olyan színművész, akivel többször is 
találkoztam már, de még mindig be kell mutatkoznom neki, ha találkozunk.

Elek Feri üdítő kivétel, azon színészeink egyike, aki nem csak, hogy ismer, de 
kicsit talán barátomnak is mondhatom. Ismeretségünk alapja a Rádiókabaré, de 
szinkronszövegemet is mondta már különböző rajzfilmekben. Tavasszal meg-
tudtam, hogy kórházba került. Rögtön írtam neki, megtudakoltam, hogy van. 

„Mire kijössz, írok neked valamit a kabaréba” – bíztattam.
„Akkor feltétlenül meggyógyulok” – jött a felelet.

Mindketten betartottuk, amit ígértünk. Ő hamarosan kijött a kórházból, én pe-
dig addigra már le is adtam Sinkó Péter főszerkesztőnek a „Pszichopata” című 
írásomat, amely egy házaspár mindennapjaiba nyújt betekintést. Kikötöttem, 
hogy a férj szerepét csak is Feri játszhatja.

A Covid miatt a felvételen nem 
vehettem részt. Feri azonban tu-
dósított, ezt az üzenetet kaptam 
tőle:
„Drága Miklós… nagyon kö-
szönöm… nagyon tetszik az írá-
sod… remélem tetszeni fog, amit 
Balsai Mónival csináltunk belő-
le… Hála.”

Én is csak ezt mondhatom: Hála.

Kövesdi Miklós író, fordító,  
humorista, a KÜRT Gimnázium 

„gyereke”
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Kövesdi Miklós író, fordító,  
humorista, a KÜRT Gimnázium 

„gyereke”
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52. „szabadság, nyugalom = pénz. no bullshit, no disneyland”

Patrick Murakami popart festőművész,  
a KÜRT Gimnázium „gyereke”

A 20-as éveimben járó magyar-japán popart festőművész vagyok, aki szereti a 
szabadságot, a szabad gondolkodást, érzékeny a társadalom problémáira, így 
festményeim témáját részben a valós politikai, társadalmi élet történései ihletik.

Egy víziómat szeretném megosztani. Vannak kisebb sikerek, pozitív esemé-
nyek, melyek jó érzéssel töltenek el, de aztán mindjárt jön egy pofon és eltörli 
az összes kellemes élményt. Minden pozitív dologban megvan a hátrány is, 
ami visszahúz; megtörténik a jó és utána biztos jön valami rossz, ami miatt 
már nem is lesz olyan jó az a jó.

Azt hiszem örök elégedetlen vagyok, mert nem látok semmit sem tökéletes-
nek. A világ nem tökéletes, s ezt már gyermekkoromban is így láttam; hogy 
minden el van cseszve. A környezetemben úgy tartják, hogy megkeseredett 
ember vagyok és csodálkoznak, hogy miért lehet ez. Én pontosan tudom, hogy 
azért van, mert sokat utaztam és láttam, hogy mi minden lehetne másként ide-
haza. Talán úgy is érzem magam, mint egy 35-40 éves ember.

Számomra a boldogság egyenlő a nyugalommal, az egyedülléttel és az alko-
tással. Az emberek sokszor zavarnak, terhemre vannak. Felemelő számomra, 
ha egyedül lehetek és nincs kitöltve körülöttem a tér. A festészet pont azért jó, 
mert senki nem szól bele, hogy mit csináljak, mit mondjak, azt viszek vászon-
ra, amit csak akarok, viszont így is jönnek a problémák, amikor színre lépnek 
azok az emberek, akik belekapaszkodnak a vállamba, keresztülgázolnak min-
denkin és megpróbálnak visszahúzni. Bosszant a tehetetlenség, a pénz hiánya, 
mert tudom, ha lenne pénzem, akkor nem válnék kihasználható művésszé. 
Minden pénz kérdése, így a boldogságé miért ne lehetne az?

Úgy érzem, hogy ha elég összeget összegyűjtök arra, hogy legyen egy saját 
otthonom és nyugodtan tudjak élni és dolgozni, akkor boldog leszek. De a mai 
fiataloknak kevés esélye van elköltözni a szüleitől. A célom, hogy elérhetővé 
tegyem számomra ezeket a tárgyiasult „felemelő élményeket” és dolgozzak, 
dolgozhassak, nekem a festészet felemelő, de ehhez nyugalom és magány 
kell. Ennyi. 

A jelenlegi társadalmi életben – amit az emberek kialakítottak magunknak – 
nyilvánvalóan szüksége van az embernek a pénzre. A kortársaimtól nem azt 
hallom, hogy kiülnek egy padra naplementét nézni és ez boldoggá teszi őket. 
Dolgaik vannak, amit pénzen vettek meg, s ez teszi őket boldoggá. Igazából az 
egyetlen dolog, amihez vissza lehet kapcsolni a boldogságot – így a felemelő 
élményeket is – az a pénz, mert például általa juthattam el Los Angelesbe és 
nézhettem meg a kedvenc festőművészem alkotásait a múzeumban. Egy olyan 
életet szeretnék élni, ahol szabad lehetek és azt tehetek, amit csak akarok, pl. 
ülök a nappalimban és azon gondolkodom, hogy szeretnék ejtőernyőzni, fo-
gom magam és befizetek egy ilyenre.

Bármennyire furcsán hangzik ez a gondolatmenet, de emberek csinálták, ta-
lálták ki ezt a működő rendszert, és én – meg mi mindannyian – csak beleszü-
lettünk.

Patrick Murakami Pop Art festőművész 1.
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53. „Mi MAgunk legyünk Az A változás,  
amelyet látni szeretnénk A világban” (MAhAtMA gandhi)

Medgyessy Lili újbudai általános iskolai tanuló

Az első világháború elött születtek dédnagyszüleim, Rózsa Margit és Janá-
szek László. A Gellért hegyen a Svéd Nagykövetség mellett laktak a Miner-
va utca 5-ben. Dédnagyapám cipőfelsőrész készítő, dédnagyanyám pedig 
háztartásbeli volt.

A szomszédjukként ismerhették meg Raul Wallenberget, aki 1944 júliusától 
tartózkodott Magyarországon. A budapesti svéd követség ebben az időszak-
ban kezdett védelmet biztosítani a Svédországhoz kötődő magyar zsidók-
nak. Hamarosan dédnagyapám a Svéd Nagykövetségen kapott állást. A Svéd 
Nagykövetség alkalmazottjaként, időnként, Wallenberg gépkocsivezetője-
ként, számos alkalommal, úgynevezett védlevéllel tudott segíteni a zsidó 
üldözöttek mentésében. Naponta találkozva Wallenberggel, együtt próbálták 
menteni, bújtatni a védelmet nem élvező zsidó családokat. Dédnagyapám 
önfeláldozó módon, saját életének kockáztatása árán is önzetlenül segítette 
a menekítést. A háború alatt sok zsidó család keresett és talált menedéket 
Náluk. Többen még az értékeiket is Náluk hagyták, amikor kivándoroltak 
az országból, majd visszatérésük alkalmával ezen értékeket, tárgyakat déd-
nagyapám megőrizve visszaszolgáltatta a tulajdonosoknak (ezen tettéért kü-
lön tiszteletet és megbecsülést érdemel). Számos alkalommal a lakásukból 
nyíló szénpincébe, a szén közé bújtatta a zsidó menekülteket. A családjával 
szemben is nagy áldozatot vállalt, hogy ezen cselekedeteket megtette, mivel 
akkor már két kicsi gyermeke volt.

A védlevelek – ezen okiratok által nyújtott védelemnek köszönhetően tulaj-
donosaik sokkal kevésbé voltak kiszolgáltatva. Az ideiglenes útleveleket, 
beutazási vízumról és svéd állampolgársági kérelemről szóló igazolásokat 
dédnagyapám segített eljuttatni a megfelelő helyekre. Ezen okiratok később 
igen sok ember megmenekülésében játszottak fontos szerepet. A háború 
után, 1945. január 17-én Wallenberg nyomtalanul eltűnt Budapestről.

Dédnagyapám és Wallenberg közös segítségének köszönhetően menekül-
hetett meg Weiss Manfréd is. Önfeláldozó munkája által több száz ember 
menekülhetett meg a második világháború utolsó éveiben. 

A Svéd Nagykövetség dédnagyapámat önzetlen tetteiért 1986-ban saját ha-
lottjának tekintve temette el.

Nagyon büszke vagyok dédnagyapám bátorságára, segítőkészségére. 

Lili a Vígszínház Ghetto darabjában
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54. „foglAlkoztAt A jövőm,  
mivel A hátralevő napjaimat AzzAl szeretném tölteni”

Dr. Csillag György ügyvéd

1973-ban jogászként végeztem, majd sok mindennel foglalkoztam. Életem 
utolsó harmadára lenyugodtam és már kizárólag összetett gazdasági ügyek 
érdekeltek. Mindez lehetővé tette, hogy csak olyan emberekkel legyek kap-
csolatban, akiket elfogadok. Cikkeket, könyveket írtam, kifundáltam pár jogi 
találmányt, amikre már a kutya sem emlékszik, kutattam, jogszabály-terve-
zeteket fabrikáltam, de nem jártam be a gyakorló jogásszá válás stációit, és 
okkal tartottam tőle, hogy ezt aligha ellensúlyozza kíváncsiságom, olvasott-
ságom, nyelvtudásom és problémamegoldó képességem. A hagyományos 
ügyvédi terepeket elkerülve, olyan szakterületek felé orientálódtam, ahol 
volt némi ismertségem, vagy ha nem, az másoknak sem igen lehetett. Ez 
utóbbi területeken szerzett tapasztalataimról írok az alábbiakban. 

Első lépésként megismerkedtem az adott terület műszaki jellemzőivel, sa-
játos jogi és gazdasági kérdéseivel, terminológiájával. Hasznomra voltak 
a „for dummies”, a tájékozatlan, de tájékozódni akaró emberek számára 
közérthető nyelven írt könyvek. Tudtam azt a benyomást kelteni, hogy va-
lamennyire már értem, de legalábbis érteni akarom szakmájuk működését, 
ezért nem fogunk elbeszélni egymás mellett. Ennek köszönhető, hogy vi-
szonylag rövid idő múlva jelentős, számomra élvezetes feladatokkal bíztak 
meg, és a műszaki, gazdasági, pénzügyi és jogi összefüggések felismerése 
minden érintett számára előnyökkel, többnyire a viták peren kívüli megol-
dásával járt. Ez különösen fontos minden olyan esetben, amikor a vitázó 
felek hosszú távon is egymásra vannak utalva. 

Az ügyféllel a szakmai és emberi összecsiszolódás és a kölcsönös bizalom 
rövid- és hosszútávon is rendkívül fontos. Kollégáim többnyire abból in-
dulnak ki, hogy a pozícióban levők rosszul viselik, ha kétségbe vonják az 
igazukat, szerintem azonban főként az indokolja egy jól fizetett és a cég bi-
zalmas adataiba betekintő független szakértő bevonását, ha az képes és kész 
önálló véleményalkotásra, és nem vonakodik azt megbízója tudomására 
hozni. A döntés felelőssége a menedzsmentet terheli, az ügyvédnek viszont 
az a dolga, hogy a legjobb tudása szerint adjon ehhez – akár kellemes, akár 
kellemetlen – tanácsot. A viták révén még jobban megismerhettem a dön-

tési szempontokat, meg azt is, hogy kivel szeretnék együttműködni. Ebben, 
főleg az utolsó években, határozott szerencsém volt: okulásomra szolgáló, 
élvezetes és hasznos vitákban volt részem.

Az ügyvéd a megbízójához, és nem annak alkalmazottjához köteles lojális 
lenni. Az ügyek azonban bonyolultak, egy-egy bajnak rendszerint több ténye-
ző az oka, és azok megoszolnak 
a felek között. Ezért ha azt ész-
leltem, hogy az érintett erőfeszí-
téseket tett az ügy megelőzése, 
következményeinek enyhítése, 
illetve feltárása érdekében, arra 
is törekedtem, hogy munkálta-
tója mindezt figyelembe véve 
ítélje meg a magatartásukat. 
Törekvésem gyakran eredmény-
nyel járt. Néha töprengek azon, 
hogy megsértettem-e a lojalítási 
kötelezettségemet, de ezt senki 
nem vetett a szememre eddig.

Ha újrakezdhetném a pályát, 
jó külföldi iskolázásra és gya-
korlatszerzésre, valamint arra 
törekednék, hogy megfelelő 
szakmai háttérrel és asszisz-
tenciával dolgozzak, viszont to-
vábbra is arra törekednék, hogy 
időről-időre újra megleljem a 
helyünket a polihisztorság el-
avult koncepciója és a csőlátá-
sig fajuló szakosodás között. 
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55. „úgy került A csizma Az asztalra,  
ahogy A chipses-zacskó Az autópálya alapjába”

Bus Károly feltaláló és találmánya a ZöldBeton

A hőszigetelési technológiák aktuális problémáival küszködtem: a panelhá-
zakra felragasztott, majd ledőlő és fáklyaként égő polisztiroltáblákkal, vagy 
a rettenetesen szúrós kőzetgyapotokkal, melyek a nedvesség hatására össze-
esnek, nem beszélve a beszerelő mesteremberről, akinek a munkaruhája is 
veszélyes hulladékká válik. Arra jutottam, hogy olyan hőszigetelő anyag vol-
na ideális, ami szervesen kötődik, kapcsolódik a falazathoz, legyen az régi-, 
vagy újépítésű. Így jutottam el, vegyész és hasonlóan gondolkodó barátaim 
segítségével a polisztirolbeton kifejlesztéséig, szabadalmaztatásáig, majd ta-
pasztalatlanságom, hiszékenységem és naivságom eredményeképpen odáig, 
hogy mire kettőt pislogtam, már több, mint 4 cég gyártotta az általam szaba-
dalmaztatott terméket. Ezek a cégek egytől egyig azután alakultak, miután az 
alapítójukkal tárgyaltam az együttműködésről. Egy ideig próbáltam menteni a 
menthetőt, de be kellett látnom, hogy az önsajnálatra, a pereskedésre fordított 
energiám hiábavaló, annak ellenére, hogy a pereket megnyertem. 

Kivártam és sorban jöttek elgondolkodtató megkeresések. Először egy na-
gyon távoli ismerősöm jött, aki a dél-amerikai erdőkben fakitermeléssel 
foglalkozott, és hatalmas problémái voltak a felhalmozódott gallyakkal és 
tűlevelekkel. Ahogy letettem a telefont, indultam az udvarunkra összesö-
pörni a tűlevelet. Napokig kevertem a mintákat, végül egy köbméter kész 
betonba egy köbméter tűlevelet és egyéb fa hulladékot sikerült bekevernem. 
Ekkor már egy új utat láttam magam előtt. Készítsek betont gyakorlatilag 
bármiből, ami szemcsésre van darálva. Sóder és homok nélkül. Ráadásul a 
hulladékok vegyesen, szelektálás nélkül bekeverhetők. Ekkor már éreztem, 
hogy megmenthetem a világot a hulladékhegyektől. Ez lett az én ZöldBeto-
nom. Kísérleteztem a legkülönfélébb alapanyagokkal. Rájöttem, hogy mi a 
titka az ideális keverékeknek, közben egymást érték a megkeresések a leg-
különbözőbb hulladéktípusokkal, hogy mit tudok vele kezdeni. Néhány év 
alatt kb. 400 féle keveréket készítettem, köztük például cigarettacsikkekből, 
szemüvegekből, az autók hulladékából, amikor már minden hasznosíthatót 
kivettek belőle, vagy a közömbösített kommunális hulladékból... Mindössze 
két alapanyag bizonyult használhatatlannak; az autógumi égetése után hát-
ramaradt anyaga, és a közömbösített szennyvíziszap.

Elindítottuk a szabadalmaztatási eljárást. Társam is akadt egy ügyvéd bará-
tom személyében, aki a saját családi cégét ajánlotta fel a szabadalom hasz-
nosítására. 

Az elején azt hittem, hogy a világ majd megörül a lehetőségnek, hiszen 
mindenhonnan azt halljuk, hogy környezetvédelem, hogy kell az innová-
ció, meg hasonlók. Valamiért az volt a vízióm, hogy azok az emberek, akik 
befolyással vannak az ilyesmire, majd szépen sorba állnak és része leszek 
egy működő gépezetnek, ami megtanít hasznosítani az én szép új találmá-
nyomat, hiszen én megtettem, amit kell, és most már minden az ölembe 
hullik. De sajnos ilyen nincs. Nincs olyan, hogy közös érdek. Mindenki a 
saját területét látja át, és mindenki a saját boldogulását tartja szem előtt. Ezt 
úgy kell érteni, hogy például a hulladékhasznosító vállalkozótól, ha megkér-
deztem melyik az a hulladék, amivel nem tudnak mit kezdeni, halmozódik 
a lerakóba, vagy égetőbe küldeni, mindig boldogan mutattak rá néhány égig 
erő halomra, majd megkérdezték, hogy mennyit fizetek érte. Amitért eddig 
ő fizetett, most, hogy kell valakinek, már pénzt kérne érte. A betongyárak-



96 97

55. „úgy került A csizma Az asztalra,  
ahogy A chipses-zacskó Az autópálya alapjába”

Bus Károly feltaláló és találmánya a ZöldBeton

A hőszigetelési technológiák aktuális problémáival küszködtem: a panelhá-
zakra felragasztott, majd ledőlő és fáklyaként égő polisztiroltáblákkal, vagy 
a rettenetesen szúrós kőzetgyapotokkal, melyek a nedvesség hatására össze-
esnek, nem beszélve a beszerelő mesteremberről, akinek a munkaruhája is 
veszélyes hulladékká válik. Arra jutottam, hogy olyan hőszigetelő anyag vol-
na ideális, ami szervesen kötődik, kapcsolódik a falazathoz, legyen az régi-, 
vagy újépítésű. Így jutottam el, vegyész és hasonlóan gondolkodó barátaim 
segítségével a polisztirolbeton kifejlesztéséig, szabadalmaztatásáig, majd ta-
pasztalatlanságom, hiszékenységem és naivságom eredményeképpen odáig, 
hogy mire kettőt pislogtam, már több, mint 4 cég gyártotta az általam szaba-
dalmaztatott terméket. Ezek a cégek egytől egyig azután alakultak, miután az 
alapítójukkal tárgyaltam az együttműködésről. Egy ideig próbáltam menteni a 
menthetőt, de be kellett látnom, hogy az önsajnálatra, a pereskedésre fordított 
energiám hiábavaló, annak ellenére, hogy a pereket megnyertem. 

Kivártam és sorban jöttek elgondolkodtató megkeresések. Először egy na-
gyon távoli ismerősöm jött, aki a dél-amerikai erdőkben fakitermeléssel 
foglalkozott, és hatalmas problémái voltak a felhalmozódott gallyakkal és 
tűlevelekkel. Ahogy letettem a telefont, indultam az udvarunkra összesö-
pörni a tűlevelet. Napokig kevertem a mintákat, végül egy köbméter kész 
betonba egy köbméter tűlevelet és egyéb fa hulladékot sikerült bekevernem. 
Ekkor már egy új utat láttam magam előtt. Készítsek betont gyakorlatilag 
bármiből, ami szemcsésre van darálva. Sóder és homok nélkül. Ráadásul a 
hulladékok vegyesen, szelektálás nélkül bekeverhetők. Ekkor már éreztem, 
hogy megmenthetem a világot a hulladékhegyektől. Ez lett az én ZöldBeto-
nom. Kísérleteztem a legkülönfélébb alapanyagokkal. Rájöttem, hogy mi a 
titka az ideális keverékeknek, közben egymást érték a megkeresések a leg-
különbözőbb hulladéktípusokkal, hogy mit tudok vele kezdeni. Néhány év 
alatt kb. 400 féle keveréket készítettem, köztük például cigarettacsikkekből, 
szemüvegekből, az autók hulladékából, amikor már minden hasznosíthatót 
kivettek belőle, vagy a közömbösített kommunális hulladékból... Mindössze 
két alapanyag bizonyult használhatatlannak; az autógumi égetése után hát-
ramaradt anyaga, és a közömbösített szennyvíziszap.

Elindítottuk a szabadalmaztatási eljárást. Társam is akadt egy ügyvéd bará-
tom személyében, aki a saját családi cégét ajánlotta fel a szabadalom hasz-
nosítására. 

Az elején azt hittem, hogy a világ majd megörül a lehetőségnek, hiszen 
mindenhonnan azt halljuk, hogy környezetvédelem, hogy kell az innová-
ció, meg hasonlók. Valamiért az volt a vízióm, hogy azok az emberek, akik 
befolyással vannak az ilyesmire, majd szépen sorba állnak és része leszek 
egy működő gépezetnek, ami megtanít hasznosítani az én szép új találmá-
nyomat, hiszen én megtettem, amit kell, és most már minden az ölembe 
hullik. De sajnos ilyen nincs. Nincs olyan, hogy közös érdek. Mindenki a 
saját területét látja át, és mindenki a saját boldogulását tartja szem előtt. Ezt 
úgy kell érteni, hogy például a hulladékhasznosító vállalkozótól, ha megkér-
deztem melyik az a hulladék, amivel nem tudnak mit kezdeni, halmozódik 
a lerakóba, vagy égetőbe küldeni, mindig boldogan mutattak rá néhány égig 
erő halomra, majd megkérdezték, hogy mennyit fizetek érte. Amitért eddig 
ő fizetett, most, hogy kell valakinek, már pénzt kérne érte. A betongyárak-



98 99

nak sem érdeke egy új dologgal bajlódni, nem kavarnak bele abba, ami jól 
működik. Ugyanez igaz az útépítőkre is. Ezért, ha előre szeretnénk jutni, 
nekünk kell végig vinni a folyamatot Tárgyalni, meggyőzni, kiszúrni a sim-
liseket, észrevenni, ha valaki csőbe szeretne húzni minket. Mert azt azért 
mindenki látja, hogy jó üzleti lehetőség ez. Onnan lehet tudni, hogy jó az, 
amit kitaláltunk, hogy el akarják lopni.

Tárgyalás, meggyőzés, és nem utolsó sorban olyan emberek segítsége, akik 
szorítanak a sikeremnek. Ők nincsenek sokan, de mérhetetlen hálát érzek 
feléjük. Évekbe telt, mire megépíthettük az első minta járdaalapot vidéken. 
Ezt követte egy hasonló Budapesten, majd két év múlva útalapot építettünk 
vegyes ipari műanyagból (pl. chipses zacskók gyártásközi hulladékából) az 
M30-as autópálya egyik lehajtójának mintaszakaszán, valamint útalap min-
taszakasz épült Tatabányán. Ez a találmány megszületése után öt évvel tör-
tént. Majd a minták utánkövetésének mérése még két évet vett igénybe. De 
minden eredmény kiváló lett. 

Szerződésünk van egy állami hulladékteleppel, két egyetemmel, hamarosan 
megkezdjük egy gyár létesítését, ahol építőelemeket fogunk gyártani hulla-
dékból.

Igyekszem tanulni a hibáimból, a nehézségeket feladatnak tekinteni, kiis-
merni az embereket, mert úgy tapasztaltam, hogy már egy rövid beszélgetés 
után eldönthető, hogy kitől mire lehet számítani. De vannak jó emberek. 
Mellettük végtelen nyugalmat lehet érezni még akkor is, ha nem értünk velük 
mindenben egyet. Ilyen Kürti Sándor barátom, akit a barátomnak nevezni 
is megtiszteltetés, de annál sokkal többet jelent. Olyan támogatást kapok 
tőle, amitől úgy érzem egy kicsit visszakaptam az évekkel ezelőtt elhunyt 
apukámat is.

56. „A józan ész Azon előítéletek hAlMAzA,  
amit Az ember 18 éves korára már magáénak MondhAt”

Dombi Zsófi 14 éves tanuló

Szeretek iskolába járni, mert imádom az 
osztályom. Viszonylag kevesen vagyunk, 
de összetartóak, és emellett őrültek is. Az 
osztálytanítónk szerint rendkívül élénkek 
vagyunk. A szünetekben söprűvel és fel-
mosóval üldözzük egymást, vagy épp a te-
remben focizunk, amíg ordítva össze nem 
törünk valamit. E hülyeségek miatt vagyunk 
összetartók, olyanok, mint egy nagy család.

Egy alkalommal, délután ottmaradtunk he-
ten az osztálytanítónkkal. Elmondta, hogy nagyon éhes, és úgy enne egy to-
jásrántottát. Mi kitaláltuk, hogy sütünk a tankonyhán. De ott csak olaj volt. 
Tojásért átszöktünk a suli melletti kisboltba, ahova tilos mennünk. Mi ettől 
függetlenül előszeretettel szöktünk át a délutánonkénti megérdemelt cso-
kinkért. Most nemes célért tettük. Meg lett a tojás, de még akartunk valami 
fűszert is. A suli folyosóján van egy évszakasztal, amin növények, fűszerek 
vagy épp az évszaknak megfelelő díszek vannak. És itt láttunk egy hagymát. 
Zsebtolvajt meghazudtoló precizitással tömörültünk oda és észrevétlenül 
elloptuk azt, amire szükségünk volt. Azért még körülnéztünk, kell-e még 
valami a rántottához, így az utolsó pillanatban még egy paprikát is zsebre 
vágtunk. Visszamentünk a tankonyhára. Pár tojás összetört, kiömlött az olaj, 
de végül elkészült a rántotta hagymával és paprikával. Kétlem, hogy ne vette 
volna észre mindezt a tanítónk, de mi boldogan vittük neki a rántottát, ami-
nek természetesen nagyon örült és meghatódott. 

Egy kicsit elméreteztük az adagját, mivel 20 tojásból készült, ezért nekünk 
is jutott bőven. 

Rengeteg hasonló történetünk van még, és ezek már csak azért is kellenek, 
hogy a tanárok megbocsássanak, amikor kiverünk egy ablakot, vagy épp 
idegesíteni és szivatni akarjuk őket.

Dombi Zsófi önarcképe
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Dombi Zsófi önarcképe



100 101

57. „egy ember intelligenciáját jól tükrözi, hogy egyidejűleg hány 
egymásnak ellentmondó nézet fér Meg békésen A koponyájában”

Mérő László 2006 

Amikor a rendszerváltás után Magyarországon elindultak a posztgraduális 
MBA (Master of Business Administration)-képzések, legelőször azok harap-
tak rá, akik felelős döntéshozó vezetőként vagy ilyenek tanácsadójaként érez-
ték, hogy több tudásra van szükségük. Az első MBA-évfolyamokon még azzal 
foglalkoztunk, hogy miképpen születik a világban percről percre az új üzleti 
tudás, akár rendszeres válságok árán is. A hallgatók érzelmileg reagáltak a 
tananyagra, szenvedélyes viták alakultak ki.

Azután a következő évfolyamokban jöttek azok, akik úgy érezték, hogy ha 
több tudásuk lesz, akkor talán vezetővé válhatnak. Ők azt követelték, hogy 
most rögtön mondjuk el nekik a nagy titkokat, amitől élvonalbeli vezetők 
lesznek. Annyian voltak és olyan erős fizetőképes keresletet jelentettek, hogy 
muszáj volt alkalmazkodni hozzájuk.

Át kellett térni a kész receptek oktatására.

Ettől azonban a döntéshozó vezetők pillanatok alatt eltűntek ezekből az isko-
lákból. Ők pontosan érezték, hogy a legfrissebb kész receptek is automatikusan 
elavulnak, mire a tananyagba bekerülnek, és ebből, köszönték szépen,  nem 
kértek. Így aztán nemcsak a tanítás stílusa, hanem a hallgatóság összetétele 
is viharos sebességgel változott 
meg. Immár nem felelős üzleti 
döntéshozókat, hanem hatékony 
végrehajtókat képeztünk. Va-
lóban, az új MBA-iskolák ki-
válóan kielégítették a frissiben 
Magyarországra települt nagy 
nemzetközi cégek középveze-
tő-igényeit. Ma is ezt teszik.

Eközben azonban a felelős üzleti döntéshozóknak nem maradt olyan iskolá-
juk, ahol hasonszőrűek között lehetnek, és ahol valóban az ő problémáikkal 
foglalkoznak. Olyan, ahol nem a „nagy titkokat”, a kész megoldásokat tanít-

ják, mert a hallgatók úgyis eleve pontosan tudják: a nagy titok az, hogy nincs 
titok.

Vannak viszont új gondolatok, új világszemléletek, vannak okos üzleti guruk, 
van mindennap frissülő új tudás – és vannak tanárok, akik ezt akarják közve-
títeni a hallgatóiknak.

Egy tanárnak katedra kell, és noha az egyetemen a katedraéhségem kielégül, 
mégis régóta vágytam erre a fajta oktatásra is. Elképzeltem mely kollégákkal 
tudnánk olyan iskolát létrehozni, amely azokat az embereket vonzhatja hall-
gatóként, akik közösségi úton szeretnék elsajátítani az e féle tudást. Ehhez 
találtam nagyszerű partnert Kürti Sándorban, így jött létre a KÜRT Akadémia, 
és azon belül az Üzleti Gondolkodó Iskola.

Ezen a képzésen nagy-
jából ugyanazt az éppen 
aktuális tananyagot ta-
nítjuk, mint az egyete-
men, viszont az üzleti 

képzések tapasztalt, sokat látott hallgatói kiprovokálnak olyan válaszokat, 
amelyeknek a húszéves egyetemi hallgatók számára értelme sem lenne. Sok-
szor magam is meglepődöm, milyen érdekes gondolatokat hoznak ki belőlem 
az üzleti gondolkodó iskola hallgatói, olyanokat, amik különben aligha jutot-
tak volna az eszembe.
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4. „EGY EMBER INTELLIGENCIÁJÁT JÓL TÜKRÖZI, 
HOGY EGYIDEJŰLEG HÁNY EGYMÁSNAK 
ELLENTMONDÓ NÉZET FÉR MEG BÉKÉSEN A 
KOPONYÁJÁBAN” 

/Mérő László, 2006/ 
 

Amikor a rendszerváltás után Magyarországon elindultak a 
posztgraduális MBA-képzések, legelőször azok haraptak rá, akik felelős 
döntéshozó vezetőként vagy ilyenek tanácsadójaként érezték, hogy 
több tudásra van szükségük. Az első MBA-évfolyamokon még azzal 
foglalkoztunk, hogy miképpen születik a világban percről percre az új 
üzleti tudás, akár rendszeres válságok árán is. A hallgatók érzelmileg 
reagáltak a tananyagra, szenvedélyes viták alakultak ki.  
 

Azután a következő évfolyamokban jöttek azok, akik úgy érezték, hogy 
ha több tudásuk lesz, akkor talán vezetővé válhatnak. Ők azt 
követelték, hogy most rögtön mondjuk el nekik a nagy titkokat, amitől 
élvonalbeli vezetők lesznek. Annyian voltak és olyan erős fizetőképes 
keresletet jelentettek, hogy muszáj volt alkalmazkodni hozzájuk.  

Át kellett térni a kész receptek oktatására.  

Ettől azonban a döntéshozó vezetők pillanatok alatt eltűntek ezekből 
az iskolákból. Ők pontosan érezték, hogy a legfrissebb kész receptek is 
automatikusan elavulnak, mire a tananyagba bekerülnek, és ebből, 
köszönték szépen, nem 
kértek. Így aztán nemcsak 
a tanítás stílusa, hanem a 
hallgatóság összetétele is 
viharos sebességgel 
változott meg. Immár 
nem felelős üzleti 
döntéshozókat, hanem 
hatékony végrehajtókat 
képeztünk. Valóban, az új 
MBA-iskolák kiválóan 
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tanára lett. Elküldték Amerikába, a mai MBA-iskolák egyik korai elődjére. 
Handy így ír erről: „Az MIT Sloan-kurzusán csupán azt tanultam meg, hogy 
fölösleges volt odamennem – ezt viszont nem tudtam volna meg, ha nem me-
gyek oda. Abban a meggyőződésben utaztam Amerikába, hogy ők rejtegetnek 
előlünk valami tudást, valami bölcsességet. Nekem az a dolgom, hogy ebből 
ellessek valamit, és szépen hazacsempésszem Európába.” Handy döbbenten ta-
pasztalta, hogy amit ott látott, annak túlnyomó részét már addig is tudta a gya-
korlatból. „Rábukkantam persze egy-két valóban ügyes új módszerre is, de az 
anyag nagy része az elmélet szintjére emelt hétköznapi bölcsesség volt. Még-
sem volt ez kárba veszett idő, mert igencsak megnövelte az önbizalmamat.”

A középvezető önbizalma attól nő meg, ha úgy érzi, ismeri a jól bevált mód-
szereket, és nem zavarja, hogy holnap majd ismét más módszereket kell 
megtanulnia. A vérbeli döntéshozó vezető viszont eleve nem bízik a kész mód-
szerekben, mert pontosan tudja, hogy ez mind tegnapi áru, ma már valami más 
kell. Ugyanakkor minden új az örök dolgokból építkezik. Erről beszél Handy 
is: „Tolsztojtól és Dosztojevszkijtől többet lehet tanulni a szervezetekhez tarto-
zó emberek megpróbáltatásairól és örömeiről, mint bármely tankönyvből.” És 
még inkább a drámairodalomból, amelynek nagy része éppen arról szól, hogy 
miféle dilemmái, konfliktusai vannak egy igazi döntéshozó vezetőnek, aki szá-
mára minden új nap alapvetően újfajta kihívást jelent.

Az üzleti döntéshozók nem hasonlítanak a középkori vitézre, akinek meg-
mondták, hogy mi a jó és mi a rossz, és ettől ő jó lett és harcolt a rossz ellen. 
Az üzleti döntéshozók inkább egy szophok-
lészi, shakespeare-i vagy ibseni drámai hős-
höz hasonlítanak, akinek senki sem mondja 
meg, mi az egyetlen jó, mivel olyan nincs. A 
hős a dráma végén sem tudja meg, hogy az, 
amiért harcolt, jó-e vagy rossz. Végtelenül 
magányos, mert csupa olyan emberrel van 
körülvéve, akik azt hiszik, van olyan, hogy 
valami egyértelműen jó vagy rossz, és foly-
ton a jót kérik rajta számon.

Shakespeare Othellójában (Szász Károly 
fordításában) Jago így beszél: „Ki mondja 
még: hogy gazember vagyok? / Tanácsom 
jó, becsületes; sikert / Ígérő, és ez az egyet-
len út / Megnyerni a mórt.” A dráma hőse, 

58. „sok hely van A csúcson, de annyi azért nincs, hogy leülj”

Mérő László 
(http://www.kurt-akademia.hu/)

A legtöbben nem vagyunk vezérigazgatók, 
és ezt hajlamosak vagyunk azzal kompen-
zálni, hogy bunkó menedzsereknek tekint-
jük őket. Pedig a csúcsvezetők egy jelentős 
része (még azt is megkockáztatom, talán a 
többsége) valójában legalább annyira intel-
lektüel, mint egy egyetemi tanár vagy egy 
dramaturg. Nagyon is árnyalt képe van a 
világról, és pontosan tisztában van vele, mi 
mindent kellene elolvasnia, végiggondol-
nia, megtanulnia, csak éppen nem ezzel töl-
ti az idejét, hanem a vállalat vezetésével és 
az ehhez szükséges napi információk meg-
szerzésével.

Az MBA-iskolák virágoztak, hiszen az új 
hallgatók rengetegen voltak és igen tudni-
vágyók. Csak éppen a képzési cél változott kimondatlanul is: immár nem fele-
lős döntéshozókat, hanem hatékony végrehajtókat képeztünk. Nem vitás, hogy 
erre is szükség volt, és az új MBA iskolák kiválóan kielégítették a frissiben 
Magyarországra települt nagy nemzetközi cégek középvezető-igényeit. Ma is 
ezt teszik, de ma már minden évben csak egy évfolyamnyi új középvezetőt kell 
kiképezni, nem úgy, mint közvetlenül a rendszerváltás utáni években.

Csakhogy eközben a valódi döntéshozóknak nem maradt olyan iskolájuk, ahol 
hasonszőrűek között lehetnek, és ahol valóban az ő problémáikkal foglalkoz-
nak. Olyan iskola, ahol nem a „nagy titkokat” tanítják, mert a hallgatók úgyis 
eleve pontosan tudják: a nagy titok az, hogy nincs titok. Vannak viszont új gon-
dolatok, új világszemléletek, vannak okos üzleti guruk, van mindennap frissülő 
új tudás.

Charles Handy, a híres angol üzleti tanácsadó, Az elefánt és a bolha és más 
kitűnő könyvek szerzője 1965-ben az akkor alapított London Business School 
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32. „SOK HELY VAN A CSÚCSON,  
DE ANNYI AZÉRT NINCS, HOGY LEÜLJ” 

Mérő László (http://www.kurt-akademia.hu/) 

A legtöbben nem vagyunk vezérigazgatók, és ezt hajlamosak 
vagyunk azzal kompenzálni, hogy bunkó menedzsereknek 
tekintjük őket. Pedig a csúcsvezetők egy jelentős része (még 
azt is megkockáztatom, talán a többsége) valójában legalább 
annyira intellektüel, mint egy egyetemi tanár vagy egy dra-
maturg. Nagyon is árnyalt képe van a világról, és pontosan 
tisztában van vele, mi mindent kellene elolvasnia, végiggon-
dolnia, megtanulnia, csak éppen nem ezzel tölti az idejét, 
hanem a vállalat vezetésével és az ehhez szükséges napi 
információk megszerzésével. 
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nagy része éppen arról szól, hogy miféle dilemmái, konfliktu-
sai vannak egy igazi döntéshozó vezetőnek, aki számára 
minden új nap alapvetően újfajta kihívást jelent. 

Az üzleti döntéshozók nem hasonlítanak a középkori vitézre, 
akinek megmondták, hogy mi a jó és mi a rossz, és ettől ő jó 
lett és harcolt a rossz ellen. Az üzleti döntéshozók inkább egy 
szophoklészi, shakespeare-i vagy ibseni drámai hőshöz ha-
sonlítanak, akinek senki sem mondja meg, mi az egyetlen jó, 
mivel olyan nincs. A hős a dráma végén sem tudja meg, hogy 
az, amiért harcolt, jó-e vagy rossz. Végtelenül magányos, 
mert csupa olyan emberrel van körülvéve, akik azt hiszik, 
van olyan, hogy valami egyértelműen jó vagy rossz, és foly-
ton a jót kérik rajta számon.  

Shakespeare Othellójában (Szász Károly fordításában) Jago 
így beszél: „Ki mondja még: hogy gazember vagyok? / 
Tanácsom jó, becsületes; sikert / Ígérő, és ez az egyetlen út / 
Megnyerni a mórt.” A dráma hőse, akárcsak a mai döntés-
hozó vezető, nem „szent” vagy „gazember”, hanem teszi a 
dolgát, ahogy azt kell. A néző 
vagy a történész szabadon ítél-
kezhet, de a vezetőnek folyamato-
san cselekednie kell. Nem csoda, 
ha keresi azokat az exkluzív 
helyeket, klubokat vagy akár 
iskolákat, ahol hasonszőrűekkel 
együtt gondolkodhat. Csak így 
van esélye arra, hogy 
megszerezze azt az egyszerre örök 
és naprakészen friss tudást, 
amelyet más fontos elfoglaltságai 
miatt nem ér rá megtalálni a 
bonyolult tudományos 
szakkönyvekben. 
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pasztalta, hogy amit ott látott, annak túlnyomó részét már addig is tudta a gya-
korlatból. „Rábukkantam persze egy-két valóban ügyes új módszerre is, de az 
anyag nagy része az elmélet szintjére emelt hétköznapi bölcsesség volt. Még-
sem volt ez kárba veszett idő, mert igencsak megnövelte az önbizalmamat.”

A középvezető önbizalma attól nő meg, ha úgy érzi, ismeri a jól bevált mód-
szereket, és nem zavarja, hogy holnap majd ismét más módszereket kell 
megtanulnia. A vérbeli döntéshozó vezető viszont eleve nem bízik a kész mód-
szerekben, mert pontosan tudja, hogy ez mind tegnapi áru, ma már valami más 
kell. Ugyanakkor minden új az örök dolgokból építkezik. Erről beszél Handy 
is: „Tolsztojtól és Dosztojevszkijtől többet lehet tanulni a szervezetekhez tarto-
zó emberek megpróbáltatásairól és örömeiről, mint bármely tankönyvből.” És 
még inkább a drámairodalomból, amelynek nagy része éppen arról szól, hogy 
miféle dilemmái, konfliktusai vannak egy igazi döntéshozó vezetőnek, aki szá-
mára minden új nap alapvetően újfajta kihívást jelent.

Az üzleti döntéshozók nem hasonlítanak a középkori vitézre, akinek meg-
mondták, hogy mi a jó és mi a rossz, és ettől ő jó lett és harcolt a rossz ellen. 
Az üzleti döntéshozók inkább egy szophok-
lészi, shakespeare-i vagy ibseni drámai hős-
höz hasonlítanak, akinek senki sem mondja 
meg, mi az egyetlen jó, mivel olyan nincs. A 
hős a dráma végén sem tudja meg, hogy az, 
amiért harcolt, jó-e vagy rossz. Végtelenül 
magányos, mert csupa olyan emberrel van 
körülvéve, akik azt hiszik, van olyan, hogy 
valami egyértelműen jó vagy rossz, és foly-
ton a jót kérik rajta számon.

Shakespeare Othellójában (Szász Károly 
fordításában) Jago így beszél: „Ki mondja 
még: hogy gazember vagyok? / Tanácsom 
jó, becsületes; sikert / Ígérő, és ez az egyet-
len út / Megnyerni a mórt.” A dráma hőse, 

58. „sok hely van A csúcson, de annyi azért nincs, hogy leülj”

Mérő László 
(http://www.kurt-akademia.hu/)

A legtöbben nem vagyunk vezérigazgatók, 
és ezt hajlamosak vagyunk azzal kompen-
zálni, hogy bunkó menedzsereknek tekint-
jük őket. Pedig a csúcsvezetők egy jelentős 
része (még azt is megkockáztatom, talán a 
többsége) valójában legalább annyira intel-
lektüel, mint egy egyetemi tanár vagy egy 
dramaturg. Nagyon is árnyalt képe van a 
világról, és pontosan tisztában van vele, mi 
mindent kellene elolvasnia, végiggondol-
nia, megtanulnia, csak éppen nem ezzel töl-
ti az idejét, hanem a vállalat vezetésével és 
az ehhez szükséges napi információk meg-
szerzésével.

Az MBA-iskolák virágoztak, hiszen az új 
hallgatók rengetegen voltak és igen tudni-
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eleve pontosan tudják: a nagy titok az, hogy nincs titok. Vannak viszont új gon-
dolatok, új világszemléletek, vannak okos üzleti guruk, van mindennap frissülő 
új tudás.

Charles Handy, a híres angol üzleti tanácsadó, Az elefánt és a bolha és más 
kitűnő könyvek szerzője 1965-ben az akkor alapított London Business School 
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nagy része éppen arról szól, hogy miféle dilemmái, konfliktu-
sai vannak egy igazi döntéshozó vezetőnek, aki számára 
minden új nap alapvetően újfajta kihívást jelent. 

Az üzleti döntéshozók nem hasonlítanak a középkori vitézre, 
akinek megmondták, hogy mi a jó és mi a rossz, és ettől ő jó 
lett és harcolt a rossz ellen. Az üzleti döntéshozók inkább egy 
szophoklészi, shakespeare-i vagy ibseni drámai hőshöz ha-
sonlítanak, akinek senki sem mondja meg, mi az egyetlen jó, 
mivel olyan nincs. A hős a dráma végén sem tudja meg, hogy 
az, amiért harcolt, jó-e vagy rossz. Végtelenül magányos, 
mert csupa olyan emberrel van körülvéve, akik azt hiszik, 
van olyan, hogy valami egyértelműen jó vagy rossz, és foly-
ton a jót kérik rajta számon.  

Shakespeare Othellójában (Szász Károly fordításában) Jago 
így beszél: „Ki mondja még: hogy gazember vagyok? / 
Tanácsom jó, becsületes; sikert / Ígérő, és ez az egyetlen út / 
Megnyerni a mórt.” A dráma hőse, akárcsak a mai döntés-
hozó vezető, nem „szent” vagy „gazember”, hanem teszi a 
dolgát, ahogy azt kell. A néző 
vagy a történész szabadon ítél-
kezhet, de a vezetőnek folyamato-
san cselekednie kell. Nem csoda, 
ha keresi azokat az exkluzív 
helyeket, klubokat vagy akár 
iskolákat, ahol hasonszőrűekkel 
együtt gondolkodhat. Csak így 
van esélye arra, hogy 
megszerezze azt az egyszerre örök 
és naprakészen friss tudást, 
amelyet más fontos elfoglaltságai 
miatt nem ér rá megtalálni a 
bonyolult tudományos 
szakkönyvekben. 
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akárcsak a mai döntés hozó vezető, nem „szent” vagy „gazember”, hanem te-
szi a dolgát, ahogy azt  kell. A néző vagy a történész szabadon ítélkezhet, de 
a vezetőnek folyamatosan cselekednie kell. Nem csoda, ha keresi azokat az 
exkluzív helyeket, klubokat vagy akár iskolákat, ahol hasonszőrűekkel együtt 
gondolkodhat. Csak így van esélye  arra, hogy megszerezze azt az egyszerre 
örök és naprakészen friss tudást, amelyet más fontos elfoglaltságai miatt nem 
ér rá megtalálni a bonyolult tudományos szakkönyvekben.

59. „Az idő, A tér és A gravitáció együtt létezik” (Albert einstein)

Kürti Sándor a Láncreakció 2022 könyv szerkesztője

120 barátomat kértem meg, hogy egy-egy jó történettel lepjenek meg, és ha 
100 választ kaptam volna, az már megtöltötte volna e könyvet. 

Nem így történt. Mindössze 56 jó válasz jött. Nem estem kétségbe. Úgy fog-
tam fel, hogy de jó, legalább 56 történetet kaptam. Ez éppen egy fél könyvre 
való. Egyszáz oldal. 

Kedves Olvasó, remélem jövőre Te is írsz és küldesz egy jó történetet, így már 
be is indulhatna a „jó történetek úthengere”. 

Addig is néhány barátom régebbi történetével töltöttem fel néhány oldalt. 

Az itt közreadott történetek nemcsak jók, hanem tanulságosak is. Arról szól-
nak, hogy egy adott témába „belekapaszkodva” lépésről lépésre itthon is lehet 
egyre feljebb jutni az üzleti lehetőségekben, az elismertségben, a sikerben. 

De e könyv történetei nem „celeb történetek”.

Az ész, az innováció, a kitartás, az olthatatlan vágy, a hosszútávú tervezés, 
a csapatmunka, a tisztesség, a társadalmi felelősségvállalás, az etikus maga-
tartás, az idegen nyelvek tudása és hasznosítása, a vezető kultúrák elsajátítá-
sa és alkalmazása, a felelős kockázatvállalás, a bukásokból való kilábalás, a 
környezettel való építő kapcsolat kialakítása, és sok-sok türelem, izgalom és 
erőfeszítés csokorba gyűjtésé és megélése.

És a legmeglepőbb talán az, hogy a hosszútávú gondolkodáshoz, a tervezés-
hez és az ezen úton való gyötrelmekkel teli meneteléshez nem kell úttörőnek 
lenni. A világ legjobb egyetemeinek (Harvard, Stanford, MIT) tankönyveiben 
mindezt az „okostojások” megírták. 

Érdekesség talán, hogy a világ legjobb egyetemei, nem ezektől az „okostojá-
soktól” a legjobbak, hanem attól, hogy ide küzdik be magukat a világ legjobb 
tanulói. Az okostojások már e tanulók miatt mennek ezen egyetemekre oktatni.

Mindössze el kell olvasni e legjobb egyetemek tankönyveit és alkalmazni.
Mindössze…

Budapest, 2022. szeptember 8.
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Akiket boldogan kérdeztem 
volna…

Kürti Sándor

Sokan vannak, akiket szerettem, tiszteltem, és így élvezettel töltöttem Velük 
időmet. Akkor eszembe nem jutott, hogy jegyzeteléssel bíbelődjek. Most sajná-
lom igazán. Remélem, tényszerűen írom le kapcsolatunk lényegét.

60. „Amit csinálok, Azt Meg tudjA tenni egy 10 éves is,  
A 35 év tapasztalatával”

Villányi Zsigmond (Zsiga)  
öttusázó, junior világbajnok, edző (1950–1995)

Wikipédiából: Villányi Zsigmond Hercegszántón szü-
letett 1950-ben. 1969-ben és 1970-ben egyéni junior vi-
lágbajnok volt. 1970-ben már a felnőttek között egyéni 
és csapat világbajnoki ezüstérmet szerzett. Emellett a 
magyar bajnokságon is győzött. Ebben az évben meg-
kapta az év magyar öttusázója díjat is. 1972-ben részt 
vett az olimpián, ahol csapatban lett második. 1974-ben 
újabb csapat ezüstéremmel lett gazdagabb a világbaj-
nokságon. 
1978-tól edzőként is tevékenykedett. 1978-tól 1981-ig a 
Csepel SC vívómestere volt. Ezalatt 1980-ban és 1981-
ben utánpótlás szövetségi kapitány is volt. 1982-ben az 

olasz válogatott trénere volt. 1983-tól 1988-ig ismét a Csepel SC versenyzőit 
készítette fel. 1988-tól 1991-ig a magyar válogatott vívóedzője volt. 1991-től 
ismét az olasz válogatottnál dolgozott. 1995-ben súlyos betegség vitte el.

Többször találkoztunk. Először a 60-as évek végén, Bánkúton. Mindkettőnk-

nek edzőtábora volt. A lipicai ménes hozott össze minket. Az öttusások szőrén 
próbáltak fennmaradni a ló tetején. Általában maradtak is. Az Újpesti Dó-
zsa síelőire ez nem volt jellemző, de nekem elsőre sikerült. Talán a lovam 
volt satnya. Zsiga úgy gondolta, ha már fenn maradtam a ló tetején, próbáljak 
meg ugratni. A sílécek adottak voltak az akadályhoz, csak a két végét kel-
lett megtartani. Nem volt sikerem. A ló az akadály elött leszegte a fejét, én 
meg átcsúsztam az akadály felett. Senkinek nem kívánom ezt az élményt. A 
lipicai ló nagyon magas és a 3 centis hóban a nyakam nehezen viselte el a 
teljes súlyomat. Ezután soha többet nem próbálkoztam a lovak fölé kerülni. 
Majd a 70-es évek elején a Balatonnál voltunk együtt sportvezetők egy úttö-
rőtáborban. Zsiga ekkor már menő volt. Meghívott egy budapesti versenyére. 
Amíg a lovagláshoz felkészült (a rajtja elött megismerkedett a neki kisorsolt 
versenylóval) addig Benedek úrra bízott, aki a válogatott lovasedzője volt. 
Egy finn srác versenyzett Zsiga elött. Benedek úr elmagyarázta nekem, hogy 
az öttusa versenylovak, igen okosak, a 20 perc felkészülés elég nekik ahhoz, 
hogy pontosan megismerjék a versenyző lovasképességét. Na, a finn lovas az 
első akadályon éppen hogy átment lovasul, de a második akadályon már csak 
a srác ment át, a ló hátramaradt. Mire Benedek úr együttérzőn megszólalt: 
„Barátom, ez a finn már nem ugor”. 

Zsiga öttusasikereiről beszélve, egy mondata bennem maradt: „sikereimből a 
legértékesebbnek a szovjet bajnokságban elért második helyemet tartom, mert 
ott az első 10 bármikor lehetne világbajnok” 

Villányi Zsigmond 
öttusázó
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Villányi Zsigmond 
öttusázó
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61. „Az én koromban ő sem lehetett öregebb nálam”

Homonnay Jenő  
tanár, olajipari szakember (1913–2020)

Homonnay Jenő 1913-ban született és 107 évesen, 2020-ban halt meg. Mate-
matika-fizika-kémia szakos tanárként végzett. Az olajiparban helyezkedett el. 
A Százhalombattai olajfinomító balatonakarattyai telepén találtunk egymásra 
1973-ban. Ő nyugdíjas volt, én meg kezdő mérnök. Mindkettőnknek volt mo-
toroshajó és vitorláshajó vezetői „jogosítványa”. Ez ragasztott minket össze. 
Vagy 6.000 dolgozónak lettünk „közös kielégítői”. Ő volt a pedáns, rendsze-
rető, én meg a „na gyerünk, majd lesz valahogy”.

Az Olajfinomító vett egy csodálatos Moszkva csónakmotort, mely dagadt a 
25 lóerőtől. Arany áron volt. De ezzel már vízisíelni is lehetett. Hurrá, men-
jünk. Első utunkra a szakszervezeti vezetőt betuszkoltam a lóerőktől duzzadó 
hajóba és indulás. Csak magát a motort felejtettem el erősen a hajótesthez 
rögzíteni. Azaz nagyon erősen. A Balaton kellős közepén észleltem Newton 
„hatás-ellenhatás törvényét”, amikor gázadásnál a hajótest meglódult, de a 
motor maradt a helyén és így szétváltunk. A hajótest száguldott tovább, és e 
száguldást fékezni sem tudtam, mert horgony sem volt nálunk. A szakszer-
vezeti vezető tombolt, amint partra ért, azonnal a központba vitette magát és 
másnapra már a vezérkarral jött vissza és a fejemet követelték.

Jenő bácsi eközben higgadtan a következőket tette: 
Az üdülő férfi vendégeit csónakokba ültette. Két-két csónakot igen hosszú 
lánccal összekötött, így azok „szántottak” a Balaton fenekén. Föl és alá. Rö-
vid időn belül az egyik hosszú lánc beakadt a Moszkva motorba. Búvárokért 
szalajtott Jenő, akik még nappal felhozták a motort. Egész éjjel szereltük, és 
reggelre üzemképes lett a Moszkva. Ekkora megérkezett a vezérkar: 

„Kürti elvtárs ki van rúgva különlegesen nagy vagyoni kár okozása vétség 
miatt…” – kántálták. 

„Lehet, hogy Titeket a szakszervezeti vezető megviccelt?” – kérdezte Jenő, 
majd folytatta:

„Hiszen a motor itt van, készen arra, hogy valamennyiőtöket elvigyen egy 
körre. Majd Jenő így folytatta: „Velem, vagy Kürti elvtárssal akartok együtt 
utazni?” 

Mivel előző életemben síoktató voltam, Jenőnek fenti bravúrjáért ígértem egy 
egyhetes extra síoktatást. A lengyelországi olajfinomító téli üdülőjébe kaptunk 
beutalót, Jasowiec-be. Meleg volt és esett az eső. Jenő lelkesített, nem baj, a 
hegyen biztosan havazik. A Ladájával voltunk. Leparkoltunk lent, a síliftnél. 
Meleg tea a termoszban a kocsi hátsó ülésén, milyen jó lesz, ha lejövük. Hur-
rá. Egész nap szakadt az eső. Vacak ruháink voltak, azonnal átáztunk. „Nem 
baj” – mondta Jenő, „majd milyen jó lesz a meleg tea a kocsiban”. Hát nem 
így lett. Ahová parkoltunk az egy tó volt, de a parkoláskor még befagyva. 
Délutánra a Lada már az ajtók középvonaláig a vízben volt. „Ülj be” – mondta 
Jenő: ”indítsd a motort én majd kitolom”. Ő 50 kilós volt én meg száz. Persze 
én toltam ki a kocsit. Ja, a termosz már a jéghideg vízben úszott a hátsó ülésen, 
benne a jéghideg teával.

A lényeg, utóbb sikerült egy osztrák terepen egy helyi síoktatóhoz befizetnem 
Jenő bácsit. Élvezte, de nagyon megdolgozott az élvezetért. 

Nyugodj békében!

Homonnay Jenő túl a 100-on, sítalpon Eplényben
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62. „Miért vérzel? kérdezi Az, aki hátba szúrt”

Göncz Árpád író, fordító, államfő

Újsághír: 1998-ban a magyar állam döntött a 
MIG katonai gépek cseréjéről. A tender nyertese 
ellenértékként magyar árut/szolgáltatást kap, így a 
magyar árut/szolgáltatást adó hazai vállalatokat a 
magyar állam fizeti ki.

Kürti Sándor emlékei:
Felfigyeltünk a fenti hírre. Ekkor mi már túl vol-
tunk egy sikertelen vállalateladási kísérleten. Kül-
földi céget kerestünk, mely a nevével is segített 
volna a nemzetközi piac legfelső szintjére kerülé-
sünkhöz.

Ekkor jött a képbe a magyar állam repülőgép vásárlási/bérlési szándéka. Ta-
nulmányoztuk a repülőgép piacot, abban a reményben, hogy e tenderen mi is 
nyerhetünk. Két versenyző volt. Kiderült, hogy a Gripen még nem vett részt 
légi harcban, és fegyverzet nélkül is drágább volt, mint versenytársa a Lock-
heed Martin (LM) cég F16-os gépe fegyverzettel. Ja, és az F16-os ez ideig 
csak győztes csatákban vett rész. 

Ezen információkból nem voltak kétségeink, ki nyeri a tendert. De biztosra 
akartunk menni. Németországban megtaláltuk és felkerestük a LM cég eu-
rópai képviselőjét, aki kinézetre tengerészgyalogosnak tűnt. A beszélgetésen 
kiderült, hogy lánya éppen munkanélküli, de remek marketinges. Felvettük őt, 
biztos, ami biztos alapon. Nem bántuk meg, csodálatos marketing anyagaink 
készültek, hibátlan angolsággal. Apukája közben elintézte, hogy az LM ve-
zérkara fogadjon minket Bostonban. Óriási szerencsénk volt, mert az akkori 
magyar államfő, Göncz Árpád (Árpi bácsi) is Bostonba készült, egy népes 
magyar üzleti delegációval. Csatlakoztunk, így egy gépen utazhattunk és sike-
rült megszerveznünk az LM vezetőinek és Árpi bácsinak a találkozóját is. Az 
amerikai cég vezérkarát lenyűgözte Árpi bácsi angolja és embersége. Mind-
ezek alapján biztosak voltunk abban, hogy a LM lesz a nyertes, és így mi is. 
Tárgyalásainkon rögzítésre került, hogy ha ez bekövetkezik, az LM megvásá-
rolja a KÜRT-öt. Nagy nemzetközi karriert vizionáltunk. 

És nem sokkal ezután robbant a hír: a magyar kormány a Gripen mellett dön-
tött. Magunkba roskadtunk. Szépen felépített üzleti álmunk egy pillanat alatt 
szertefoszlott. A „szívó” oldalra kerültünk. De nemcsak mi vesztettünk.

Egy különleges élménnyel azért gazdagodtam. 

Árpi bácsi, a LM vezetőivel való tárgyalás után megkeresett, és megkérdezte,  
„Sanyikám, elég jó voltam?” 

Most már tudom, hogy Árpi bácsi volt a legjobb. Eddig biztosan.

63. „könnyebb szeretni Az emberiséget, mint A szomszédod”

Manci néni

2022 tavaszán egy harmincas éveiben járó, Németországban élő orosz házas-
párral együtt élveztük a 30 fokos Indiai óceánt. Mikor kiderült, hogy magya-
rok vagyunk, Igor, a férj, előadta egy gyerekkori, Budapesttel kapcsolatos 
történetét:
„1991-ben szüleimmel Magyarország felé elhagyhattuk a Szovjetuniót/Orosz-
országot. Budapestig jutottunk, de Németországba szerettünk volna. Volt 18 
bőröndünk. A Nyugati Pályaudvarról nem tudtunk elmozdulni e rengeteg cso-
maggal. Hosszú-hosszú várakozási idő után, egy idős magyar hölgy, Manci 
néni, megkérdezte, segíthet-e? Mi megkértük, hogy a rengeteg csomagunkra 
vigyázna-e amíg ügyeinket intézzük? Manci néni felajánlotta e célra a lakását.” 

Ezután Igor családja Ausztriában gyűjtő táborba került, majd egy évre rá, ál-
maik országába, Németországba jutottak. Se idejük, se lehetőségük nem volt 
a budapesti csomagjaik felkutatására. Végül 18 év elmúltával, Igor, az egy-
kori kisfiú, kocsiba ült újdonsült feleségével, irány Budapest, és megkeresték 
Manci nénit. 
Manci néni mosolyogva perlekedett: „ennél rövidebb ideig gondoltam a meg-
őrzésre.” 
A lényeg: 

– mind a 18 bőrönd 18 évet várta az egykori tulajdonosait, 
– hiánytalanul és felbontatlanul,
– Manci néni e feladata sikeres lezárása után néhány évvel meghalt,
– de amit vállalt, mindazt tisztességgel teljesítette.

Göncz Árpád  
államfőnk
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64.  „A szánhúzó kutyák közül is csak Az első élvezi A szép kilátást”

Dr. Gaál Zoltán vegyészmérnök,  
a Pannon Egyetem rektora,  
a Rektori Konferencia elnöke (1947–2022)

Kürti Sándor megjegyzése: 
Évfolyamtársam, barátom, Gaál Zoltán 2022-ben még kérésemnek eleget tett, 
megírta történetét, majd végleg elment. Története változtatás nélkül jelenik itt 
meg.

Az ezredforduló éveiben szerepet kaptam az egyetem építésében. Kiváló al-
kotó csapatot sikerült létrehoznom. Kerestük az értelmes véletlent a rendel-
kezésünkre álló kompetenciáink bázisán, miközben tudatosan szélesítettük 
ezek körét. A magyar felsőoktatás számára új szakokat hoztunk létre, például 
környezetmérnök, műszaki menedzser, színháztudomány… Az informatikai 
rendszerünk és információelemzési módszereink fejlesztésével csökkentettük 
a szervezet reakció idejét és növeltük a versenyképességét. A kialakult szer-
vezeti értékek között különösen értékesnek tartom, hogy a tanuló szervezet is-
mérvei közül a kéthurkos tanulás is meghonosodott. Megfontolt és szervezett 
munkával egy 5 Kart működtető egyetemet építettünk fel. Igen, ahogy Euler 
mondta: „Lehet, hogy egy kicsit messzebb láttam, de csak azért, mert óriások 
vállán álltam”.

Emlékezetes pillanatok: – Az Oxford-Cambridge Regatta ötletét kölcsön véve 
– tekintettel arra, hogy a veszprémi és keszthelyi kampuszunknak is volt in-
gatlanja a Balaton partján – létrehoztuk a Balaton Regatta váltott helyszíne-
ken évente megrendezésre kerülő versenyét. Bár a mi hajóinkban nem ültek 
világbajnokok, de volt olyan év, hogy a parton 3 olimpiai aranyérem és 5 
világbajnoki cím birtokosai is szurkoltak. A versenyek fantasztikus hangu-
latban zajlottak. Álmodni sem mertem volna, hogy ez a hagyományteremtési 
szándékkal létrehozott verseny egy intézményi szintű csapatépítő eseménnyé 
válik. Felemelő és összetartozást jelentő érzés volt Bárdos Jenő egykori dé-
kántársam által komponált „Regatta Himnuszt” énekelni.

Egy egyetem életében kiemelten ünnepi pillanat a diplomaátadó ünnepség. 
Több alkalommal beszélhettem az ünnepségen. Az ünnepség végén a „gau-
deamus” hangjai kíséretében az elnökség a zsúfolásig megtelt aulából elvonul. 

Az emeleti karzatra érve az ünnepi protokoll végeztével, az egyik alkalommal 
tömegével szorították meg kezemet a szülők/nagyszülők, megköszönve egye-
temünknek gyermekeik vagy unokáik jövőbeli boldogulása érdekében vég-
zett következetes és lelkiismeretes munkáját. Most is, mint akkor nedvesedő 
szemgödörrel emlékszem e felejthetetlen percekre. Nagyon büszke voltam 
munkatársaimra. 

Rektori működésem utolsó napján, az itt bemutatott hallgatói plakát megható 
volt számomra.
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64.  „A szánhúzó kutyák közül is csak Az első élvezi A szép kilátást”

Dr. Gaál Zoltán vegyészmérnök,  
a Pannon Egyetem rektora,  
a Rektori Konferencia elnöke (1947–2022)
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65. „A háború befejezésének leggyakoribb módja, amikor elveszítjük”

Lívia

1942-ben Románia vezetése úgy döntött, hogy nagyszámú zsidó származású 
gyereket összegyűjtenek és velük, valamint szakképzett pedagógusokkal és 
orvosokkal 20 vasúti szerelvényt megtöltve a Szovjetunió távolkeleti részébe 
küldenek a megállapodás szerinti pénzzel, és mindezt megfelelő államközi 
megállapodásokkal szentesítve.
Lívia tornatanárként vett részt e 2.600 gyereket érintő életmentésben, vagy 
„gyermekmentésben”. A német származású Árminnal a vonaton ismerkedett 
meg. Ármin orvos volt. Fiatalok, függetlenek és csinosak voltak, így hát meg-
szerették egymást és összeházasodtak. 1945 őszén a háború befejeztével a 
gyerekek és tanáraik, orvosaik hazaindultak Romániába. Ők mindannyian 
megmenekültek.

A 20 vasúti szerelvényük, azaz a gőzmozdonyok és a vasúti kocsik, épek ma-
radtak és ezek is hazatértek Romániába. 

Az igazi nyereség azonban a 2.600 gyerek élete volt.

Ármin 

Ármin még az Osztrák-Magyar Monarchiában, Bécsben kapta meg orvosi 
diplomáját. Ő, mint jó hazafi, szülőföldjére, Erdélybe ment vissza gyógyítani. 
A második világháború utáni életében lényegében csak az osztrák állampol-
gárságról álmodozott. Az 1960-as években Ármin egykori évfolyamtársai ösz-
szegyűjtötték azt a vagyont, amit a román állam elvárt a diplomás házaspárok 
elengedéséhez.

Ármin Bécsben, egy állami kórházban kapott állást. Megkérte a hőn áhított ál-
lampolgárságot, de több mint 10 évig nem kapta meg. Ekkor egy egykori bécsi 
évfolyamtársa kérte meg Ármint, hogy a düsseldorfi magánrendelőjét vezesse 
egy hónapig, amig ő a szabadságát tölti. A barát még javaslatot is tett: „kérd 
meg a német állampolgárságot, mit vesztesz vele?”. Ármin így is tett. Egy hé-
ten belül megkapta német útlevelét. Erre rá egy hónappal megérkezett az oszt-
rák útlevele is. Éppen erről álmodott fél életén át. Majd lemondta frissen kapott 
osztrák állampolgárságát és Düsseldorfban élte hátralévő életét Líviájával. 

66. „küzdj, és higgy magadban”

Bogdán László  
Cserdi polgármestere (1974–2020)

Fiatalon halt meg, de elképesztően hosszú utat 
járt be. Mindössze néhány osztályt végzett, 
ugyanakkor a Harvard Egyetemen előadást 
tartott ezernél több hallgatónak. 

Bogdán László 2006-tól vezette Cserdit. Szo-
katlan retorikája, és sikeres településvezetése 
miatt gyakran vívta ki a média figyelmét. A 
nem mindennapi, rendhagyó ötleteivel még a 
nem romák körében is tiszteletet váltott ki.

A hetven százalékában cigányok lakta falu 
Bogdán polgármestersége idején megújult: 
parkosítottak, játszóteret építettek, a házak 
többségét felújították, megszüntették a mun-
kanélküliséget. Bogdán oktatási programot in-
dított, hogy a családok elsajátíthassák a háztáji 
gazdálkodáshoz szükséges ismereteket. To-
vábbá megvalósította, hogy a falu zöldség-gyümölcs termesztéssel önellátóvá 
váljon, és ezzel munkát is biztosított a településen élőknek. Polgármestersége 
alatt a faluban gyakorlatilag megszűnt a bűnözés.

Kürti Sándor jegyzete:
Sorsom több, a roma sorsból kitörni kívánttal hozott össze. 
Ők lényegében háromféle útvonal közül választhattak:

1. maguk mögött hagyták a nyomort, és a múltjukból mindent felejteni 
akartak;

2. voltak, akik azt üzenték, ha én ki tudtam törni, a többieknek is csak 
akarni kell; 

3. a legkevesebben választják: „veletek maradok, mutatom az utat, gyer-
tek utánam”.

Bogdán László ez utóbbit választotta.

Bogdán László, Cserdi egykori 
polgármestere
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67. „A gyerekkel szemben állva, neM lehet őt vezetni”

FELMENŐIM

ANYAI ÁGAM:
Felmenőim közül jónéhányan az 1800-as évek második felében a krakkói 
pogromok elől menekülve, Magyarországon találtak új hazát.

Anyukám, Kürti Istvánné, Vál Margit (1920–1982)
A háború előtt igen jó körülmények között élt szüleivel. Gyerekkorában a né-
met és a francia nyelv ismerőjévé és használójává vált. 1941-ben szerzett ké-
mia-, fizika- és matematikatanári diplomát. 

Anyukám a „boldogsághormonját” a pedagógus szakszervezet külföldi kirán-
dulásain szerezte. A német és a francia nyelvterületek voltak számára a leg-
kívánatosabbak, hiszen e nyelveket beszélte. Újjászületve jött haza e nyelvi 
környezetekből. 1978-ban sikerült Szocsiba elcsábítanunk. Tommal, az uno-
kájával, ott nyaraltunk. Tom akkor már beszélt, de anyu számára alig érthető 
nyelven, mert az oroszt és a magyart keverte. Ez is két nyelv volt, de anyu 
számára így együtt, ismeretlen.

A pedagógusokat már akkor is éheztették. Ki érti ezt?

APAI ÁGAM:
Dédapám, Kürti Sándor, a Mátra déli lejtőjénél, Dormándon született és a Hat-
vaniak bírtokán kasznár volt (mai szóhasználattal az állattenyésztési üzletág 
vezetője). Nagyapám, Kürti Imre lett családunk első diplomása, 1900-ban lett 
gépészmérnök és az Osztrák-Magyar Államvasutaknál, Zágrábban kapott fű-
tőházfőnöki állást. Egy gyönyörű szerb-horvát leányt, Olgát vette feleségül, 
három gyerekük született, a legidősebb István, az édesapám volt. A vegyes-
házasságúaknak legkésőbb 1920-ig dönteniük kellett, maradnak, vagy visz-
szatérnek. Imre nagyapámnak állomásfőnöki állást ígértek Kaposvárott, dupla 
fizetéssel, így visszatértek. 

Édesapám, Kürti István (1912–1987)
Zágrábi születése meghatározta sorsát a második világháborúban. Mint „cset-
nik (irreguláris katonai alakulathoz tartozó szerb)”, megbízhatatlanként mun-
kaszolgálatra hívták be, és építőmérnöki szakmájának megfelelően, reptereket 
épített a német-magyar közös hadseregnek Sztálingrádig. Ott fogságba esett, 
és szláv nyelvtudásából, valamint szakmai ismereteiből adódóan a szovjet 
hadseregnek építette ugyanazokat a reptereket a visszaúton Pozsonyig. Ott 
lelépett és Budapestre indult. A határon elfogták és katonaszökevényként a 
szombathelyi börtönbe vitték.

A szüleim (Kürti István és Vál Margit) esküvői fotója 1940-ből
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Vámos Tibor akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
rendes tagjának, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
(MTA Sztaki) vezetőjének nyilatkozata az „Infovilág”-ban 2020-05-20

 „… fiatalon, a deportálásom előtt leléptem, elfogtak és a szombathelyi bör-
tönbe zártak. A háború vége felé a börtönben már csak egy félig írástudatlan 
altiszt maradt, ezért az adminisztrációt egy építész fogoly végezte. Ő aztán a 
budapesti újjáépítésben, a hidak rendbehozatalában is nagy szerepet játszott. 
Kürti Istvánnak hívták. A KÜRT Zrt. elnök–tulajdonosának, Kürti Sándornak 
édesapjáról van szó. Különleges jelenség volt. Ijesztően kiabált velünk. Egy 
reggel fenyegető hangon rám üvöltött: „Könyvet tud kötni?” Tudtam, hogy a 
könyvkötés jobb, mint a kőfejtés. Így attól kezdve mellette voltam és vigyá-
zott rám.
A felszabadító szovjet csapatokat étellel-itallal fogadtuk, és szabadok vol-
tunk.”

A háború porig rombolta vályogból épült házunkat. Ötször mentek át telkün-
kön a harcoló felek. Utánuk több ágyú maradt, mint gyümölcsfa. Apukám 
a szomszéd Csilléry bácsival állt neki mindkettőnk házának újjáépítéséhez. 
Mindez 11 évet vett el az életükből.

A háború befejeztével Budapestnek szovjet városparancsnoksága lett. Híd-
építőmérnököket toboroztak Budapest 8 felrobbantott közúti hidjának hely-
reállítására. Édesapámat is behívták. A szakemberek úgy döntöttek, hogy a 
legnagyobb híd, az Erzsébet alkatrészeiből a többi 7 közúti híd helyreállítható. 
Édesapám a Lánchíd újjáépítésének vezetője lett. Munkáját a városvezetés 
egy rekvirált Topolinó autóval jutalmazta. János testvérem 8 évesen (ekkor 
1952-t írtunk) a Svábhegyen beült a Topolínóba, a féket kiengedte, majd 
felkenődött egy gesztenyefára. Apu felpofozta, majd eladta az autóroncsot. 
Napokkal ezután törvény született a magánautók államosításáról. Apukánk 
ezután össze-vissza csókolgatta Jánost. Én ötévesen semmit sem értettem.

Gyerekkoromban, két, apukámhoz köthető esemény tett önfeledten boldoggá:

– Május elsejéken apu nyakában ülhettem, mindent láthattam és a felvo-
nulás utáni virslis, málnaszörpös majálison teleehettem magam;

– Apu vidéki útjaira időnként magával vitt, vállalati autóval, Pobjedával, 
elöl ültünk hárman, egy kanapészerűségen, ahonnan mindent láttam.

Családunk „motorja” anyukám volt. Elképesztő munkabírással. Mióta az 
eszemet tudtam, két, vagy három állása volt. De az otthonunk tiszta volt, és 

mindig volt mit ennünk. Rengeteg befőttünk volt, a nehezebb napokra. Meg-
tanultuk e gazdaságot fenntartani és közben szeretetben élni. Veszekedést ő 
soha nem generált. Legfeljebb csitított. 

Egyszer láttam, amikor maga alatt volt. 1962-ben. Leestem egy fenyőfa el-
száradt tetejéről. Mentők, majd az Országos Baleseti Kórház. Pont abba a 
szobába kerültem, amelyikben néhány hete apukája meghalt. Sírva érkezett. 
Rengeteg apróbb sérülésem volt, így tetőtől talpig gézbe bugyoláltak. Mire el-
olvasta a kórlapomat, már mosolyogva szólalt meg: „De jó, hogy csak ennyi!” 
Na, erre már felháborodtam: „Neked már semmi sem elég?”

A háború után 11 évvel, 1956-ban lett malteros vödröktől mentes és lakható a 
házunk. Legjobban annak örültem, hogy a WC bekerült, vízöblítéses lett, és 
többet nem fagyott a fenekem az ülőkéhez.

A háborúban és az építkezés alatt szüleink kiégtek, elfáradtak, és elváltak. 
A kétholdas svábhegyi „birtokon” anyukánkkal maradtunk. Egy hold erdőt 
és egy hold gyümölcsöst örököltünk anyai nagyapánktól, és főleg édesapánk 
erőfeszítéséből. Volt vagy 50 nyulunk és 50 csirkénk is, 200 őszibarack- és 
megszámlálhatatlanul sok más gyümölcsfánk. 

Ekkor már nem éheztünk.
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Köszönettel tartozom történeteim szereplőinek.
Ugyanakkor sok történetem kimaradt e könyvből. 

Ezek a következő Láncreakciómba kerülnek.

Nagyon sok halottam van. 
Míg írtam, rájuk gondoltam.

Könyvem az ő emlékművük is.

Kürti Sándor: Láncreakció 2022 – Hazai korkép, az elmúlt fél évszázad 67 története

Szerkesztette: Kürti Sándor
Lektorálta: Veres Hédi és Vermes Péter

Kiadja: dr. Kürti Sándor

Nyomdai munkálatok: OOK-Press Kft., Veszprém

Idézettel kezdődik minden történetem.
Megelőzve a felháborodásokat, idézőjelek között.
A tartalom változtatásával már nem írtam szerzőt.
Amikor nem változtattam, a szerző nevét kiírtam.



Bogdán László
Cserdi polgármestere (1974–2020)

Fiatalon halt meg, de elképesztően hosszú utat járt be. Mindössze 
néhány osztályt végzett, ugyanakkor a Harvard Egyetemen előadást
tartott ezernél több hallgatónak.

Bogdán László 2006-tól vezette Cserdit. Szokatlan retorikája, 
és sikeres településvezetése miatt gyakran vívta ki a média 
figyelmét. A nem mindennapi, rendhagyó ötleteivel még 
a nem romák körében is tiszteletet váltott ki.

A hetven százalékában cigányok lakta falu Bogdán 
polgármestersége idején megújult: parkosítottak, 
játszóteret építettek, a házak többségét felújították, 
megszüntették a munkanélküliséget. Bogdán oktatá-
si programot indított, hogy a családok elsajátíthassák 
a háztáji gazdálkodáshoz szükséges ismereteket. Továbbá 
megvalósította, hogy a falu zöldség-gyümölcs termesztés-
sel önellátóvá váljon, és ezzel munkát
is biztosított a településen élőknek. 
Polgármestersége alatt a faluban 
gyakorlatilag megszűnt 
a bűnözés.

Kürti Sándor
 Láncreakció 2022
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