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Október végén, egy falatozóban összegyűlt kol-
legiális közösség számára kiderült, hogy az
egészségtől sugárzó, kedélyes öregúr, John
Crossfield, a Crossfield Electronics cég hajdani
alapítója és tulajdonosa éppen betöltötte a ki-
lencvenedik évét, és hogy dr. Hell, a baráti ver-
senytárs már meg is haladta a századikat. Így
most Crossfield előtt a nagy feladat, hogy ő is el-
érje ezt a tisztes kort. A löncs után Mr. Jim Salmon
emlékeztette a jelenlévőket arra a könyvre, ame-
lyet Crossfield írt, méltatva benne az ősök, a
Crossfield és a Cadburry család tagjainak érde-
meit. Az ősi intézményt befogadó Bourneville
községet a nagyapa, George Cadburry létesítette,
és a maga idejében az ő bánásmódja, lojalitása
a munkásokkal, alkalmazottakkal szemben szin-
te felért egy szociális forradalommal. A Cross-
field cég ma is tükrözi a régi családi hangulatot.
Ebben a feleségnek, Eddynek is óriási szerepe
volt! Vele, néhány hónappal ezelőtt ünnepelték
meg a gyémántlakodalmukat. Salmon úr mél-
tatta, hogy ennek a családnak igazán színes élete
volt: nemcsak a John Crossfield Foundation el-
nevezésű alapítvány létrehozása, a többszíny-
nyomtatás ipari meghonosítása, az elektronikus
technológia és a színes szkenner alkalmazását
illetően, hanem az elektronmikroszkóp nyom-
daipari alkalmazása miatt is. Crossfield válaszá-
ban megköszönte, hogy nemcsak az USA-ból,
hanem Európából is jelen voltak résztvevők.
Visszaemlékezésében részletezte, hogyan alapí-
totta meg ötvennyolc évvel ezelőtt a cégét, ho-
gyan hozták létre az első terméküket, az Autotron
automatikus illeszkedésszabályozót, és az első
időkben csak a nehéz üvegnegatívok retusálásá-
ra használt Scanatron színes szkennert, hogyan
tudtak ehhez a munkához pénzügyi támogatást
szerezni. Amint megjelent a méretálló film, szin-
te rögtön megkezdték a ma is az akkor alkalmazott
alapelv szerint működő dobszkenner kifejleszté-
sét. Aztán megindult az oktatás is. Első szponzo-
rált tanulójuk Hein Ha volt, aki a digitális média
gyártás terén kiemelkedő eredményeket ért el,

és aki még ma is a londoni Service Point Ltd. alkal-
mazásában van. Crossfield az általa írt „Crossfield
visszaemlékezések” című könyvének dedikált pél-
dányaival ajándékozta meg a jelenlévőket.
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