Földvári Iván
Élmények, események (bővített kiadás)
(INFELOR-SZÁMKI-SZÁMALK-Densitron-Redecroft-Geeplus)
Budapest VIII. kerületében születtem, általános és középiskoláimat is ott végeztem el.
1964-ben a Vörösmarty Gimnázium tanulójaként érettségiztem, továbbtanulásra a
Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Vegyészmérnöki karára jelentkeztem, ahová fel
is vettek. Előbb azonban, mintegy az első 0 évfolyamos hallgatók között, az év
szeptemberétől a Magyar Néphadsereg ingyen ruházatát és ellátását élveztem 11
hónapig Kalocsán, Hódmezővásárhelyen és Budaörsön.
Az egyetemet kisebb zökkenőkkel, időben befejeztem, de soha nem dolgoztam
vegyészmérnökként. Valójában, nem lett volna szabad a vegyészkarra jelentkeznem,
hiszen a matematika és a matematikai logika volt az erősségem. Az élet mégis úgy
alakult a Műegyetemi Atlétikai és Futball Club (MAFC) jóvoltából - ahol amatőr
sífutó probáltam lenni -, hogy találkozhattam a BME vegyészkar egyik matematika
tanárával, aki azt tanácsolta, hogy menjek a vegyészkarra, mert matematikában soha
nem leszek olyan jó, mint a Lovász (igen ez ugyanaz a Lovász, aki az MTA elnöke
napjainkban) és a Pelikán, akik első gimnazisták voltak akkor a Fazekas-ban.
Egy pár nehéz félév után a (Vegyipari Műveletek tanszék egyik adjunktusának
jóvoltából) végül is diplomát szereztem és 35 különféle mérnökkel, matematikussal,
fizikussal a Kohó- és Gépipari Minisztérium Ipargazdasági Szervezé si és
Számítástechnikai Intézethez (KGM ISZSZI) kerültem, többek között
tankörtársammal Lugosi Károllyal együtt. Említésre méltó, hogy az első működő
számítógépet (Robotron) a BME Ipargazdaság (Kindler) tanszékén láttuk, mint
negyed éves hallgatók és akkor már tudtam, hogy praktizáló vegyészmérnök nem lesz
belőlem.
A KGM ISZSZI javaslatára diplomázás után, kihagytam az utolsó szabad nyarat,
mert tanfolyam indult július 1-vel. A tanfolyamon ICL-Fortran-t oktatott a
NIMIGÜSZI-ből Somogyi Jóska. Évekkel később már mindketten az INFELOR-ban
találkoztunk. Nos, a KGM ISZSZI-ben semmi munka nem volt, ezzel szemben
rengeteg szabadidőnk lett, rengeteg ingyen elérthető gépidőhöz jutottunk. Így
munkaidőben együtt próbálhattuk ki az újonnan Magyarországra kerülő
számítógépeket, a MAVEMI-ben (Gier - Algol) és az MTA-ban (CDC 3300 – USASI
FORTRAN). A CDC-nél találkoztam először Mandler Gyurival aki akkor már a
VIDEOTON-nak dolgozott az INFELOR-ból a VIDOS emulátoron (CII-10010
később MITRA-15/R10 assembler emulátor volt). A CDC 3300-on batch
programozás volt, beadtuk feladatunkat lyukkártyán és izgatottan vártuk a nyomtatón
produkált eredményt, vagy méginkább a hiba jelzéseket.
Időközben a KGM ISZSZI is beszerzett egy 8-bites folyamatirányító gépet a CII10010-et. Ezen a gépen kulcsról kellett bevinni a boot-strap programot és az egyetlen
periféria egy ASR-33 teletype volt papírszalag olvasóval felszerelve.
Így aztán volt 2 input (lyukszalag és billentyűzet) és 1 output periféria (nyomtató). Jól
megtanultuk az ASCII 7 bites lyukszalag kódot olvasni…

1971 végén 6 hónapra ismét a Néphadsereg látott vendégül és mire visszatértem a
polgári életbe, a hazai számítástechnika is kezdett fellendülni. Jómagam az
INFELOR-ban, tankkörtársam Lugosi Károly a VIDEOTON-ban helyezkedett el.
1972 március 1-jén léptem be az INFELOR-ba, miután Timár György ügyvédnek
nem
sikerült
megalakítania
az
első
Szoftverfejlesztő
Mezőgazdasági
Termelőszövetkezetet még 1971-ben. Ezen sikertelen alapítás során találkoztam
először Havass Miklóssal, Mazzag Misivel, Kerekes Ivánnal. Miklósnál voltam
állásinterjún a NIMIGÜSZI-ben, de kesőbb azt tanácsolta, hogy menjek az
INFELOR-ba, mert ő is oda tart. Így kerültem Dettrich Árpi Rendszerfejlesztési
Főosztályára, Nagy Kaziné Erzsike osztályába. A már előbb említett VIDOS-hoz
fejlesztettünk apróbb modulokat. Dettrich Árpi főosztályán ekkor már dolgozott egy
kis csapat szoftver exportra Japánban. Dömölki Bálint és Dettrich Árpi vezetésével
fejlesztettek a FACOM egyik kis gépére alapszoftvert. Beöthy Gáborra, Csaba
Margitra (Süni) emlékszem a csapatból. Nem telt el sok idő, amikor Dettrich Árpi egy
Lupa-szigeti (nagyon jó hely volt az INFELOR által birtokolt ház és kert) hétvégén
megkérdezte, hogy lenne-e kedvem Bécsben dolgozni egy fél évre. Szentiványi Tibor
végezte az üzletszerzői munkát.
Az osztrák cég nem bizott semmit a véletlenre és küldött egy oktatót (Peter Balon)
egy P-350-es géppel együtt Budapestre. Az okató a tanfolyam alapján kiválasztott
néhányunkat, így kerültem negyed magammal (Büki Zsuzsi, Barta Éva, Lakatos Boca,
Dékány József) Bécsbe az Ernst Katzinger nevű céghez. Ausztriában ekkor vezették
be a Mehrwehrsteuer-t (ÁFÁ-t) és minden könyvelő programot át kellett írni. 1973
elején ezt a céget a Philips Computers vette meg és az első öt szoftveres után a Philips
egy 20-as csapatot szerződtetett az Infelorból. (Bánkfalvi Jutka, Mátyásfalvi János
dolgozott többek között ebben a csapatban). Abban az időben nem volt egyszerű
utazni Ausztria és Magyarország között, így a hat hónap alatt csak kétszer
látogathattunk Budapestre. Az egyik utazásban Báti Feri segített, aki akkor ugyancsak
Bécsben lakott a KFKI megbízásából. Egy autó rendszeresen szállított árút Bécsből
Magyarországra és volt szerencsénk ezt a szolgáltatást egyszer igénybe venni.
A bécsi munkavégzés befejeztével nem nagyon akartam kiszakadni a szoftver
exportból, de Havass Miklós azzal bíztatott, hogy lesz bőven munka otthon is, mert az
INFELOR megkapta a VIDETON-tól a MITRA-15/R10 alapszoftver honosítási
munkáit. A főosztály ekkor különféle szakosított osztályokra szerveződött és én a
Rajki Péter vezette távadatfeldolgozási osztályra kerültem.
1973-at követően is folytatódott a szoftver fejlesztés exportra (DIL, DAL fordító a
Saab-nak), de a hazai ESZR, MSZR program és a (Mitra15)-R10-es fejlesztések a
Videotonnál elvették a szoftver kapacitást egy időre. A SZÁMALK szoftver és
oktatási export tevékenysége később tovább folytatódott R10-es alapon. Rajki Péter
osztályán, majd főosztályán szoftvert fejlesztettünk, tanfolyamokat tartottunk
Lengyelországban, Csehszlovákiában és a Szovjetunióban. A honosított R-10-es
operációs rendszer kézikönyveinket használták a Videoton külfödi kirendeltségein
Prágában (Simon Iván), Berlinben (Siklósi István, Siki), Moszkvában (Csaba Margit,
Süni).
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INFELOR buli, Budapesten a Tárogató úton.
Nyiry Géza, Rabár Feri, Vidor Tamás, Gilicze Anikó, Krajcsovics Márton, N.N

Komor Tamás, Siska Judit, Pozsonyi Zsuzsi, Büki Zsuzsi, Bakos Tamás

Farkas Zsuzsa, Sánta Edit, Bolgár Gábor, Rajki Péter, Trencsényi István, Földvári Iván,
a háttérben Dömölki Bálint és Rabár Feri

Bíró Ági, Havass Miklós, Pozsonyi Zsuzsi, Sánta Edit, Siska Judit

Osztálykirándulás 1977: Szendi Gabi, N.N, Szentes Rezső,
Földvári Dávid 3 éves, Földvári Iván
Az INFELOR-ban nemcsak dolgoztunk, de sokat sportoltunk is. Kora reggelenként
focizni jártunk a Dagály strandra, teniszeztünk a Budagyöngye gyönyörű fekvésű
salak pályáján és többen résztvettünk az aranyjelvényesek az olimpiára nevű sport
próbákon. Ötpróbát kellett szintidőre teljesíteni. Szentendrei-sziget kerülés,
Mátraháza, Kékestető, Galyatető téli túra, Balaton átúszás (Füred-Tihany), 100 km-es
országúti kerékpározás és körbefutni a Velencei tavat volt az öt próbatétel. A
teljesítők között a Margitszigeti Úttörő stadionban sorsolták ki a szerencsés 200-at,
akik kimehettek az 1980-as moszkvai olimpiára. A 200 szerencsés között több
INFELOR-os is volt, velem együtt (Büki Zsuzsára és Szentes Rezsőre emlékszem a
főosztályról). A megnyitó ünnepség meghatóan látványos volt, egy pár nap múlva,
azonban a vizilabda csapatnak hiába szorkoltuk ki a lelkünket, nem hozták haza az
aranyat.

Az adatátviteli osztályon kettős életet éltünk. Honosítottuk a CII-től kapott
forráskódot, alkalmazásokat feljesztettünk és a szoftver exportot sem hanyagoltuk el.
Komoly tudásanyagra tettünk szert a francia licensz megismerésével. Megtanulhattuk
a MITRA-15/R10 architektúráját, mikrogépet, operációs rendszerét és minden
periféria vezérlőjét. Talán érdemes megemlíteni, hogy a franciák sem eredeti
fejlesztést adtak át, hanem egy amerikai cégtől vették a licenceket és kapták meg a
forráskódot.
Franciául tudó kollégánk Botond Miklós folyamatábrán írta le a supervisor modulok
működését és megalapozta számunkra a későbbi kézikönyvek alapanyagát.
Lubickoltunk a fejlesztésekben, emlékezetes volt a SZÜV-nek fejlesztett adatátviteli
terminál (Mosonmagyaróváron), a hosszú évekre munkát adó MÁV rendszer – vagon
optimalizálásra – telex (!) – perifériákkal.
Időközben a Virányos útra is kaptunk egy R10-es konfigurációt. Nem kellett már
idegenbe gépidőre járni és operátorok (Kálmán Ági, Kormos Kati) segítették
munkánkat.
Emlékezetes fejlesztés volt az ÁSZSZ-nak illetve a Honeywell-Bull-nak fejlesztett
nehéz terminál (ez a nagy vételi szerződés része volt, mint Honeywell-Bull
kötelezettség). A fejlesztés alapja az R10-es volt, ami kártya batch beolvasásra és
printer output fogadásra volt képes, négy VT340-es interaktív terminál time-sharejével egyidejűleg, amikor összekötöttük a Honeywell-Bull nagy géppel.
A franciák soha nem hittek abban, hogy ilyen szoftvert tudunk fejleszteni – vallotta be
az átadásra szervezett bemutatón a Honeywell-Bull magyar származású
kereskedője…
Az már egy más történet, hogy ez az R10-es nehéz terminál végül nem került a
magyarországi nagyvárosokba (Győr, Pécs, Debrecen stb...), hogy kapcsolatba legyen
az ÁSZSZ nagy gépével, mert a politika az akkor már jócskán elavult ESZR
(IBM360) gépeket szerezte be. Ezzel a magyarországi adatfeldolgozást az interaktív
eléréstől 15 évvel vitte vissza a batch feldolgozás korába. Persze azt is meg lehet
említeni, hogy a nagy reményekkel beszerzett HWB gép valóban nagyon kis
kapacitású volt és nem lett volna képes nagy tömegű egyidejű elérést biztosítani. Ilyen
időket éltünk a COCOM szabályozás alatt…
Hasonló alkalmazást installáltunk Lengyelországban a varsói belügyminisztériumban
is egy négy VT340 terminálos mágnesszalagos adatrögzítőnek. A VIDEOTON
gépeladásokból aztán nem lett üzlet, mert a történelem közbeszólt és a világ Varsóban
is megváltozott.

A fejlesztések zömét ekkor egy, az MTA-SZTAKI-ban fejlesztett szerkesztővel az
IDOS-sal oldottuk meg (Mandler Gyuri is aktiv közreműködő volt abban a
csapatban).
Az IDOS képes volt négy VT340-es terminált kiszolgálni egy intelligens
szerkesztővel és könyvtárossal. Ezen a rendszeren fejlesztettünk és az általunk
honosított Francia RTDM (Real-Time Disc Manager, más szóval Bunyi ….)
operációs rendszer alatt futtattuk a programokat.
Amikor a VIDEOTON kifejlesztette az ESZR/IBM csatorna csatolót (CCA – chanel
to chanel adapter), összekötöttük a nagygépeket az R10-sel és a nagygépes fejlesztők
is hozzájutottak egy interaktiv fejlesztő rendszerhez az IDOS és a VT340-esekkel
felszerelt R10-es révén.
Az általunk honosított operációs és adatátviteli rendszereket végül az ESZR
rendszerben is bevizsgálták a VIDEOTON-ban (approbálás volt a neve a
folyamatnak) és ezzel ezek a termékek is bekerültek az ESZR által forgalmazott
szoftverek közé.
1980-ban - de még jóval azelőtt is - politikailag képzetlennek bizonyultam és beírattak
egy kétéves posztgraduális szakra. 1982-re szociológiából kaptam diplomát a
MSZMP KB Marx Károly főiskolán (foxi-maxi, ahogy mi hivtuk). Tankkörvezetőm
Gazsó Ferenc volt és olyan tanárok előadásaira járhattunk mint Papp Zsolt, Bihari
Mihály, Kulcsár Kálmán. Ez volt az az időszak, amikor már érezni lehetett, hogy a
vezető értelmiségiek mennyire készülnek egy demokratikus átalakulásra.
A 80-as években az országnak egyre nagyobb szüksége volt deviza bevételre, az
export tevékenység is kiteljesedett a SZÁMALK-ban és jóval szabadabbá vált. Az
egykori SZÁMOK szoftverfejlesztői (SOFTORG, SOFTDOC), oktatói valamint az
egykori OSZV szervizesei is folytattak export tevékenységet.
Voltak SZÁMOK oktatasi sikerek Angliában és Kuvait-ban (Nagy Kálmán).

Nagy Kálmánnal Kuvaitban

KomorTamás és Nagy Kálmán egy torontói export konferencián

Kialakultak kifejezetten szoftver exportra törekvő csapatok. Szoros együttműködés
kezdődött ezen a területen aktív külkereskedelmi vállalatokkal. A Metrimpexben
Fazekas Sándorné főosztálya, az Interágban Horváth Miklós és Lohonyai Miklós
voltak különösen jó partnereink, de minden külkeresekedelmi vállalat - többek között
a Transelektró és a Budavox is - keresett expotra értékesíthető termékeket és egyre
gyakrabban találták meg a szoftver fejlesztőket. Időközben a SZÁMALK-ban
mindenki aki szofver exporttal foglalkozott nagy reményeket fűzött egy IBM 4341-es
érkezéséhez, de a gépet visszavitte az IBM már a magyarországi vámszabad
területről, Afganisztán miatt…
Ezen kellemetlen epizód ellenére a szoftver export osztály dolgozóinak (Talpag
Emőke, Tolnay Herta, Lőrincze Márti) segítségével a 80-as évek elejére közel 150200 szoftveres, oktató és szervizes szállított export bevételt a SZÁMALK-nak.
Az Interág ekkor már sikeres ausztriai és németországi irodákkal rendelkezett. Mi is
úgy gondoltuk, hogy a SZÁMALK-nak meg kellene alapítania németországi és
angliai képviseletét. 1986-ban meg is alakult egy közös vállalkozás Angliában.

Az angliai induláshoz jelentős szerepet játszott, hogy azokban az években
számítástechnikai kiállításokon szerezhettünk üzletet. Németországban a Hannoveri
vásár, Angliában a Computer Weekly éves kiállítása volt erre a megfelelő terep.
Az angliai nagykövetség szervezett egy speciális kiállítást London-ban, HungaryToday néven, ahol a cél az volt, hogy a VIDEOTON vállalatot alakítson Angliában.
Anglia kedvező piacnak látszott bizonyos nehezen beszerezhető szoftvertermék
számára, amire a VIDEOTON-nak szüksége volt. A VIDEOTON meg is alakította a
VT-Computers céget a Taylor-Miller Group-pal. A Taylor-Miller Goup volt az a
vállalat 1986-ban, amelyik Densitron International Plc néven bekerült a londoni
tőzsdére. Az újonnan alakult tőzsdei cégnek jól jött reklámnak egy újabb közös
vállalkozás a VIDEOTON után egy másik magyar céggel, a SZÁMALK-kal, most
szoftver fejlesztésre.

A Densitron átadta egy korábbi üres cégét, amit Densitron Computer-nek neveztünk
el. Újra összeálltunk Lugosi Karesszal, aki akkor már a VT-Computer-ben dolgozott
miután a Densitronban ránk bízták a cég vezetését. Formálisan mi voltunk a cég
vezetői - amúgy sok beleszólást nem engedtek a gazdasági ügyekbe - de dolgozni
azért hagytak bennünket. A finanszírozást és a munkaerő szerzést szigorúan nekünk
kellett előteremteni.

1986 május 15-én indult a MALÉV gép családommal Londonba. Csak pár nappal
Csernobil után…

Így került sorra 1986-ban arra a közös vállalkozási megegyezésre amivel a Densitron
Technolgy Plc-hez kerültem Havass Miklós, a Metrimpex és az akkori
Külkereskedelmi Bank (KKB) hathatós segítségével. A megállapodás a KKB-val az
volt, hogy az export bevétel egy része a KKB londoni cégén keresztül bonyolódjon. A
SZÁMALK-kal azt terveztük, hogy olyan szoftver terméket fejlesztünk a Densitronnak, amit Angliában a Densitron, Magyarországon a SZÁMALK fog terjeszteni. Ez a
termék lett a RELACS+TRADE.
Az angliai kezdés bár biztatóan indult – az ICL-Anglia hatalmas viszontvásárlási
kötelezettséggel tartozott – és abban bíztunk a Metrimpexszel egyetemben, hogy
csakúgy mint a Siemens Németországban az ICL is szoftverfejlesztők vásárlásával
fogja letudni kötelezettségét. De mint tudjuk, Anglia nem Németország. 1986-ban
még ugyancsak élt a gyanú a vörös országokkal szemben és az ICL-is inkább
aluminium ablakkereteket, VIDEOTON terminált és nyomtatót vásárolt nagy tételben.
Mindezek ellenére kisebb projekteket kaptunk, oktatást és szoftver fejlesztést
(Shadow) is sikerült eladni az ICL-nek és a Thorn EMI-nak.

Egy Pub-ban, valahol Angliában a Thorn-EMI eladóival.
Surányi Andor, Földvári Iván, egy kereskedő a Thorn EMI-től,
David Brownlee (Thorn EMI), Kovács János.

Densitron Computers szerepet játszott a Graphisoft termékek angliai piacra vitelével
és egy időben még otthont is adott a Graphisoft fejlesztőknek, mert az akkor friss
MAC-II még embargós volt, így azt egy ideig a Densitronnal fejlesztették az
Archicad-ot és a Topcad-ot a Graphisoftosok.
Bár az Archicad szoftver eladás sikernek számított, ezek a termékek szűk piacra
mentek (Apple számítógépek akkor még csak kis és speciális piacot jelentettek) és a
szoftver eladások gazdaságilag nem voltak jelentősek. Később a Graphisoft termékek
át is kerültek egy csak szoftver disztribucióval foglalkozó céghez ahol ezek a grafikus
szoftverek bekerültek több száz szoftver termék közé.

A szemüveges kolléga a Desktop Engineering eladója, akik sikeres ARCHICAD terjesztők
voltak. Amikor a cégük tönkrement – nem fizették ki a hardvert, amit az Apple-től aptak
– átment a Computer 2000-hez és ott folytatta a terjesztést. Mellette Bojár Gábor.

Földvári Iván és a CIC angol cég tulajdonosa, az első ARCHICAD disztributor, ő csinálta
az első reklám anyagot ami, az anyagunkban szerepel is. Nem adott el egy rendszert
sem.

Futó Iván és Kacsuk Péter

Az első angliai Archicad reklám

A Densitron képviseletnek elsősorban az angliai piacon értékesíthető hardver
fejlesztések hozták meg az első pénzügyi sikert. Ebben az Albacomp PDP11
kompatibilis 80MB-os lemezegysége volt az első komoly export cikk.

A Toshiba disk 80MB-os egysége
Az eladás és a fejlesztés körülményei tanulságosak lehetnek. A VIDEOTON
kereskedőivel és fejlesztőivel mindíg is jó kapcsolataink voltak. Egy nap csöngött a
telefon az angliai irodában. Elek Imre beszélt, aki akkor már a Dataplan cég
kereskedője volt. Korábban Elek Imre és kollégái is a VIDEOTON moszkvai
kirendeltségén dolgoztak. Nagyon jól ismerték a szovjet piacot. A Dataplan akkor már
sikeresen forgalmazott egy RAM-diszket a szovjet piacon – jó áron… A Dataplan
találkozott az angliai QUEST céggel Moszkvában, akik CAD munkaállomások
szállítására kaptak engedélyt az angol kormánytól azzal a feltétellel, hogy nem
embargós termékeket fognak szállítani. A QUEST ezért szoftvert és hardvert akart
vásárolni egy szovjet gyártmányú MSZR (majdnem … PDP-11 kompatibilis)
számítógéphez, ami a QUEST southamptoni telepén inkább nem üzemelt mint igen …
A Dataplan a RAM diszket akarta eladni és a QUEST korábban már megszerezte egy
magyar cég szoftverjének a forráskódját is. Az MSZR gépnek szerencsénkre nem volt
megfelelő perifériája és nagyon megbizhatatlanul működött.
Össze is állt egy nagyobb csapat a Dataplan hardvereseiből (Bánki Péter vezetésével),
a SZÁMALK MSZR szervizeseiből (Surányi Gyula vezette részlegből) és az
Albacomp-ból (Minárovits János vezetésével). Az Albacompnak volt ugyanis a
19inch-es rack diszk csatolója, amihez akkor még Angliában kellett megvásárolni a
diszket, lévén embargós.
A diszk csatoló különben annak a fejlesztésnek volt az eredménye, amit egy
speciálisan MSZR compatibilis perifériák fejlesztésére alakult VIDEOTON
leányvállalat kisérletezett ki.

Béreltünk egy kis buszt és amikor a csapat Heathrow-ra érkezett ez vitte őket a
QUEST-hez Southampton közelébe. A probléma csak az volt, hogy az Albacomp-os
társaság lekéste a gépet. Én ezt csak akkor tudtam meg (1986-ban mobil telefon még
sehol …), amikor visszaértem Kent-be a Heathrow-ról. Jött a telefon, hogy
Minárovitsék az esti géppel jönnek. Én meg azon nyomban visszafordultam Kent-ből
a Heathrow-ra, felvettem a fiúkat a diszkvezérlővel együtt és leautóztunk
Southamptonba. Kora hajnal lett mikor az M25 autópályán egy kamionos jóindulatú
villogása figyelmeztetett, hogy elaludni látott a volánnál.
Végül is a QUEST a diszk vezérlőt választotta és a következő hónapokban a
Densitron megvásárolta a diszkeket, az Albacomposok kijöttek a hétvégekre és
szombat vasárnap megkaptuk a Densitron raktár épületét ahol összerakták a 19inch-es
rack-et a diszkekkel. Hétfőnként leszállítottuk a QUEST-nek a friss árút. A teljesítés
igazolást a KKB angliai leánya írta alá, akik amúgy is finanszírozták a QUEST
üzletet.
A következő hónapokban 100 körüli vezérlőt szállítottunk le bár a
későbbiekben az üzlet egy részét elvették a Densitron-tól az újonnan alakult
magyarországi kisvállalkozások.
A SZÁMALK az export tevékenység kompenzálására szép mennyiségű import
keretet kapott pénzügyi elismerésként a KKB-tól. Együttműködésünk az Albacomppal ekkor kezdődött és még a mai napig is tart.

Minárovits János egy közös kiállításon
Több szoftver termékek angliai piacra vitelével is sikerült kisebb eredményeket elérni.
A Compudrug Labsware-je és a Metabolexpert-je talált egy pár vevőt. A SOFTDOCot megvette a Cray (!!) szuperszámítógép gyártó.
Jandrasics Gábor és Elek Sári jöttek ki, hogy Bracknell-ben installálják a SOFTDOCot. A Cray ekkor kötötte hálózatba a szuperszámítógépét és Unix-os fejlesztés
mérésére használták ezt a szoftver eszközt.

Az igéretes kezdet nem folytatódott, mert a SOFTDOC amerikai partnere (Harry
Sneed) szigorú levélben megrótt, hogy miért dicsértem fel a terméket…

Futó Iván és Földvári Iván

Stein Robi is meglátogatta a standunkat

Ugyancsak sikerült piacra vinni nemcsak Angliában a Multilogic (Futó Iván csapata)
CS-Prolog-ját. Még a forráskódot is megakarták venni transputerre, de akkor
valahogy nem jött össze az üzlet.

Akkor még bíztunk a SZÁMALK-ból kialakult kisebb vállalkozásokban és a korábbi
évek eredményéből a CELLWARE (Legendi Tamás csapata) cellaprocessor hardvare
fejlesztésébe fektettünk. A chip fejlesztés kalandos körülmények között folyt
Angliában.
Házat béreltünk, hogy a kiutazó három mérnök ki tudja fejleszteni az LSI-Logic Sun
munkaállomáson a cellaprocessort, amit aztán egyből gyártásba is vittek. Kaptunk
egy-két kérdést ugyan, hogy mit keres egy magyar rendszámú LADA az LSI-Logic
parkolójában, de akkor már lazábban fogták fel az embargót szerencsénkre.
A cellaprocessor végül is pénzügyi kudarc volt, bár valószinűleg mérhető piaci és
marketing sikert ért volna egy más gazdasági környezetben.

Ha már beszéltünk kisebb nagyobb eredményekről szót kell ejteni még nagyobb
bukásokról is. A kezdeti időszakban belekóstoltunk használt IBM nagygépes
beszerzésekbe is – ezek a gépek sokkal olcsóbbak és sokkal megbízhatóbbak voltak
mint ESZR-es utánzatuk, nem beszélve arról, hogy az eredeti IBM szoftver gond
nélkül futott rajtuk. Ez az üzlet időleges és esetleges volt, amit aztán az akkori
SZÁMALK-ból alakuló egyik kisvállalkozás el is vitt a Densitron-ból - finoman
szólva.
Hasonlóan tanulságos lehet az alábbi történet, hogy lehet egy lehetőséget teljes
gonddal elpuskázni. Egy - valószinűleg esős - napon a mindíg élénk londoni
kereskedő társaság egy tagja megkeresett, hogy nem akarjuk-e megvenni az NSZKban (ha van még valaki aki emlékszik a névre …) egy elhagyott raktár területét.
Olcsón meg lehet szerezni, talán 50,000 dollárt említettek. Persze kiderült, hogy az
elhagyott raktár az amerikai Storage-Tech európai lerakata volt és tömegével hagytak
ott drága háttértárolókat olyan kapacitással, amiről mi álmodni sem tudtunk kis
hazánkban. A tárolók hazai forgalmi értéke forintban valószinűleg 100 millókkal lett
volna mérhető. Mi persze nem bíztunk semmit a véletlenre és azonnal kiküldtünk két
szervizest a SZÁMALK-ból, hogy nézzék meg mennyire jók a berendezések. A
látogatás igazolta, hogy az árú kiváló és az utazás olyan jól sikerült, hogy a helyiek
rögvest feljelentettek a hatóságoknák, hogy két magyar jelent meg a raktár területén.
Egy mesés üzlet reménye szállt el pillanatok alatt…
Na és ejtsünk pár szót a Relacs+Trade nevű saját fejlesztésről. A szoftver csomagot a
SZÁMALK komoly támogatásával kezdtük fejleszteni és viszonylog jól haladtunk,
amikor a SZÁMALK-ból a vezetők és a szoftveresek is átmentek az újonnan alakuló
vállakozásokba. Kezdeti partnereink a Digital Hungary-t alapították meg és egy idő
után már nem nagyon maradt sem erő, sem szoftveres az új kisvállalkozásokban. A
SZÁMALK-ból kivált kis cégek inkább kész nyugati szoftvercsomagok terjesztésébe
szálltak be, abba is csak ideig óráig, mint kiderült. Végül családi alapon találtunk egy
kis céget Budapesten, a Processorg Kft-t (Tátrai Mihály, Bogosi György, Horváth
István, Kárpáti Zoltán) akik hajlandóak voltak forgalmazni szoftverünket.
Magyarországon mérsékelt sikerrel folyt ez a terjesztés még azután is, hogy
segítettünk a Processorgnak a Business Object hazai forgalmazását megszerezni.

Földvári Iván és Lugosi Károly
Angiában a Relacs+Trade szoftver Relacs (könyvelés) része egy yorkshire-i cégen
keresztül (MAPS Ltd) került telepítésre 100 körüli felhasználóval.
A Densitron-on belül az angliai és az amerikai céget a szoftver hosszú évekig
kiszolgálta bár a fő részvényessel állandó ellentétek és folyamatos konfliktusok
szabdalták mindennapi életünket. Az erős magyar partnerek elvesztése (VIDEOTON,
SZÁMALK) meglehetősen védtelenné tett benünket. Magunk is kénytelenek voltunk
az angol partner jelszavát gyakorolni, miszerint a kölcsönös terror egyensúlyát kell
fenntartani.

Jómagam Angliában is folytattam az INFELOR hagyományok ápolását és 2002-ben
összeházasodtunk Kálmán Ágnes-sel. Hiába egy jó operátor nélkülözhetetlen minden
valamirevaló háztartásban.

Földvári Iván és Kálmán Ági

A 2000-es év közeledtével nemcsak a dátum kezelést kellett megoldanunk a
Relacs+Trade szoftverünkben, de végig éltünk egy dot-com show-t a valóságban. A
Densitron International Plc részvényei a londoni tőzsdén 9 penny körül ingadoztak
éveken keresztül. Aztán egy szép napon a 9 penny-ből az év februárjában 18 penny
let, majd szeptemberre 510 penny. A történetnek a vége az lett, hogy a Plc pár év
múlva visszatért az erdeti árra és 2018-ban ki is vásárolták a tőzsdéről a maradékot 9
penny-s áron.
2000-körül a Plc tulajdonosai fellelkesedve a dot-com pünkösdi királyságtól,
beszálltak a számítógép üzletbe és anyakártyát kívántak fejleszteni egy újtípusú
géphez, ami LCD képernyőből érintéssel volt vezérelhető és minden periféria egy
lapos házba került. Az első 1000 sorozat anyakártyát nem más, de az Albacomp
fejlesztette.
Bennünket szépen megkértek - vagyis tettek egy olyan ajánlatot, amit nem lehetett
visszautasítani - hogy adjuk át a Densitron Computer nevet és üzleteljünk Densitron
Software néven. Az üzlet le is bonyolódott, papíron 1 fontért cserélt gazdát, de ezt az
egy fontot sem láttuk soha.

Az Albacomp által fejlesztett Densitron gépek reklámjai

Még egy
Monitor.
es LCD
szolgálta

új Albacomp fejlesztés került Angliába a Densitron segítségével, a Personal
A Densitron Japán kapcsolatai segítségével vásárolhattunk a Sony 0.7 inchkijelzőjéből, aminek az electronikája PC compatibilis volt. A képernyő
a megjelenítést a Personal Monitorhoz.

A 2000-es évek elején a korábbi Densitron kapcsolat meggyengült, a cégvezetésről
lemondtam és alkalmazottként dolgoztam tovább a Densitron Europe Ltd-ben, mint
project vezető. A magyarországi üzleteket egy új cégben a Redecroft Ltd-ben vittem
tovább. Felhasználva korábbi Densitronos kapcsolataimat sikerült a Dixons Plc-t
meggyőzni, hogy látogasson el Székesfehérvárra ahol az Albacomp már
nagyüzemben szerelt össze PC-ket. A látogatást követő három év alatt a Dixons 30
ezer desktop tornyot vásárolt angliai és össz-európai forgalmazásra.

A gép és egy pár hirdetés abból az időből

2006-ban végleg elváltam a Densitron-tól és egy a Densitron-ból kivásárolt
kisvállakozáshoz (Geeplus Europe Limited) kerültem negyedik főállású dolgozónak.
A cég tulajdonosa – régi közös ismerős - speciális folyamtirányító alkatrészt
fejlesztett ki lélegeztető gépekhez. A korábbi tapasztalatokat felhasználva szoftver
támogatás, minőség biztosítás és pénzügyi kontroll lett a feladatom. A kis cég mára
több mint 40 alkalmazottal gyárt és forgalmaz alkatrészeket két társ céggel együtt
Japán-ban és az USA-ban. Jelenleg még főállásban teljes munkaidőben dolgozom,
mivel a mai világban a lélegeztető gépek iránti kereslet ugyancsak megnőtt.
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