
 

 

1918. április 19.-én született Kassán, ahol Édesapja Hámos Dezső a Magyar 

Hadsereg-parancsnokságnál szolgált. Másfél éves korában az egész család 

elhagyta a Felvidéket, mivel Édesapja nem akart felesküdni a Csehszlovák 

Államra. Budapestre települtek át. A polgári iskolát a Bécsikapu téri Evangélikus 

Iskolában végezte. Nagyszülei – óriási anyagi áldozatok árán – meg tudták 

tartani a felvidéki birtokokat, ahol a család több nyarat töltött: Tornalján a 

nagyszülők egy mintagazdaságot működtettek. Demétén - az erődítménykastély 

már Mátyás király korában állt. Budán a Ferenc József Gimnáziumban 

érettségizett, majd jogot hallgatott, 1940 októberében lett az államtudományok 

doktora. Katonai behívót kapott, 1941. júniustól az orosz fronton szolgált 

tartalékos tisztként. 6 hónapos Szolgálat után térhetett haza. 1942-ben 

kinevezték Gömör-Kishont vármegye szolgabírájának. 1943 májusában Horthy 

Miklós kormányzó kabinetirodájába behívást kapott mint fogalmazó. Ő let a 

kabinetiroda főnökének a titkára. 1943. október 15.-én, amikor a németek ifj. 

Horthy Miklóst elrabolták, őt is a Fő utca 2. alatt lévő Gestapo fogházába 

szállították. 10 nap után a németek tovább hurcolták Veszprémen, Kőszegen és 

Semmeringen át jutottakel a bajorországi Niederkirchenbe, ahol kérte a 

felmentését. Először Svájcba, utána Olaszországba próbált bejutni, végül a 

Landecki Menekülttáborba került. Ott ismerkedett meg csikszentmihályi Sándor 

Margittal, akivel 1946. április 4.-én házasságot kötött. A táborban fizikai 

munkával tartotta el családját. Első gyerekük Árpád 1946. december 25-én a 

Zams-i kórházban született. Hamarosan az Imst-i tartomány vezetőjének lett a 

titkára. Később a francia csendőrségnél tolmácskodott. 1948 elején átkerültek 

dél-Franciaországba, ahol egy kastélyhoz tartozó tanyán végzett mezőgazdasági 

munkát. 1951. június 22.-én Párizsban született második gyermekük, László. 

Ekkor határozták el, hogy az Egyesült Államokba emigrálnak. 1952 januárjában 



kötöttek ki New York-ban. Nemsokára lakást szereztek a Bronx negyedben, ahol 

felesége volt a házmester, ő pedig kórházban dolgozott, mint takarító. Később 

mint pincér, különböző éttermekben dolgozott. New York városban az Amerikai-

Magyar Református Biztosító Egyesületnek a menedzsere lett, ahol 10 évig 

szolgált. Később átköltöztek New Jersey államba, Englewood községbe. 1964-

ben fogadták be a Johannita Rend Magyar Tagozatába. Ettől az időtől aktívan 

vett részt a Tengerentúli Altagozat életében. 1973-óta volt jogi lovag, a rendi 

tagságára mindig büszke volt. 1965 nyarán látogatott a család először haza 

Magyarországra. 1968-tól három évig járt a Columbia Egyetem 

könyvtártudományi szakára, ahol mesterfokozatot szerzett. Szakdolgozatát az 

Amerikában fellelhető Korvinákról írta. Ezután helyezkedett el a New York városi 

könyvtárakat irányító központban. Ekkor már 28 nyelven olvasott és írt. Ő 

vezette be a könyvek számítógépes katalogizálását és 18 év szolgálat után 

(mikor nyugdíjba ment) többször is visszahívták konzulensként. Közben 

évtizedeken keresztül a New York-i Magyar Házban a Magyar könyvtárnak volt 

sikeres elnöke. 100-dik születésnapját családja és barátai körében töltötte, az 

ünnepségen is viselte a johannita keresztet. Johannita társai szeretettel 

köszöntötték őt Amerikában és Magyarországról is. Feleségével együtt 2019-ben 

települtek vissza Magyarországra Árpád fiukhoz. November 14-én adta vissza 

lelkét Teremtőjének. 


