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Kizdettol fogva a szárnitástechnika
igézetében élek és hogy ez így ala

It, errol sokszor nem én tehet
tem, hanem a körülményeim, bár magam
is mindent megragadtam muszaki érdeklo
désem kielégítésére. Ezt szükséges elore
bocsátanom ahhoz, hogy világossá váljék,
hogy olyan munkákban vehettem részt
vagy olyan fejlesztéseknek lehettem tanú
ja, amelyek meghatározói és sarokpontjai
a szárnitástechnika hazai elotörténetének
és eredményeinek. (A mechanikus elven
muködo és akkoriban már igen fejlett szá
mológépekrol ehelyütt, - érthetoen - ke
veset szólok, hiszen a meghajtó villany
motoron kívül az elektromossághoz nem
sok közük volt.) Az idoszak, amit dolgo
zatomban felölelek, több mint negyedszá
zadot tesz ki. Az elmondottak miatt pedig
bocsáttassék meg nekem, ha áttekintés em
néha személyes hangvételu, de mindenütt
a tényekre támaszkodom, amelyek felidé
zésében sok barátom, kollégám volt a se
gítségemre. Köszönöm a sokféle kérdés
megválaszolása során tanúsított türelmü
ket és egyáltalán a közremuködésüket, hi
szen enélkül e dolgozat sem jöhetett volna
létre.

A GAMMA-Juhász-projekt,
a loelemképzo

Sorsom úgy hozta, hogy már fiatal
emberként összekerültem a számítások gé
pi úton való elvégzésével. A világháború
utolsó éveiben Budapest védelmére a bu
dai hegyek tetején felállított ütegeknél
még csak csodálója lehettem egy bonyo
lult muszaki szerkezetnek. Mai szóhaszná
lattal élve, egy elektromechanikus elven
muködo analóg számológépnek, a GAM
MA-Juhász önmuködo Iégvédelmi Io
elemképzonek. A repülogépekre irányított
lövegek pontos beállításához, a célzáshoz
és a gyújtók beállításához (az ún. tuzveze
téshez) volt szükség egy igen gyorsan mu
ködo és ugyanakkor rengeteg bonyolult
szárnitást elvégzo berendezésre, a loelem
képzore. Kifejlesztése a húszas évek vé
gén történt. Akkoriban a legkorszerubb
ilyen szerkezet volt, amelyet kiváló tulaj
donságai alapján másutt is alkalmaztak.
Jelentos exportcikknek szárnitott, több
mint ezer darabot adtak el, (Finnországba,
Olaszországba, Norvégiába, Perzsiába,
Svájcba, Svédországba, sot Argentínába,
Ausztráliába és Kínába is szállítottak). Az
olaszországi Torino légvédelmét pl. több
mint 20 loelemképzo szolgálta ki, ap1e
lyek telepítését László Józsefvégezte.

Hogyan muködött a loelemképzo?

A légüres térben haladó és a nehézségi
gyorsulásnak kitett lövedék parabolapályát
ír le. A levego ellenállása miatt azonban a
röppálya matematikailag meg nem hatá
rozható ballisztikus görbévé változik.
Alakjára sok tényezo van hatással, így a
lövedék súlya, alakja, súlypontj ának he-
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Juhász István (1894-1981),
a Gamma Rt. igazgatója

lye, keresztmetszeti területe, hossztengely
körüli forgása (és ennek következtében az
"oldalgása"), sebessége és természetesen a
légköri viszonyok, beleértve a szélsebes
séget. Ugyanakkor, a cél, a repülogép, is
mozog, akkoriban ez a sebesség még max.
4-500 km/óra volt. Lotáblák álltak rendel

kezésre, amelyek grafikusan tartalmazták
egyes fixen tartott paraméterek esetére a
lehetséges pályák adatait. Körülbelül 80
100 ezer adatot vittek fel egy bonyolult
alakú (leginkább egy torz hengerre hason
lító) geometriai idomra, az ún. ballisztikus
testre, amelynek palástján minden egyes
felületi pont megfelelt a lotáblázatok vala
mely elemének. (A losík minden pontjára
érvényes röpidonek.) Mai terminológiával
élve, ez ROM-memória volt. A felületi
pontokat "paránymérokkel'" tapogatták le.
A megfelelo optikai eszközökkel követett

A GAMMA-Juhász loelem-képzo
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céltárgy adatainak bevitelévei és matema
tikai muveletek mechanikus elvégzése
után adódott a végeredmény, amit elektro
mos jelekké alakítva továbbítottak a löve
gek felé. Ezekkel vezérelték (irányították)
a légvédelmi ágyúkat, illetve állították be
a lövedékek gyújtóit úgy, hogy azok a re
pülogéphez legközelebb robbanjanak.

Ez a szerkezet magyar találmány és
gyártmány volt, mely óriási mennyiségu
adattal, analóg módon végzett muvelete
ket. Ezek nagy része mechanikus úton és
permanens módon tárolódott-a berende
zésben, rnig néhány továbbit használat so
rán tápláltak be. A muveletvégzés sem tör
tént még elektronikusan, de nem is fogas
kerekekkel valósult meg, hanem analóg
módon. Az adatok, eredmények leérzése,
értékelése és felhasználása viszont már
elektromosan (sot, részben elektronikusan)
történt. Bár célszámológéprol volt szó,
mégis mindez úttöro és egyedülálló telje
sítmény volt. Juhász Istvánon és Zoltánon,
a gyár vezetoin kívül, meg kell említeni
Vigh Tibor muszaki igazgatót, Barabás
Jánost, Biró Ferenc fomérnököt, Csákváry
Jánost, Erdélyi József termelési fonököt,
Fiala Józsefet, Mészáros Józsefet, Nagy
Dezsot, Pölhössy Bélát, Szigeti Mihályt,
Szikra Józsefet, a szerkesztés vezetojét, és
Tavasz Istvánt, valamennyien a fejlesztés
oszlopai voltak. A GAMMA-Juhász-féle
lineáris, önmuködo loelemképzo gyártása
Juhász István négy alapveto szabadalmán
alapult (a találmányok az alábbi években
kaptak védelmet és a megadott sorszámo
kat viselték: 1930-108.525, 1934
112.124,1936-118.937,1939-124.624).

Érdemes megemlíteni, hogy a háború
ideje alatt Neumann János is ballisztikus
görbék számítás ával foglalkozott, igaz,
hogy o ezt már az elso elektronikus számí
tógép felhasználásával tehette. A svédor
szági Bofors Muvek által 1932-ben szer
vezett bemutatón és a mérések során (a
76.2 mm-es lövegek tuzvezetésében), több
más hasonló berendezéshez képest, a leg
jobb loeredményt érték el. Így válik érthe
tové, hogy miért eredeztetjük a muveletek
gépi úton való elvégzésének (lényegében a
számítástechnika) hazai történetét ezen
idoponttói kezdodoen.

Nagy volumenu adat feldolgozása,
kiemelt felhasznáIók

Nagy mennyiségu. adat feldolgozására, a
30-as évek végén, különösen két területen
volt igény. A statisztikai hivatalban táblá
zatok készítése céljából ill. a mérnöki gya
korlatban, a geodéziában, ahol területszá
rnitásra volt szükség. (Az elobbire még
visszatérek.) Az utóbbi esetében, a plam
metrálás nagy mennyiségu egyenletrend
szer megoldását jelentette (amihez a Ga
uss-féle legkisebb négyzetek módszerét al
kalmazták). Természetesen abban az ido
ben még mechanikus gépek (Brunsvigák,
majd az ún. kettos Brunsvigák illetve ké
sobb a 20 számjegyes berendezések) álltak
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csak rendelkezésre. A Budapesti Muegye
temen, a geodézia tanszéken prof Olta)"
Károly majd prof Homoródi Lajos és -dr.
Honyi Ede volt ennek a témakörnek lelkes
muveloje. Hatalmas géppark segítette a
munkájukat, valamennyi kézi, és részben
elektromos meghajtású számológép volt.
A technika fejlodésével mindezt felváltotta
az elektronika. Az akkori gépparkot még a
70-es évek elején is használták. Reprezen
tánsaik ma már csak a Muszaki Múzeum
ban lelhetok fel. A számítások gépi úton
való elvégzésérol Homoródi; Oltay és Ho
nyi több alkalommal is publikált, egyete
mi jegyzeteik jelentek meg.

De nem szabad elfelejtkeznünk az
ugyancsak geodéziai-fotogrammetriai kér
déskörbe tartozó térképrajzolásról, melyet
az 50-es években egy Zeiss-féle PLANI
GRAPH-fal majd tíz évvel késobb egy
ugyanonnan származó METROGRAPH
fal oldottak meg. Ennek vezérlése még
manuálisan történt, míg a rajzolást a hozzá
tartozó KOORDINATOGRAPH végezte
egy kb. másfél négyzetméteres rajzasz
talon. A második rendszer elvileg számító
géppel is vezérelheto, azonban az ezt meg
valósító interface egység (a digitizer) be
szerzésére nem került sor. A teljesség ked
véért meg kell említenünk, hogy ezen a te
rületen csak sokkal késobb, (1980-ban) si
került felzárkózni, amikor is már korszeru,
svájci gyártmányú KERN DSR-I típusú
rajzológépet állítottak munkába. Ennek
asztalmérete egy négyzetméter és a toll
mozgatását közvetlenül számítógép vezér
li.

Követoradar fejlesztése
és más, nem polgári projektek

Demeter Józse! tüzér fohadnagy, még
1943-ban olyan repülo objektumot követo
lokátorrendszert javasolt (akkor, ez még
nem tuzvezetést, a .löveg irányítását jelen
tette), mellyel 43/44-ben csak a kísérlete
kig juthattak el. (Megjegyzem, hogy ak
kortájt, a Standard gyárban ,,Bagoly" né
ven, már folyt lokátor fejlesztése, de a ket
tonek nem volt köze egymáshoz.) Az em
lített javaslat megvalósítására hat évvel
késobb (1949-ben) kerülhetett sor, persze
akkor már elektronikusan. Eleinte tüzérsé
gi célköveto radarok irányítását kívánták
így megoldani. Ebben a berendezésben is
szükség volt muveletvégzésre, mert a
rendszer szögruggvényekkel operált (tá
volságot mért és koordinátákat határozott
meg). Az eredeti Demeter-féle javaslatban
a feladat megoldására még mechanikus el
ven muködo integrátor szolgált, dörzske
rekes tárcsán a szögsebességet mérték. A
követo radat dinamikus viselkedését egy
másodfokú differenciálegyenlet írja le, az
ernIített integrátorral és visszacsatolással a
feladatot elsorendu differenciálegyenletre
lehetett visszavezetni. A háború után ezt
már elektronikusan oldották meg, a rend
szer maga automata követést valósított
meg.
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A muködo berendezést a GAMMA Mu
vekbol kivált Finommechanikai Vállalat
(FMV) készítette el 1951-ben és szigorúan
zárt körben mutatták be. Késobb ezt a 10

kátort fényszóró vezérlésére használták. A
munkában Bíró Ferenc és Karina Béla ve
zetésével sokan vettek részt. A 2. világhá
ború utáni elektronikus fejleszté~ az
FMV-n kívül a GAMMA-ban, a TAKI
ban (Távközlési Kutató Intézet), és a
MECHLABOR-ban (Mechanikai Labo
ratórium) folyt. Muveletvégzéssel össze
függo munkák inkább csak a GAMMA
ban folytak. Az FMV igazgatója, Kovács
Mihály, majd Philip Miklós, fomérnöke
Akarat András azután Bajáki László, a
GAMMA igazgatója Csató László, ot kö
vette Vas Gyula, fomérnöke Szödényi Kál
mán, míg a MECHLABOR vezetoi Vára
di Imre és Deres István volt.

Irodagép Kísérleti Vállalat

Jelentos munka folyt az Irodagép Kísér
leti Vállalatnál (IKV), amelyet 1953-ban
hoztak létre azzal a céllal, hogy hazai
adatfeldolgozó berendezéseket (korszeru
lyukkártyagépparkot) fejlesszenek. Valójá
ban egy kisebb csoport részvételével már
korábban, 1949-ben, elkezdodött ez a
munka az Újításokat Kivitelezo Vállalat
keretében, helyileg a STANDARD-ben.
Ezen részleg neve ,,505" volt. A vállalat
létrejötte elsosorban Vas Zoltán érdeme
volt. Alapításának egyik - ki nem mondott
- mozgatórugója a "hidegháború" élesedé
se miatt, a kapitalistáktói való függetlene
dés igénye volt. Másrészt pedig ilyen mó
don meg lehetett volna takarítani az IBM
gépek bérletí díját. Igen tehetséges és lel
kes gárda állt össze, akiket mindenféle
modem gépi berendezéssel elláttak. Az
egész projekt megvalósítására 2 évet és 2
millió forintott szántak. Horváth Sándor

fomérnök vezette a fejlesztést, Hajduska
Kurt igazgató pedig a vállalatot irányítot
ta. Közel százhúsz ember dolgozott a Bé
ke út és Forgách utca sarkán levo épület
együttesben, mely valaha a Viktória Haris
nyagyár volt.

Teljes lyukkártyagéppark létrehozása
volt a feladat, lyukasztó és ellenorzolyu
kasztó, sokpozíciós szorzólyukasztó, ren
dezogép, tabulátor valamint egy külön is
muködtetheto kártyaolvasó szerepelt a
programban. Természetesen mindenki arra
törekedett, hogy valami új, különleges
konstrukciót találjon ki, ne csak egyszeru
en azokat a megoldásokat másolja, amiket
a Hollerith-gépeknél már ismerni lehetett
(és amiket szabadalrnak védtek), hanem
korszeru elektronikus adatfeldolgozást va
lósítson meg, tehát a teljesítménye jelento
sen nagyobb legyen az ismert rend
szerekhez képest.

Ez sikerült is, mert a kártyaolvasó max.
40 000 kártya/óra sebességgel dolgozott.
A táblázógép - vagy ahogyan ma monda
nánk, az alfanumerikus sornyomtató, sok
új megoldást tartalmazott. Az állandóan
forgó és pozíciónként külön álló nyomta-

Brunsviga számológép

tótárcsák rugalmas felfüggesztésuek vol
tak. A kiválasztott tárcsa alkalmankénti

megakasztása révén, azt központos hely
zetébol, egy pillanatra kilendítette és ezál
tal, az adott helyen lévo jel nyomtatására
késztette a tárcsát (mindezt 10-16 sor/mp
sebességgel). A kártyaolvasó is eredeti
konstrukció volt, a kártyabehúzás (az ada
golás) nem késsel történt, hanem pneuma
tikus úton. A kísérleti modell en már mu
ködött az elektronikus leolvasás, a kártyán
lévo lyukak fénnyel való letapogatása. Ezt
fotocellával oldották meg, mivel abban az
idoben félvczetos fotodióda, embargós
okokból, nem volt hozzáférheto, jóllehet a
Siemensnél már létezett. A fejlesztés finá
léjában vetodött fel a fényellenállással va
ló detektálás lehetosége. Az utóbbi meg
valósításában a Konverta segített, megfe- .
lelo szelénrendszer létrehozásával. A foto

elektromos kártyaolvasás újszeruségét mi
sem bizonyította jobban, mint az, hogy az
IBM, a legnagyobb cég, is csak sok évvel
azt követoen tért át erre a megoldásra,
hosszú évekig alkalmazták még a fémke
fés letapogatást. A rendezogép érdekessé
ge az volt, hogy az adatok idoleges tárolá
sára kapacitív memóriát használtak. A
nagy mennnyiségu muveletet igénylo
szorzás rövid ido alatti elvégzéséhez gyors
muködésu jelfogók kifejlesztésére volt
szükség (ezt olyan pergésmentes jelfogó
val sikerült megvalósítani, amelynek mu
ködési ideje l msec[!] alatt volt).

A lelkes munkának, a nagyszeru fejlesz
tésnek a politika vetett véget. Ma már ne
hezen követheto nyomon, miért is kellett
mindezt hirtelen abbahagyni. Az egyik
magyarázat szerint KGST-megállapodás
alapján ezt a profiIt az akkori NDK kapta
meg (bár a cseh ARITMA-gépek is megfe
lelo ellenpólust jelentettek, amelyek gyár
tója szintén eséllyel pályázott erre a téma
körre). Az NDK-ban ezt a feladatot a SO
EMTRON, majd a ROBOTRON cég kap
ta meg. Egy másik érv szerint a mezogaz
daságra való fokozott összpontosítás miatt
bizonyos ipari tevékenységet korIátozni
kellett. A harmadik verzió szerint az auto
matizálás felkarolására volt szükség, külö
nösen elonyben részesítve a pneumatikát
(erre az MMG-t jelölték ki és oket kellett
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Táblázógép (Irodagép Kisérleti Vállalat,
1954)

megerosíteni). A döntést még 1954 oszén
hozták, amikor az addig eredményes mun
ka félbeszakadt. Az Irodagép Kisérleti
Vállalat végül is 4-5 hónap haladékot ka
pott egyes félig kész munkák (elsosorban
a szoÜó) befejezésére, de az MMG-be va
ló beolvadást már nem lehetett elkerülni,
ami de facto 1955 elején lezajlott. Az itt
dolgozók kimagasló tapasztalatát bizo
nyította, hogy többüket azonnal alkalmaz
ta az IBM akkor, amikor a forradalom
után kimenekültek az országból. A fej1esz
togárda kiváló szakemberei közül csak né
hányan: Csákvári Oszkár, Cserhalmi Mik
lós, Csikós Bendegúz, Fonyó Tamás, Földi
Károly, Haas András, Kamer György, Ko
vács László (a szerkesztés vezetoje), Makó
János, Orbán Vencel, Pesti Dénes, Peto
Imre, Somogyi Attila, Sproch György
(technológus), Szász Imre, Tóth László.
Megjegyzem, hogy az IKV laboratóriumá
ban Acs István irányításával Árvay László,
Csépány Béla, Katona László és Kis
György kollégákkal, magam is dolgoztam.

Szakirodalom

Az elektronikus számítógépekrol idorol
idore megjelentek cikkek a hazai lapok
ban. Talán az elsok között említendo egy,
a Rádiótechnikában, 1947 decemberében
megjelent írás, me1yben Nemes Tihamér
az ENIAC-ot és annak áramköreit ismer
tette. Kunfalvi Rezso 1948-ban a Termé
szettudományi Közlönyben ,,Nagyméretu
számológépek címmel pu!>likált dolgo
zatot. Gádor László az Elet és Tudo
mányban "Gondolkodó gépek" címmel írt
cikket. 1950-ben Tarján Rezso az MTA
Matematikai és Fizikai (az ún. Ill.) osz
tályának ülésén tartott eloadást "Elektroni
kus számológépek"-rol. Ugyanakkor, hoz
zászólásában, ot egészítette ki Náray
Zsolt, az SZKI késobbi foigazgatója, aki
akkoriban a Muegyetem Fizika Intézeté
nek tanársegéde volt, és maga analóg gé
pekkel foglalkozott, egy differenciál
egyenlet-megoldó berendezést fejlesztett
ki. 1953-ban Frey Tamás ,,Matematikai
gépek" cÍffiu, majd ~gy évvel késobb Szé
kely Dobi Sándor "Onmuködoen vezérelt
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számológépek" címu írása jelent meg a
Magyar Technika hasábjain. Ugyanebben
az évben, "Nagyteljesítményu számológé
pek" címmel írt Homoródi Lajos a Fö1d
méréstani Közleményekben. Szabó Nán
dor jegyzetét a Mérnöki Továbbképzo In
tézet jelentette meg: ,,Egyszeru elektron
csöves számo1óáramkörök (analógia szá
mológépek)" címmel. 1955 végén majd
1956-ban, Rényi Alfréd akadémikus, az
Alkalmazott Matematikai Kutató Intézet

igazgatója, a Szabad Nép hasábjain két
terjedelmes cikkben adott tájékoztatást a
nagyközönségnek a számítógépekrol és
vázolta a hazai tennivalókat.

Willers, német professzor könyve:
,,Mathematische Maschinen und Instru
mente" (1951, Berlin) volt akkoriban az
egyetlen mu, amelyben összefogó módon
megtalálható volt minden, amit az 50-es
évek elején a témakörro1 tudni lehetett.
Könyve végén már a digitális számítógé
pekrol is beszámolt, ismertetve a háború
alatti és utáni amerikai eredIDényeket.
Majd néhány angol nyelvu könyv is hoz
záférhetové vált abban az idoben, ame
lyek, ha úgy tetszik, alapmunek számítot
tak, így: a "High speed computing de
vices", Booth and Booth: ,,Automatic di
gital calculators", Kom and Kom: ,,Elect
ronic analog computers", Bowden: "Faster
than thought" címu könyvek. Ezek leg
többje 1950-5l-ben íródott. Volt még egy
jelentos kiadvány, az amerikai IRE (Insti
tute of Radio Engineers) általl953-ban
megjelentetett számítógépes célszám, érté
kes dolgozatok gyujteménye, melyek ren
geteg technikai részletkérdésrol tájékoz
tattak. Elsosorban erre az irodalomra tá
maszkodva nott fel ez a generáció, ismerte
meg a külföldi eredményeket, tanulta meg
a szakmát. Persze eleinte az analóg gépek
álltak az érdeklodés középpontjában.

A Központi Statisztikai Hivatal

Gép úton történo muveletvégzés, a 30-as
évek végén és a 40-es években, lyukkár
tyás gépparkok segítségével történt. Kon
centráltabb, nagyobb lyukkártyagépparkot
az 1949-es népszámláláshoz, az·' adatok
feldolgozásához használtak eloször. A
Központi Statisztikai Hivatal, késobbi or
szágos szerepe, az elektronikus adatfeldol
gozás koordinációja terén is nyilvánvalóan
ezzel függött össze (no meg azzal, hogya
Szovjetunióban is az ottani KSH-hoz tar
tozott a témakör felügyelete). A KSH-n
belül ekkor külön osztály alakult, Pesti
Lajos vezetésével, amelyik a népszámlálá
si adatokkal összefügg~ lyukkártyagépes
munkákat fogta össze. Erdekes megemlí
teni azt is, hogy 1952-ig, ez az osztály is

végzett számításokat, az akkori ötéves tervelókészítésére illetve a menet közben be
érkezett adatok feldolgozására az Orszá
gos Tervhivatal részére. Az ügyvitelszer
vezési és gépesítési foosztály 1961-ben
alakult meg, melynek élére Pesti Lajos ke
rült, aki jóval késobb, a KSH elnökhelyet
tese lett.
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Gyorsmuködésu jelfogó (IKV, 1954)

Az Ügyvitelgépesítési Felügyelet 1953
ban jött létre, amelyik kezdetben a statisz
tikai hivatalon belül, majd késobb orszá
gos hatáskörrel, koordinálta a lyukkártya
gépek beállítását. Ennek Szikora Mihály,
majd azt követoen Botka Zoltán volt a ve
zetoje. A felügyeletnek az alábbi feladatai
voltak: - a hazai lyukkártyagépek, majd
1962 után, az elektronikus számítógépek
centralizált beszerzése és elosztása, - a té
makörrel kapcsolatos oktatás meg szerve
zése, - információs szolgálat muködtetése,
kiadványok, tájékoztatók, jegyzetek és
könyvek megjelentetése, - a gépparkok
kihasználásának nyomon követése illetve
megfelelo módszerek kidolgozása a haté
konyság növelése érdekében. Induláskor
két munkatársa volt a felügyeletnek: Ber
szán Miklós és Haraszti Ferenc, késobb a
munka kiteljesedése idején a részlegek ve
zetoi a következok voltak dr. Dörnyei Jó
zsef, Faragó Sándor, Jezierski Mihály,
Kecskés József, dr. Kmety Antal. Különben
a Felügyelet 1970-ben megszunt, illetve
más szervezetté, az OSZI-vá (Országos
Számítógép-alkalmazási Iroda) alakult.

A ma is létezo KSH Számítástechnikai
Igazgatóság 1961-ben alakult Ormai Lász
ló vezetésével. Akkoriban ugyan még elté
ro néven és elsosorban a lyukkártyás gé
pek üzemeltetése volt a feladatuk, ahol a
T-5 szovjet táblázógép is megtalálható
volt.

Lyukkártyás gépek
- elektronikns számítógépek,

azffiM

A lyukkártyás berendezések terén a Ipeg
határozó irányt, világszerte, az IBM-be
rendezések jelentették. Az aníerikaiIBM
vállalat 1936-ban önálló fiókvállalatot ala
pított Budapesten (a Vécsey utcábart),
Watson Elektromos Könyvelogépek .
Kft. néven. Ezt megelozoen, már 1932
óta, az Organisatio Irodafelszerelési Rt.
képviselte oket. A kft. a háború alatt is
muködött. Ez megleponek tunhet, ha arra
gondolunk, hogy Amerikával is-hadban
álltunk. Ennek ellenére rendszertelenül
ugyan, de érkeztek alkatrészek a már ko-
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rábban üzembe állított gépekhez. Többek
között, Svájcon keresztül jutottak el ide.
Az alkatrészek beérkezését a németek is
fontosnak tartották, feltehetoen azért, mert
nekik is volt több lyukkártyagépparkjuk,
amiket ugyancsak üzemeltetni kellett. (Az
ottani IBM-képviseletet, a Deutsche Hol
lerith Maschinen A.G.-t - DEHOMAG-ot
- a háború alatt bezárták.) A javítások zö
me azonban inkább az alkatrészek felújítá
sával történt és nem a cseréjével.

Magyarországon sok helyen muködtek
gépparkok, elsok között létesjiltek ilyen
részlegek Diósgyorött (DIMAVAG), az
Elektromos Muveknél, a Mávagban, a
KSH-ban, a Magyar Nemzeti Bankban, az
OTI-ban, valamint a Honvédelmi Minisz
tériumban, majd az 1950-ben alakult
KGM Gépi Adatfeldolgozó Vállalatánál
(GAV), de ezeken kívül - kisebb konfigu
rációban - még másutt is muköd tek lyuk
kártyagépek. Mindezektol függetlenül az
IBM mindvégig, folyamatosan fenntartott
egy bérmunkairodát.

I947-ben a leányvállalat már új néven,
IBM Kft.-ként folytatta a munkát, akkori
ban közel 40 dolgozóval. Egyre több be
rendezés érkezett, amelyek kizárólag bér
leti konstrukcióban üzemeltek. A legjelen
tosebb rendszer 1949-ben a népszámlálási
adatok feldolgozására érkezett. Ennek ré
sze volt az akkor korszerunek tartott, 405
ös táblázógép is. A lyukkártyás gépek
programozása még kapcsolótáblákon, hu
zalok dugaszolásával kijelölt eloírások
szerint történt. Az elektronikus berendezé
sek megjelenésével (1967-tol) azonban
már teljes értéku (táro It programú) számí
tógépek kerültek beállításra, pl. az mM
1440 a GAV-hoz (1966 októberében). Bár
már 1960-ban is érkezett egy elektroncsö
ves és ferritmemóriás(!) berendezés az or
szágba, az mM 628-as, de ez csak célfel
adat elvégzésére volt alkalmas (ún. szorzó
gyorslyukasztó volt).

Idoközben (1971-re) a kft. munkatár
sainak száma is 100 fore növekedett. Meg
változott az IBM üzletpolitikája is, neve
zetesen a bérleti rendszer mellett az eladás

is szokásos formává vált. (Mellesleg, a gé
pek bérleti díja, az 50-es évek végén,
évente kb. 0,7 millió USA dollárt tett ki.)
Közben a lyukkártya rendszeru berendezé
sek mellett, egyszeru irodai gépekbol is
sok érkezett, ki kell emelni a sikeres
"Executive" és az 1961-ben bevezetett
gömbfejes írógépeket, valamint a máso
lóberendezéseket. A cég igazgatója a kez
deti idoszakban, a leghosszabb ideig, dr.
Sándorfi Gyula volt, majd átmenetileg
Makai Tivadar vezette a céget, ot dr. Bol
dis István váltotta, akit 1968 után mások
követtek. Közvetlen munkatársaik, ezen
ido alatt, a következok voltak: Barna
László, Benyó Gusztáv, dr. Berg Mária, dr.
Császár László, Gács Tibor, Melega Má
ria, Osváth György, Thuróczy Frigyes, Tö
rök Pálma és Vári Erno.

Az elozo rezsimben - különösen a hi
degháborús idokben - meglehetosen ne
héz és bonyolult volt egy külföldi (pláne
amerikai) cég muködése, figyelembe véve,
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mM 628-as szorzógép

hogy az IBM államosítására, - a szocialis
ta országok közül egyedül hazánkban 
nem került sor. Az IBM esetében, az 50-es
évek közepén, ezt azzal hidalták át, hogya
kormány bizonyos ellenorzési funkciók
gyakorlásával a KSH Ügyvitelgépesítési
Felügyeletét bízta meg, míg munkaügyi
szempontból a kft. a Külkereskedelmi Mi
nisztérium hatáskörébe tartozott (az utóbbi
kapcsolódás 1966-ig tartott).

Kisméretu összeadó
és kivonó szerkezet - "DANADDO"

Teljesen mechanikus elven muködo, szi
varzseb méretu, összeadó-kivonó eszköz
készült Magyarországon a negyvenes évek
közepén. Fogaskerekek helyett azonban
fogazott léceket használtak, amelyeket egy
hegyes kis rúddal kellett elcsúsztatni, a vá
lasztott számjegynek megfeleloen. E hat
pozíciós szerkezet képes volt megkülön
böztetni a negatív számokat is, és szelle
mesen oldották meg az átviteleket. Mérete
igen kicsi volt: 42x155x3 mm. (Létezett
ennek egy nagyobb méretu, kilenc pozíci
ós változata is.) Amiért kituzött célunktóI
eltéroen, a szerkezet ismertetésére röviden
mégis kitértünk, azt annak köszönheti,
hogya megvalósításához magyar nevek is
kapcsolódnak. Az elvi muködésre eloször
Zerinváry (Zvarinyi) Lajos kapott találmá
nyi oltalmat, még 1921-ben. Tökéletesített
változatára pedig 1942-ben. Hasonló szer
kezetet 1928-ban Amerikában már hirdet
tek, sot a fogaslécekkel történo számábrá
zolás ötlete eredetileg MorIandtóI (1666)
származik. Azonban, DANADDO néven,
magyar konstrukcióként valósult meg (ez
Paksy Jeno szabadalma volt). Paksy szere
pe inkább a technikai kivitelben említésre
méltó, mintsem az elv kitalálásában. Ké
sobb azután mások és másutt is gyártották,
pl. PRODUX elnevezéssel, majd a Castell
cég (NSZK) pl. ADDlATOR néven hozta
forgalomba a 60-as években. Paksynak
volt még egy másik megvalósított találmá
nya is, egy CELER nevu szorzótábla,
amely könnyen kezel~etoen (kemény pa
pírra nyomtatva, regiszteresen stb.) adta

meg a kétjegyu számok egymással való
szorzatait, továbbá módszereket ("algorit
musokat") adott a hosszabb szorzások (il
letve osztások) elvégzésére is.

Egy különös kezdeményezés

Szólnunk kell egy szokatlan és alig ismert
kezdeményezésrol, amelyrol egy levél tesz
tanúságot, anlit 1953 decemberében a
Közérdeku Munkák Igazgatósága küldött
(a Kozma.utcai Gyujtofog)1áz területftn lé
tezett "KOM! 401") az Altalános Epület
és Géptervezo Iroda, az elobbi polgári
összeköto intézménye útján, a Magyar Tu
dományos Akadémia Ill. Osztályának. Eb
ben analóg vagy digitális elektronikus szá
mológép tervezésére tettek ajánlatot (felte
hetoen az ott foglalkoztatott rabok: dr.
Edelényi László, Hatvany József, dr. Koz- .
ma László, dr. Tarján Reszo és mások ja
vaslatára). A második levelükben (1954
febr.) már felsorolták a szükséges eleme
ket valamint hozzávetoleges költség- és
idobecslést is adtak az elkészítésre vonat
kozóan. Végül az Akadémia válasza 
anyagi megfontolásokra hivatkozva - ne
gatív volt. Igy az ügy tovább nem folyta
tódott.

A Danaddo és az Addiator összeadógép

Természet Világa 1995. különlenyomat
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A hazai számítógép-kutatás és -fejlesztés
következo lépését jelentette az MTA Mé
réstechnikai. és Muszerügyi Intézetben
(akkori igazgatója: dr. Strikker György
volt) 1955-ben alakult számológép osz
tály. Ez dr. Tarján'Rezso fizikus vezetésé
vel muködött. Kezdetben a Martinelli té
ren, majd a Nagymezo utcában, a Röntgen
cég épületében helyezték el ezt a részle
get. Tarján (1908-1978), tulajdonképpen
Neumann kortársa; akit 1953-ban koholt
vádak alapján elítélték és csak akövetk<:zo
év végén szabadult, a börtönben szakma
beliekkel volt együtt, így pl. dr. Kozma
Lászlóval, Budai Lajossal, dr. Edelényi
Lászlóval, Gergely Ödönnel és másokkal.
6k is tovább erosítették érdeklodésének a
számítógépek irányába fordulását, ami
persze nem volt nehéz, hiszen már elozo
munkahelyein is elektronikus témakörök
kel foglalkozott. (Az Egyesült Izzóban,
majg- a Postakísérleti Állomáson valamint
a TAKI-ban. Sot 1949-beÍ1 még "elektron
csövek" tárgyat is oktatott a Muegyete
men. 1955-tól kezdodoen Tarján élénk
publikációs tevékenységbe kezdett, elo
adásokat tartott az Akadémián, a Mérnöki
Továbbképzo Intézetben és másutt. Min
denütt a korszeru számítógépek múködé
sét és alkalmazását ismertette,valamint a
kibernetikát népszerusítette.

Az emlitett osztályon többféle munka
folyt, részben memória-, részben kiberne
tikai kérdésekkel foglalkoztak. Az elobbi
témakörben magnetostriktív elven múkö
dÓ,nikkel muvonalas tároló (regiszter) ki
fejlesztése, ferritmemgria-kutatás. valamint
mágnesdobtároló vizsgálatok szerepeltek.
(E munkákban Kis György, Szentiványi Ti
bor, Herpy MiklÓs, Sándor Ferenc; Ficza
Sándor, ~ajd késobb BÓka András vettek
részt.) A második kérdéscsoport inkább el
méleti kutatást jelentett, ebben a pécsi Lis
sák Kálmán professzor valamint dr. An
gyán András vettek részt ill.szakértóként
muködtek közre, mint KalmárLászlÓ aka
démikus. Az ernIített kollégák egy, része
félállásban illetve _egyetemi hallgatóként
kapcsolódott a munkába. -

A felsorolt kutatási területek közül csak
a nikkel muvonalas tárolót emelem ki,
melynek munkájában magam is részt vet
tem, ezért a legjobban ismerem. Ehhez az
elektroncsövekben alkalmazott katódcsö
vet használtuk (ez nikkelból, készült 1,5
mm átméroju és kb. 1,8 ro hosszú volt).
Az elektromosan gerjesztett pulzusszeru
mágneses tér mechanikus hullámokat indí
tott el, amelyeket a cso másik végén de
tektálva a rendszer bemenetébe kellett is
mét visszatáplálni, törodve a visszavert
hullámok elnyomásával- (csillapításával).
Érdekes munka volt." : _

,Az ernIített szervezet 1956 második fel

éig létezett, amikor is szeptemberben for
málisan megalakult az MTA Kibernetikai
Kutató Csoportja, melya valóságban
azonban csak a forradalom után kezdhetett

MTA Méréstechnikai
és Muszerügyi Intézet
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Tennészet Világa 1995:'különlenydtÍ1at

gely kritikus fordulatszámának számításá
ra, végül hálózati analizátorként. A terve
zési, kísérleti program legtöbb esetben dif
ferenciálegyenletek megoldására alkalmas
berendezések fejlesztéséLjelentette .. Agé
pek a számítandó (mechanikus),rendszer
elektromos" hasonmásai, modelljei, aJllec
lyek esetleg folyamatos muködtetésseI va

'lamely rendszer vezérlésére alkalmazha
tók. Néhány analóg muveletvégzo egység
prototípusa készült el, aZonban piaci ér
deklodés hiányában mindezzel le kellett
állni. Digitális berendezésekfejlesztése
pedig el se kezdodhetett.-A Dessewffy ut
cában muködo szövetkezet Martos István,
majd Jankovich János ált,al vezetett Iabor
jában operatív erosítok tervezésében és in
tegrátorok .. kidolgozásában; Chabada
György, Jurák József és Sándor János kol
légákkal együtt a szerzo is részt vett. Kü
lönben Strobl késob!,> a, Serrlinelweis Or
vostudományiEgyetemre került"ahol kü
lön laborban az. elektronika orvosi alkal
mazásaival foglitlkozott, a: yérkeringés
modellezésére fejlesztett analóg számító
gépet. Munkáiban különösen a szemészeti
vonatkozáSokat . részesítette elonyben.
Eredményeit száITitalan publikációban ad
ta közre .. , -'

Természetesen nem hagyhatjuK ki asorból
aszerényen meghúzódó, ugyanakkor
nagyra becsült méniök-kon~truktort, Ne
mes Tihamért (1895::-1960), akit széles ér
deklodési kör jellemze'u és igen sok 'erede
ti gondolat, elektronikus megoldás (szaba
dalom) fuzodik a nevéhez. Erdekes, hogy
o mindig néhány lépésseI elobbre járt má
sokhoz. képest.. Amikor a szakemberek, te
levízió-fejlesztéssel voltak elfoghllva: ak
kor o ezel).mái régen túl volt és kiberneti
kus" szerléezetek foglalkoztatták. Nyilván
hatással vóltak rá a sZakmában jól ismert
kollégái is, úgy' mint Alkér Tibor, Békéssy
György, Koczka László, Kodolányi Gyula,
MagyariEndre, Zakarids János és mások,
no meg 'azf'szellem, aÍni a p'ostakísérleti
Intézetet' mindig is jellemezte, ahol o is
dolgoz!>tt. Már szóltunk arról, hogya ha
borúután elsok között ismertette az ENI
AC-ot, jelezve;'hogy mindenre odafigyel.
Elegendo csák-néhány témakört felsorolni
azok közül, amikkel foglalkozott és afne
lyek vizsgálódásunk szempontjából érde
kesek: logi~ai' gépek, külvilággal kapcso
latot tartó '(mai megfogalmazásban in
put/output) berendezések, állatrnódellek"
játékgépek és egyes élet jelenségeket után
zó modellek>·Neumann generációjához
tartozott, csakúgy, mint a következo rész
ben bemutatásra - kerülo Kalmár László.

Utolsó pillanatig 'igen aktív:volt,"minden
újdonság' érdekelte, "így .,az . elso haZai
~lektronikus szániftógé~; az M-3építése
IS. ' >éi. ", '

- ,

Nemes Tihamér nlUnkássága
és sierel?~

ve a loelemképzo részben nagyfrekvenciás
elektroncsövekkel, részben gyors muködé~
su mágneses erosítokkel muködött (amiket
2 kHz-cel geJjesztettek). A szervorendszer
500 Hz-es váltóárammal dolgozott és 14
darab, megfelelo négyzetes kompenzáció
val ellátott, adaptív szervó~urkotalkal
maztak.

A berendezés muködési pontosságát jel~
lemezve, 10 km-es (késobb 12 km-es) fer
de távolságnál a találati hiba: 50 m-es
gömbön belül maradt. A már említett elso
kísérlet után, 'a munka (E-2 Projekt) Daru
János, majd 1957-tol Homoki b'nre vézeté~
sével foly Bartha Gyula, Juhász Béla,
Farkas Imre, Horváth Kálmán, Holló Pál,
Márkus Mihály, Mucsi Sándor, Pap Ist
vánné, Szem István részvételével. A me
chanikus konstrukció tervezése, Nagy De
zso vezetésével, Bányai Mihály, Gózon
Gyula, Horváth Lajos, Menning László és
Tömör Józse! feladata volt. Egyéb' részek
(pl. szervoerosítok, tápegységek, mágne
ses erosítok) fejlesztésében Bessenyei Bé
la, Gaál Lajos, Magyar Zoltán és Setét Ti-

_bor vettek részt. Bíró Ferenc pedig a ter
melési fonök volt. Nagy Dezso különben a
már említett GAMMA-Juhász-berendezés

fejlesztésében is közremuködött. A forra
dalom után megcsappant, eredetileg 42 ta
gú csoportot átszervezték és új, egysze
ruob berendezés fejlesztéséhez fogtak, ami
1963-ra készült el(ez volt végül az E-2
BD Projekt). Ebbol közel másfél százat
gyártottak~ aJllibollegtöbbet az NDK, ke:
vesebbet Eszak-Korea és Vietnam kapott,
néhány Szíriába került, aJllelyeket az
1973-as arab-izraeli háborúban· sikerrel al
kalmaztak is. (Az utóbbiak üzembe állítá
sával Pánczél Péter foglalkozott.)

A GAMMA-ban más, témakörünkbe
vágó, berendezés is született. 1958-ban
Ambró Péter egy 8 ismeretlenes egyenlet
megoldó analóg gépet készített.

A GYUBER Kts:i analóg
és digitális számítógép fejlesztése

1957 elején jelentkezett a sZakriiában meg a
piacon a GYUBER Ktsz, amelyik analóg és
digitális számológépeltfejlesztésére keresett
~éÍ11ököket Erre vonatkozó hirdetései nagy
feltunést keltettek annak idején, hiszen a téc:
makörrel még kutatási szinten is alig foglal
koztak hazánkban, nemhogy annak kereske
delmi forgalmazására gondolni mertek vol
na. Az eredetileg bányászati robbantószerke
zetek fejlesztésére alakult Különleges Villa
mos Gyújtóberendezések Kisipari Szövet

.kezet felismerve a számítógépek iránti ér
. deklodést, külön csoportot szervezett ezen

eszközök fejlesztésére:' A szövetkezet elnöke
a diriamikus Strobl György mérnök volt, aki
az ambiciózus programot is kezdeményezte.

A GYUBER a következo' feladatok

megoldására ajánlott analóg számítógépe
ket: nyomatékmérleg-készítésre, himbás
olajkutak rudazatának számítására, gyújtó~
beállítás számítására;-ballisztikus loelem
képzoként, több pontban csapagyazott ten-
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el muködni. Ennek tudományos igazgató
helyettese Tmján Rezso lett, míg vezetojé
vé Varga Sándor mémököt nevezték ki,
(Varga Jeno, egykori 19-es népbiztos uno
kaöccsét). Az utóbbi, ezt megelozoen a
Minisztertanács Gero Erno vezette Titkár
ságán a Nemzetközi Gazdasági Kapcsola
tok szovjet relációjú foosztályának volt a
fonöke.

A Kibernetika c. füzet (TTIT-kiadás 
szerzoje Tarján R.)

A teljesen elektronikus
loelemképzo fejlesztése

Az írásunk elején tárgyalt loelemképzok
témaköre késobb se került le a napirend
rol, a GAMMA-ban (közben rövid ideig a
MECHLABOR-ban) újra szervezodött
egy csapat (természetesen katonai megren
delésre és felügyelet mellett), amelyik
most már elektronikus berendezés fejlesz
tésébe fogott. A munka 1952-ben indult
(E-l-es Projekt néven) és ennek tapasz
talataira támaszkodva 1954-ben mái- meg
született az elso gyártmány. 1955-re elké
szült egy tökéletesített változat, ezzel a
fejlesztés elso fázisa befejezodött. A to
vábbiakban ismertetett, és. sorozatban
gyártott legutolsó változat azután a Varsói
Szerzodés államaiban ajánlott berendezés
lett. .

A ballisztikus görbe számításához két
módszert használtak, a görbekiegyenlítés
és -helyesbítés elvét (smoothing and rege
neration), valaJllint a jóslástechnikát. Mel
lesleg ezek Norbert Wiener és Neuman'n
János által leírtak alkalmazását jelentették,
sot ebben egy kicsit meg is elozték azokat.
A függvény képzése lineáris elemi szaka
szok közelítéséveI történt (delta korrekció
val mérték a loelemeket), ezt csapolt heli
potokkal (kor'!Ípban alakos potrnéterekkel)
végezték el. A pályaelemeket a lokátorok
(radarok) által mért adatokkal helyesbítet
ték és így a rendszer mintavételezésseI
dolgozott. Amúszaki megoldásokat tekint-
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A "SzegediKatica",nyitva

Analóg .'számítógép (hálózati -modell 
Gyuber Ktsz)

Szegedi fejlesztések,
Kalmár László professzor.

A l!)gikai automata"
és a kibernetikai állatmodell

Jelentos eredmények nemcsak a fováros~
ban születtek, hanem Szegeden 'is, a Jó
zsef Attila Tudományegyetemen. Kalmár
László matematikaprofesszor (1905-1976)
már 1955 végén foglalkozott muveletek
gépi elvégzésének problémakörével. Tar
ján Rezso javaslatára szánútógép fejlesz
tése helyett logikai függvények megoldá
sára tervezett egy berendezést, amelynek
megvalósításában munkatársa, Muszka
Dániel matematikus volt a segítségére.
Muszka ezzel párhuzamosan állatmodellt
(a "Szegedi Elektronikus Katicá"-t) is épí-

. tett. Kalmár prof .. az Akadémia 195.7-es
évirendys:közgyulésén tartott plenáris
eloadásában már az elso eredményekrol is
tájékoztatást adott. A "SzegedLLogikai
gép" .jelfogókból volt felépítve és 8 válto
zós logikai függvény megoldására volt al
kalmas. A kiinduló adatok (a függvény)
beadása, valaniint a program meghatáro
zása dugaszolással történt., Lényegében
háromféle logilgú funkciót valósított meg
a berendezés: ES, VAGY valamint HA
AKKO~ k!}pcsolatokat (bár negyedikként
a NEGALAS is ide tartozna, de azt oly
egyszeru módon realizálták, hogy szinte
nem is választható külön). A változók le
hetsége~ állapotait egy .,...a telefontechni
kában szokásos - markergép segítségével
vette figyelembe ..az automatá, meghatá
rozva, hogy mely kombinációknál volt
igaz vagy hamis a függvény. Fontos hang
súlyozni, hogy. a logikai kapcsolatokat
passzívelemekkel sikerült reprezentálni. A
berendezést 1957 májusában,. a szegedi
Kísérleti Fizikai futézetben mutatták be a

sZakmai közönségnek.
A Katica modell már elektroncsövekkel

muködött, három különbözo módon lehe
tett'irá hatni: fénnyel, hanggal és fizikai
érintéssel. Fényre~megindult és azt követ
te, hangra (füttyjelre) is· érzékenyíteni le
hetett, ha elozoleg már fényingerrel együtt
kondicionálták. Végül a "Katica" vala
mely pöttyét megérintve az megállt (ez

egyfajta védekezo inger volt), egyidejuleg
kialudt a szemét jelzo fény és halk züm
mögésseLreagált az ot ért1:>ehat~ra,: Az
agyi funkciók kiválasztásában,' a pavlovi
reflexek instrumentálásában Király József
pszichológus dolgozott Muszkával.E? az
elektronikus modell -leginkább a francia
Piraux 1929-ben kitalált elektronikus ku
tyájához volt hasonló.
, Kalmár László második gépe, az."Au
tomatikus.Formulaközlomú"" céljait te

kintv~;1lZelsq gépp~l yolt~onos,. azonban.
".il folyijnatota\ltol11atil<.usan lehetett végig

vinni,' illetve ;ny()mógombokkal. §skul~
csokkallehetett,.~eadni'it;.feladatot A gé
peket pl. megter:vezettvasiítbiztq~ító rend
szer árarnköreinekellenoriésérei'h,asznál
ták. Kalmár László á 60cas. ével<. elején
egy, a matematikai formulanyelvhez közel
álló módon .progr~ozható berendezés
tervezésébe fogott, de il muszaki megvaló
sítás nehézségei miatt tUl messzire nemju
tott vele. Ide tartozik az is, hogy Szegec
den" a József Attila Tudományegyetemen
indult be - hazánkban eloször - a progra
mozómatematikus-képzés. Az elso évfo
lyamon még mindössze 3-4 hallgató volt,
de az évek során sok szakember:kerültki
onnan. Mindez· 1960-ban ..tÖrtént, ,kezde
ményezoje és fáradhatatlan ,,motOIja" Kal
már prof. volt Viszont nem lehet elhall
gatni, hogy az Akadémia ennek megindí
tásához semmilyen segítséget' sem adott.
Kalmár nevéhez fuzodik az is, hogy a ma
gyar matematikusokat, elsosorban a mate
matikai logika muveloit, de egyéb szak
embereket is (nyelvészek, biológusok stb.)
az akkor kezdodo hazai szánútástechnikai
tevékenység irányába •közelítette, amibol
sok érdekes elméleti"és gyakorlati ered
mény született. Jelentos még az ALGOL-;
60 terén végzett munkássága is, erre azon- ,',
ban már jóval késobb került sor.' .

MTA Kibernetikai Kutatócsoport,
az M-3 megépítése

Az elso hazai programvezérelt, digitális
szánútógép, az M-3 az MTA Kiberneti
kai Kutató Csoportjában (KKCS) épült
meg. Formális megalakulásáról már emlí
tést tyttünk. Létrejötte idején ellentmondá
sos volt a helyzet Az Akadémia testületei

A "Szegedi .Katica" ai elso magyar ki-
bernetikai állatmodell ".'

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
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ne,m igazán támogatták' az elektroriiims
sz~tógép<kutatását, . szovjet hatásra pe
dig' a kibernetika értékelése volt kedvezot

len.(Ai új s:Ú5rvezetneve iS,tükrözte ezt a
zaváros}hdyzetet, hiszenkibern9tikával
valójábaii,' senki :sem,foglaIkozott' a,cso
portban, amiv91 pedig ténylegesen fogl;li
koztak, az meg nem szerepelt acégtáblán.)
AKKCS-nbelül pedig,yita folyt arról,
hogy teljesen hazai tervt::z:ésu gép építése
kezdod,jön-e, vagy szswjet segít&éggel va
lósuljon meg mindez. Varga Sánd()r hatá
sára végül az utóbbi megoldást f(jgadták
el, pontosabban egy moszkvai energetilcai
kutatóintézetben tervezett. gép dokumentá
cióját sikerült megszerezni, majd megkap
ni az összes elektrorukus elemeket. (Az
M-3-at késobb· Minszkben kezdték gyárc
tali.) Több részleg alitkult: szánútógép
kutatási,. üzemeltetési"muszaki-szerkesz
tési, mechánikaimú'hely (ahová az elelCt
romos,muszerészek is tartoztak),;matema
tikaL(programozási), nem aritmetikai fel
adato{(, operációkutatási, automatikai,és
szerszámgép-vezérlési osztályok valamint
más, elsosorban kiszolgáló egységek.

Az M-3-as alapkiépítésu rendszer 1959
elejére készült el, de, wár' menet közben
megindultak a lépések a továbbfejlesztés
irányába, így gyorsabb lyukszalagolvasó
illesztésére, a mágnesdobon nagyobb fel
írási suruségmegvalósítására, az egész
gép .hosszú élettartaIIlú elektroncsövekre
való áttervezésére, ,ferrittár fejlesztésére,
két .. mágnesdob egyideju használatára,
mágnesszalag memória hozzákapcsolásá
ra, egyes árarnkörök. tranzisztorizálására,
az utasításkészlet bovítésére stb. Ezek a
munkák egészen 1963-64-ig folytakés
hamarosan megkezdodtek egy nagyobb
gép (URAL-2) beszerzésének és üzembe
állításának elokészületei. 1965-ben azután,
az M-3 Szegedre került a JATE Kiberneti
kai Laboratóriumába. Különben a fejlesz
tések nemzetközi elismerését jelentette az,
hogyaKKCS. mágnesdob. memóriákat
szállított Romániába., .' .,

Az M-3 alapgép fobb jellemzoi: szó
hosszúság '7 3Lbit (mely 1,bitnyLelojelet,
6 bites utasításkódot éS,a kéí operandus CÍ

mét [á: 12 bit] tartalmazta), átlagos muve
letvégzési sebesség közellOOO/s volt, ami
a ferrittárral való kiegészülés,után tndott

Természettudományi Közlöny 125. évf. 6-8. füzet 7
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Prof. Kalmár jobbról és Muszka D. a
"Szegedi Logikai-gép" mellett

csak realizálódni. Az elso években az ope
ratív tárhoz, a mágnesdobhoz való átlagos
hozzáférés ideje (10 ms) szabta meg ennek
értékét, ami az'elobb megadottnál még
alacsonyabb volt (30 muvelet/s). A homo
gén fémrétegu, Ni-Co bev6natú dob kapa
citása 1024 szó volt, mely késobb - a fej
lesztés eredményeként és két dob haszná
latával - a négyszeresére növekedett. A
ferrittár is lk szónak felélt meg. ~ adatok
bevitele ,lyukasztott papírszalaggal történt
(kezdetben a távgépíróhoz tartozó lassú,
ún. géPa<1óval, majd késobb egy Ferranti
gyártmállyú TR-5 fotodiódás olvasóval).
Az eredményközlés Siemens T-37i típusú
géptávíróval történt. A számítógép jelentos
hot termeit, ami a muködését befolyásolta,
ezért állandó légbefúvásra volt szükség.

A gép építésében sokan munkálkodtak,
csak néhány nevet emelve ki a közel 140
fot foglalkoztató kutatócsoportból: Ábra
hám István, 'Bóka András, Csikós László,
Dani János, Dömölki Bálint, Drasny Jó
zsef, dr. Edelényi László, Horváth László,
Kardos Kálmán,' Kovács Gyozo, Molnár
Imre, Németh Pál, Rölich (podhradszky)
Sándor, Sianyi László, Szentiványi Tibor,
Vasvári György és még jó egy néhányan.
(Tarján Rezso tudományos igazgatóhe
lyettes személyi okokból már 1958 máju
sában, megvált az Intézettol, a de facto he
lyettesi funkciót ettol kezdve Vasvári
György gyakorolta.) A Matematikai (prog
ramozási) Osztályon· is 'lelkes team dolgo
zott, kezdetben Sándor Ferenc, majd Frey
Tamás vezetésével (az utóbbi dr. Aczél ha
lála után· rövid ideig az intézet irányítását
is átvette), Dömölki Bálint, lifcs Gyula,
Márkus ElTIl1ia,·'Révész György, Sántáné
Tóth Edit, Sánta Lóránt, Szelezsán János,
Veidinger László. Ebben a munkában a
felsoroltakon kívül részállásban még má
sok is részt vettek. Az alkalmazás területé

ró1 is !ciemelve kollégákat: dr. Aczél István
(aki Varga felmentése után [1960] két évig
a csoport igazgatója is volt), Dancs István,
Ganczer Sándor, Kiss Imre, Kornai János,
Krekó Béla, Martos Béla"Pataky Erno,
Tarlós Béla és még több, további kolléga,
akik 'mellékfoglalkozásban dolgoztak e
részlegben. Kimagasló volt'az a tevékeny
ség, amit a számítógép alkiUmazása terén
e részleg munkatársai végeztek. Gazdasági

, feladatok ,megoldásával foglalkoztak, kü:

8

lönösen a terVhivatal részére végzett mun
kákat kell kiemelni. A népgazdasági kap
csolatok mérlegét jelento mátrix számolá
sa váltotta ki a legnagyobb 'figyelmet.
Ezenkívültermelésprogramozás (optimális
megoldások keresése), a lineáris algebra
alkalmazása jellemezte a legtöbb feladatot.

Utólag visszatekintve már tréfaként
hangzik, akkor azonban korántsem volt
annak szánva az, hogy az MTA megfelelo
testületeI959-beIi, az M-3 átadásakor a
következo véleményének adott hangot:
,,Ez a gép most hosszú idore elegendo lesz
valamennyi felmerülomatematikai-gazda
ságiprobléma megoldására, ezért a számí
tástechnika további fejlesztésére 'nincsen
szükség". ""

'c'-'~ .-Y . ,.

A kibernetika~tyjának látogatása

Különleges eseménye volt a hazai szakmai
életnek Norbert Wiener (1896-1964) bu
dapesti látogatása. 1960 áprilisában az
Akádémián "tartott eloadása nagy élmény
.volt. Különösen annak fényében, hogy 
szovjet hatásra - néhány évvel azt megelo
zoen a Wiener által 1948-ban bevezetett
kibernetikát még burzsoá áltudománynak
kellett minosítenünk. Ezen tudomány ere
deti, rövid meghatározása: az állatok és
gépek irányításának és a velük való kom
munikálásnak a tudománya. Egyik mun
kájában Wiener így ír errol: "Avisszacsa
tolt szerkezetek és az emberi,idegrendszer
közötti hasonlóság vizsgálata. " Másutt azt
mondja, hogy a szabályozás és a szervezés
új tudományának tanulmányozásához
szükséges eszközöket végül is a hírközlés
teruletén igyekezett megtalálni. Wienerrel
és a témakörrel foglalkozó. elso hazai
könyvek A kibernetika klasszikusai
(1965) és Wiener - Matematikus vagyok
(1968) c. muvek a Gondolat Kiadónál je-

Az M-3 dobmemóriája

Az M-3 dugaszolható alegységei (multi
vibrátor)

lentekweg. Kár, hogy ennek ,a kituno ma
tematikusnak,a budapesti szereplése, sze
mélyes megjelenése és magávalragadó el
oadása se tudta akkoriban megváltoztatni,
vagy legalább módosítani az Akadémia
vaskalapos, a számítógép jelentoségét ta
gadó szemléletét. Az eloadásról hangfel
vétel készült; amelyik azonban -.-sajnos 
szorén-szálán eltunt.

A Telefongyár, az "EDLA"
fejlesztése

Érdekes mnnka Kezdodött 1959-ben a Te

lefongyárban is. Dr. Edelényi László és dr.
Ladó László közös javaslata és találmánya
alapjáp. egy ügyviteli feladatok megoldá-'
sára szolgáló elektronikus gép fejlesztése
indult meg. Az EDLA néven ismertté'vált
berendezés hagyományos·' számlázó- és
könyvelogépeket (pl. Remington gépet)
használt bemeneti egységként és egyideju
leg nyomtatóként, ugyanakkor nagy kapa
citású mágneslemez memóriája révén vi
szont igen -sok adatot tudott volna tárolni.
A muveletvégzés elektronikusan történt,
azonban a perifériákkal való· összekötte
tést, valamint a mágnesfejek átkapcsolását
jelfogók, sot a telefontechnikában szoká
sos lép teto kapcsológépek végezték. Több
eredeti ötlet és újdonság szerepelt a gép
ben, így például a sok input/output egység
látszólag egyideju használata (a multiple
xálás,'ezt az 00. sorba állító áramkör vezé
relte), ami'különben a külföldi nagy cégek
érdeklodését is felkeltette. A másik érde
kesség a tárcsamemória,(mai terminológi=
ával élve egy Winchester mágneslemeztár)
volt. Ez az akkor ismert dobmemória

konstrukció továbbfejlesztését jelentette,
ugyanis két alapveto gondot próbált meg
kerülni; nevezetesen a fejek "egyenkénti
beállítását (ennél 'valámenriyi fejet egyide
juleg 'érintkezésbe hoZták'a még nyuga
lomban lévo mágneses réteggel, majd a fe
jeket befoglaló blokkbt együttesen távolí
tották el a rétegtol, wásrészta,homérséklét
okozt:itágu1ás miatti· mechállikai behatá
sokaiminimálisra lehetett csökkenteni)/A
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megvalósítás egyik igen sok gondot okozó
problémája a nagyobb áramokkal muköd
tetett jelfogók' zavaró hatása volt, amit a
kísérleti példáIlyban biztonsággal é meg7
szüntetni nem lehetett.

A munka soráIl, még további újdonságoki
.is szül~ttek, így pl. a "fólia'memória"(a . '
mai flóppy elodje), amelynek mechanikai
kísérletei ígéretesnek mutatkoztak,' de az
elso fázisban már nem jutott elegendo ido
és energia 'ezek' sikeres befejeZésére.: Saj
nos mire ennek találmáIlyi bejelentésére
sor kerülhetett volna, már híre jött egy erre
vonatkozó amerikai < szabadalomriak. A

munkálatok több mint három évig folytak,
ezenközben egy tökéletesített berendezés
(az EDLA-II) fejlesztése is;elkezd6dött.
Az utóbbi már ,tranzisztoros kivitelu volt,
léptetoregiszter, fúnkCióbari ferritet alkal
maztak, de még változatlanuL szerepeltek
benn~ jelfogók. Asok·személyi, szervezeti
éscpersze anyagi problémával nehézített
fejlesztomullka végül is 1963-ra jól mukö
do mintaberendeZést eredményezett.

Ezen munkáksorál1 felnott egy sok ta
pasztalatot szerzett csapat, amelyik elke
rülve a Telefongyárból késobb sikeresen
vizsgázott numerikus szerszámgépvezérlo
rendszerek fejlesztésébol és gyártásából (a
VILATI"ban). A részleg vezetoje kezdet
ben Szakács Gyula, azután dr. Edelényi
László majd Bánhegyi Ottó volt, sok kiru
no kolléga vett részt ebben a munkában,
így Golyha András, Kassai József, Köves
di Imre, Molnár Endre, Patonai Gábor,
Pohlinger Lász1ó, Schüler Frigyesné, Ste
fanik Pálllé, Szabó József, Tömösközi
Gyula, Urik József, Weisz Sándor. Rajtnk
kívül a kibernetikai kutatócsoportból öten
segítették a' mUIlkát, illytve vettek részt a
tervezésben: Dömölki Bálint;Kováá Gyo7
zo; Molnár; Imre,.Podhradszky Sándor,va-
lamint a szerZo. '.•'"r' ,

Egyetemi képzés

Az Eötvös Loránd Thdományegyetemen
1961-ben kezdod()tt meg a programozás
oktatása. Békéssy'András docens tanította
a fiatal matematikusokat az elemi számító

gépes ismeretekre; néhány alapveto prog
ramozási nyelvre ésmódszerre (így Auto
kódra, Assembler-re; és ALGOL-Spec-ra).
Elve NOlt, hogy egy gépet ismerjenek meg
jol a 'hallgatók, más géptípusra való kiter
jesztéss~l már egyedül is megbirkóznak.
Az oktátott létszám 10-20 között ingado
zott.'Békéssy az MTA Matematikai Kuta
tóintézetének igazgatóhelyettese volt (ahol
numerikus·'feladatok megoldása volt a té
maköre);'de emellett a KFKI Számolóköz
pontjábanazc URAL-I-en is dolgozott,
ahol stochasztikus sZimulációval,valamint
a fizikusok 'számára'véletlenszám-generá
torokkal' . foglalkozott. Késó'bb, az
,1963/64-es' tanévbenSzelezsán' János is
eloadott számítástechnikát, programozást
az ELTE-n;vegyészhallgatóknak.

Ugyancsak azELTE-n'dolgozott Péter
Rózsa professzorasszony, aki Kalmár kor
társakérit a matematikai logika olyan ágá-
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nak (rekurzív ftiggvények) volt világszerte
elismert muvelo je, amely késobb, a számí
tástudománybim'hatalrrlas jele,ntoségre tett
szert. Ezekkel az alkalnÜízáSokkal Péter

Rózsa már az 50-es évek végén elkezdett
foglalkozni, átrnenetet ..nyitVa ,a rekurZív
fiiggvények klasszikus elmélete és lllodern
alkalmazásai között. ,De Pétern~k szerepe
volt a számítástechnika Akadémián belüli
elismertetésében is. Ádám András is ebben

az idoben kezdetUoglalkozni automatael
mélettel. cIgazságfiiggvényekBoóle algeb

rai elemzését tárgyaló cang~l'Í1y~lvu; mun"
káj~t. a 6Mís §vek'közepeutárl;j~lenti:tté
Int~g'az AkadéilliaiKiad6;;'ébbenkétpólu
siíihálózato~at vizsgált; i,..•.~,,'.<

A KözgaZd~ságtudOlnányIElQ;ete~ím
Krekó Béla professzor. ketdeményezésére
1960-ban kezaodött asiámítástechnika

megismertetése a hallgátókkal (elsosorban
a tervmatematika siakon), az alkalmazást
o maga, a progranlOzást Gyurkó Lajos,

TERTA-kockák (Telefongyár)

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

.. muködését 'Kovacs,;':g~?~
oktatta;!0 /71i1: "" ]'Íi"';K~'f'",';~
..;.As~~gedi-"JÓ~~ef,Attiia Thd~;nány;
egyete pen beinpultprogramozómatemati?,
~~s.k~p~ésroh korábbancmár .említésttet
tliIlk.:,~'f.";:~{'"
,~A..~érnökiTovábbképzoIntézet kere"
tébeIi~iWiIlagyszámú siártútógépes tan(o
IY<UIl0tsiérvezetek1958-tól kezdve".Ezek
egyrészt. muszaki,' elektronikus démakö"
rökkel,·. másrészt programozási és alkalma
zási kérdésekkel foglalkoztak.1965~re
ezek siáma félévenként már 7. volt. A
Gépipari Tudományos EgyesüleUs meg
hirdetett témakörbe vágó eloadássorozato
kat. Az Ügyvitelgépesítési Felügyelet ilyen
irányú tevékenységérol már szóltunk, sok
száz (!) tanfolyamot szerveztek ok is. Vé
gül iá KKCScben beindítottprogramozási
tanfolyamok szerepét kellkiemelnL Ezek
kislétszámú,",:" szemilláriumszeruen' zajló
eloadások' voltak, amelyek talán a legelso,
ilyen típusú'képzéstjelentettékhazánkban;
már 1958-tóFikezdve.EnneLszervezoje
Szelezsán 'János volt: ,
'. Bár nem tartoZik közvetlenül az oktatáS

hoz, devalamennyire mégis ide kapcsoló
dik a hazaI szabványok kidolgozásának
kérdése. Elsosorban az ISO szabványo

kat, részben pedig ~z IEC elqírásokat ,kel
lett honosítani. Kezdetben' ádathordozók
(lyukszalag;'"mágnesszÍilag), i interface és
áramköri, valamint terminológiai kérdések
voltak napirenden. Sajátos feladat volt a
magyar ékezetes betuk hélyének meghatá
rozása ,a különbözo gépek kódrelldszeréc
ben, ez akkoriban a sOrnyomtatók eseté
ben'okozott sok gondot. A szabványosítás
a 60-as évek közepén indult, és folyamato

san munkát ad. mind a ir1ai nar.ig ..

A témakörbe vágó elso konferenciák

A számítástechnikával, illetve határterüle
teivel foglalkozó konferenciák közül az
1956-ban a Bolyai János MatematikaiTár
sulat szervezésében Balatonvilágoson ren
dezett antomata-elméleti koUokvinmot
kell kiemelni. ,Ezen az automaták (bizo
nyos értelemben számítógépek) már meg
határozó .szerepet játszottak.' A tanácsko
zás történelini jelentoségu. volt a magyar
automata-elméleti iskóla;'megteremtése
szempontjából; ugyanis itt találkozhattak
eloször e témakörkezdeti;'hazai muveloi,
deméllettük szovjet kollégákjs részt vet
tek a kollokviumon.

.Kádas Kálmán professzor lelkes szerve
zésében került sor1959-ben egy közleke
déskibernetikai .'ankétra, "amelyen elso
sorban' a.'siállítás· számítáStechnikai mód
szerékkeHörténo elemzését ismertették és
vitattákmeg a résztvevok.

"Mozgó'mágneses elemekkel mú'ködo
jelrögzítés" cseldoglalkozó, elso nemzet
köii konferenciára '1962 októberében ke
rült sor Budapesten. Atémakör szempont
jából ez kiemelkedo jelentoséguyolt, mert
egyebek mellett a. szá.mí,tógépekbenalkal.
mazott. mágnesdob-" és;mágnesszalagtárak
problémáinak' elemzését jelentette ..iA nem-
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A·.számítástechnika ,iránt, érdeklodo .'fiata
lóksziíniára,;a Muvelodési MinisztérilIm
kezdeményezésére, 1961-ben létrejött a
Központi Kibernetikai Szakkör, Ínely a
budai' József Attila" Ginmáziumban mukö
dött több mint két éven keresztül. 14 bu

dapesti iskola közel 30 diákja vett.részt a
foglalkozásokon. Célja a számítógépek

muködésielve~ek és ára@<.örimegoldá
sainak játék9sII1egismertetése volt. Ennek
keretébemJjelfogos'·áramkörök·· tervezése,
kivitelezésePáltalában pedig az elvi háttér
ismertetése' és .tanítása történt, delogikai
játékokat megvalósítÓ. rendszerek ..is.' szü
lettek szépszármnal (pL fej "vagyírás gép,
utcai. közlekedési .lámpát,vezérlo·,stb) .. A
szakkört a sok fáradozást vállaló Müller

Antal tanár· fogta·össze'>:!llÍg..;a szakmai
munka bein,dításátókétlévigprasny József
és Szentiványi Tibor irányította. Ugyanak-,
kor nem ..szab!ld elfelejtkezni a Mikszáth

A fÍatalságokfutása L
. szakkörök

számítógépek legtöbb funkcionálise1emét
(muveletvégzo '.egység, input/output rend;
szer, vezérloegység);,Anukleáris"tároli
programy~zérlésu analiiátort(NTA) az-,
után soróz~tgyárt.~sra az EMG-nek adták
át (á 60casév~kvégén); ahola.Bagi And
rás vezette.;Nukleá;i.s· Részleg fogla.1,k()zott
vele. A~512~botOífközel félsz~J(észült;
a mini ..y~1toiatból'(512-M;bol) azonban
sokkal.; kevesebb . .'(Megjegyzem, hogy

közben azmyiG maga is kifejlesztett egy,
már ,Si félvezetokkeLés }T~áramkörökc
kel. mifködo 1024ces típu si; .ámit azután a
70-~s{(években' hpsszabb.' idon. keresztül
for.galmaztak.) "iV,c'" . ".,r

Osszegezve ,a·· KFKI-rol mondottakat,
kezdetben'-tehát a nukleáris fizikában elo

fordu1tmér~~iadatok. gyuj!ése történt (da
ta loggedtíhkció)" majd a második fázisc
ban/ezek automatikus feldolgozására (tel"
jes köru programvezérelt muveletvégzés
re )is képesek voltak' már ..a berendezések.
Valamennyi típust tekintve sok száz. darab
készült el, legnagyobbrész~ az Intézet kí
sérleti II1Jíhely§ben (EKMU).c'A berend~.
zések legtöbb je külfóldre került? elsosor-,'

ban 3,volt szociali,J'ta 9g;zágokbá:: G'~''fiJ:
fJ:' E~t köv~toen létrej?Wegy'Ii'Oinogériebb,
~gY'Sége§eR1J~~S~p~tfriíely.már~kifejezetten
számítógépek!fejlesztésébe fogott. Céljuk
ezzelii(";fiZiku§bk, sokirányú igényének ki l
elégítése vólt. Ennek keretében kezdodött
meg a Digital EquipmentPDP--:8.,as szá
mítógépénekutasításkészletét figyelembe
vevo TPA-i gép (tárolt programú adat
feldolgozó analizátor) .fejlesztése1965
ben. A munka késobb aTPA-70 kidolgo
zásával folytatódott. Bár ezmár.túhnutat
az általunk vizsgált -idoszakon, mégis
megemlítjük, hogy a különbözo számító
géptípusokbó11989-igközel 1500(!) da
rabot gyártottak. A'munká! végzo' csoport
hat tagja pedig 1973-ban Allami díjat ka
pott, ezzel is elismerve a KFKI-ban folyó
számítógépfejlesztést.

Központi Fizikai Kutatóirité~~t

Jelentos fejlesztomunka kezdodött a Köz
ponti Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) is
1956 táján,mely egyr.einkább a számítás
technika irányába mutatott. Az intézetet
valójában részecskefizika:' ezen belül is a

kozmikus sugárzás kutatására hozták létre.
Jánossy, Lajos'· 3k~déITiikusvezetése'j1.álatt
~'; .. 5- ,.. >' .• "~ 'c ~_.-' ,.»,,~~-~ ..(: o"" ~, -",'~.T

ll1ukö~ött,. maJ4 hozza.c;~~tl?K()zott dr;;N~~.
ray•.;?:splt, aJd~P!ÍOIIláriY9s:ig'aZgátó~ly~t1'
téskéntf' ar!fuszili:mUÍlkákllt' felü "élte~:'''''F''', •.•.. " '" r,' ,.,.•..•/ ..• ', '.' "~~n'.'1.
Az,elektr0nikiIs5feJleszteS'yeglll Wegy ,.•
sókés~tornániliilizáiörmegvalósítását 'céc
loici'meg. Ennek feládaÚiaradioaktív su
gárzáS eneigiaspektrumának, valanlint a
neutronsugárzás .'repülési idejének· megha
tározása volt. Eloször azonban 'nukleáris
számlálókhoz készítettek kü1önbözomeg
oldású elektronikus méroberendezéseket,
így kezdetben pl. egycsatornás analizáto
rokat, differenciál-analizátorokat.

Ennek során 1958-banpéldáulkifejlesz
tettek egy fáziseltolás elvén rnuködo táro
lót Egy évre l'á m~ megyalósu1t a 128
csatornás analizátor, amelyik256x16 bites
ferrit~meIllóriájával tárolásra is képes volt.
A g)ruruk:ugYán "'~'Philipstol származtak,
dé' mind~n egyebet," a felfuzé~t és it kaj:r
c·solódó. e1ektronikát a KFKI-bankészítHt;
ték. Ei' il' rendszer rnég{fix progralnrrial

mukögött, mely a méJ;§érzékelok, azero~í-c
tok/ az idobeli felbontás és más ..~l~mék&
automatikus irányítását végezte. }\zanalóg'
bemeno jeleket megfelelo módondigitáJjs:
ra konvertálták, a nyomtatáspedigdeci~
málisan történt. Aktívelemként elektron
csöveket alkalmaztak. 1960-ban már 10
ilyen berendezés készült el. A munkákat a
SándoryMihály vezette Elektronikus/fo
osztályon' Ember György,' késobb Iványi
Gyula irányítása-' ri1ellet~.•BaránsZky Jób ,
Imre, .BiriJán()s, BogdánYJános, Keresz-·
télySándor, Kovács Ervin;'Lúkács Józ~ef;'
Nyitrai Zoltán, Sebestyén Béla?SeifEgyed
és Vajda Fé~nc végezte .....• 'l';:~i

A!munk:a ..következo,19(j~:ban indult
fázisában'már egy korszerubb;256 csator
nás v@.to~t készült (Modell-A), 'ez már
tranzisztorokkal muködött. Sokkal késobb

született meg az 512;valamip,taz )024
csatornás rendszer NTA--:;51~',~ésNTA~
1024). Az utóbbiakmártaÍ.1:il1mazták a

állítottak üzembe: a Fo~ár~sl.Ví~Illffvekc
nél, Pécsett,' Szeged-Algyon ..Air11lÍÍka a
VILLENKI-by~, ..VáTn?sATibor .ó'sztályán
készült Borovszky LáS~6irányításával'és
Braun Péter, f;9st ,.!--ászlÓ,é Gel'tlel' János;
Kayser Mihály/;PappGyörgYi,és Tomka
János ·rés:z.Yételéyek'AszáIÍ1ítógépes ,.cso
port - a periféria:illesztésmellett --:köZre-.
muködött a.Magyar· Villamosi·Muvek
TrösztbeIJ. (MVMT,és az· Orsz~gos Yilla
mos. Teherelos?-f9~~n (OVT)az.e~ektr~I1i~
kus adatfeldolg(izásIll~gi!l~poiásal?fID;'i~.<
ICi.kyll .emeIriill1ég aiipari iríf?iJllái;ió~
rendszeryk kidolg():zásá( arÍÍelyelG'segítsé-'
gével mégfe1elobéc~lések·és sZ!.IllUlációs '
számítások, is' történtek Rieb LMiló'veze-
tésévef .

,vILuiNKI :;.foiy~fuatirá~§ító
berendezés fejle~~tese.•.•

Az 1949~ben létrehozott· Villamosener

gia-ipariKutató-intézetben (VILLE~KI)
készítették el az elso'hazai'hálózatimo
deUt, mely valójában analóg számítógép
volt. Ez az országos villamosenergia-háló
zatot képezte le, amelynek segítségévelle
hetové vált a meglévo és a jövobeli háló
zatban az üzemi állapotok és az üzemza
varihelyzetek vizsgálata. Az 1953-ra elké
siült berendezés világszínvonalúnak volt
tekintheto, mert Európában csak nyolc to
vábbi ilyen váltóáramú modell muködött
akkoriban.

Az Automatika Osztályon a 60-as évek
elején kezdtek logikai kapcsoló áramkörö
ket fejleszteni részben folyamatirányítási
feladatok ellátására, késobb pedig adatfel
dolgozó gépekhez új perifériákatillesztet
tek. Az elobbi keretében készült el a Fél

vezetos Tel~riíechanikai .és Irányító
Szisztéma (FETIS), mely eromuvekben az
optimális muködési feltételeket volt hivat-'
va betartani, illetve a legkedvezobb kapa
citást meghatározni. Ez acélszámítógép
tranzisztoros áramkörökkel dolgozott .•és
sajátos ferrit-tárolót alkahnazott (gyufa
szálszeru femt-rudacskákat), amelyik· az
adott folyamat szélsoértékeit .hordozta. A
kis rudak egyszeru cseréjévellehetett vál
toztatni a betartandó paraméterek értékeit.
A tár lk Byte-os volt, az áramkörök 5.il
letve 15 V-os szintekkel muködtek./

Egy alapberendezés készült el, ainelyd
Oroszlányban ..helyeztek üzembe, további
különbözo' változatok is' születtek (ame
lyek adatgyujtésre; adatfeldolgozásra, táv
muködtetésrevagy csak távmérésre szol
gáltak, ezek rövidített nevei DIVAés VI
TA voltak); amelyeket az alábbi helyeken

zetközi találkozókiturio]alkalmat' biztosí

tott a1egújabbkülföldi tapasztalatok meg
ismerésért?;egyidejul$gJ1lQdot adott az el
ért hazaiér~drr1ényeknieginérettdésére' is.
(A rer,idézy~nYhHeckenasiGábór,Szentic
vártyiT~B.ór,.~~Yajdá Zo1t~n szery~zte az
Optikai;,~t~kí!sZtikah5t.és: Fihntechnikai
Egyesüléf!(OPAKFI) keretében. Akonfe
reIlcia sikerétjjelezte')aZ,·· hogy ezen sok
olyancnernzetköÚ kiválóság tartott eloa
dást, akiknek-idelát()gatása"azt megelozo
en még t~ljes~n elképzelhetetlen volt.

AZ"elso riagysiabásÍí, 'témakörbe vágó
konferenciát és kiállítást a MTESZ-AIOT
rendezte Esztergomb,m "Számítógéptech
nika" 'éímIIlel (anyagait két kötetben ad
ták közre). E rendezvényen elso alkalom
mal .mutatták, be összefogottan a hazai
eredInériyeket. Igaz; hogy ez már valami
vela vizsgált idoszak után történt (1968
ban), ..azonban HeltétleÍ1 hozzátartozik a

száIllÍtá,:stechfuká kézdetéhez, hoskorához:
S~érVezésében, a szerzonkívü1, néhány
további kolléga, így Gergely Csaba, [va
nyos Lajos,. Kovács Gyozo; Lukács József,
Tóth Béla, Ungvári László és Vágner Gyu
la'is részt vett.' .,r'·'f

SZÁMÍTÁSTECHNIKA',
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..Dipiomatervek~'}lakdolg~zatok

Érdemes néhány szótsfóln~a kezdeti ido
szakbanI<észült diplomatervekrol is, hi
szen a' témákör alapvetoen befolyásolta a

v~gzos hallgat~k érd.eklodését, továbbisorsukat., Eleinte: ezek 'természetesen "ana

lóg szánútógépektervezésével .voltak kap
csolatosak.. Muveleti(':rosítok,egyszerúob
és bonyolultabb egyenletmegoldók,szere
peltek a ,témakörök között, majd fokozato
sanelokérültek a:digitálisgépek kérdései:
muveletvégzo egységek terveZése;" vala~
mintp~rifériális (input/output) egységek
illesztésének kidolgozása;'de ezek mellytt
memória- és különleges regiszter-tervezé
sek is. iPersze a hatvanas években ezek

s~áma' már jelentosenmegnövekedett, sot
a' témakörök is átnyúltak a software terü
letre/A legelsoily~n diplomatervek,szak
dolg()za.tok közö!t"találjukBánhegyi Ottó,
Kálmán Lajos: "Manger . Ferenc,Philip

Miklós, Ribényi, Aiidrás, 'Szelezsán János
éS'e sorokírójáp,ak munkáit

. Vasipari K:utatointézet
.a. tát:oló ferrit-gyprú'k

•i' kidolgozása

NégysZög-lllszté;ézisu ferrit-gyuruJtkutatása
és fejlesztése 1957-ben kezdodött a Vasipari

Kutatóintézetb~n dr, Nagy Elldie 'v~zetésé
vel BaT/1OGyörgy, Kócsó,JJlés, Papp}áno.s,
dr.Pataky Balázs és Solymá,.. JánosnéÍ'ész~
vételével. Mindez a KGST elektronikus tele

fonközpont-progranij\l' keretében indult (a
BHG megbízásából), majd a mUIIkaa Kiber
netikai r<:utatócso.port fe]kérésé.!efol)'tfltó
dott. A néh~ytagú team jelentoskutató
múnkát végzett atárolásiés kápC~9lási fiu1k:~
dók ."megvalÓsítására '.'alkálmas'.' négysiög
hisZteréZisu rnágU8smagok'~loállftása te(én.
Végül sikeriilt. magIÍe~iillÍ1~l!lÍ1ÍigánaIapú
ferritbol igen)ó túlajdonságú'g)'UiUket elo<Í!
litani Rs=0,75~s négyszögletessé~ ténye.:.
zovel. A tárolási célra készült gyuruk mérete:

d=I,5 mm (belso átméro) és D=2,0 mm
(külso átméro), magaSsága pOOig 1,0 mm
volt. Ezenkívül kapcsolási célra igen sok, el

téro méretu gyuru is készült pl.: dID = 2,5/4
mni,valamint 4n mmméretbén:-Az átbillec
nési ido 1,6-2,0J,lsec volt. AZ együttmukö
dés keretében kfsérleti jelleggelTranszfluxoc

sa is, melynek elso példányát:Szegeden
helyezték üzembe.

Jelentos továbblépés történt: 1964-ben,
amikorra elkészült a HUNOR 131 jelu,
négymuveletes asztali elektronikus számo
lógép. A további munka részben ennek to
vábbfejlesztését jelentette (HUNOR 158),
részben egy számítógép (EMG 830) létre
hozásáf(az utóbbiból16 db készült el).
Ennek egyik. érdekessége az, egységek
csatlakoztatására szolgáló különleges
buszrendszer volt, amelyen a bejelentkezo
perifériák, megfelelo prioritás betartása
mellett, magúk vezérelték az adattranszfert
(ez természetesen a belso a~atbuszon bo
nyolódott). Az utóbbi berendezés germá11i~
um-tranzisztoros változata 1966':ra készÜlt

el.:Közbeh:aVILATr -val együttmuködve
lllástfpus\Í: ipap fe1pasi~~lásrasiántJogi~.
kai' áiilihköröket' is gyártóttak~ E])$~OOO

STATOMAPjelzéssel .. EzeI(1 aZ-~;EDS:;
1OQOc,l1él.kisebli, .kolllpaktabb; zárt ~g~sé
gek"yoltak;IFffogú csatlakQz.óVal.'~A:'sors
iróniája;- h6gy KlatsmánYinág;;aB' lÍazánk:c
baIÍ •elsok közöttféJlesztett' traniisztorofat
(l952-ben!), majd oktattaLÍ,z egy~~emen'és
a Méfl1öki Továbbképzo Iiítéz~r ~á~folya
main á tranzisztoros áramköröket, éppen
az o általa tei-veze~ berendezésekben oko
zott jelentos problérnát a Ge tranzisztorok
hoérzékenysége. Emiatt át is kelletfter
vezni az egyik. gép áramköreit szilfcium
tranzisztorosokra.

A gyár digitális labOljában kezdetben 6 ta
gú csoport foglalkozott a témakörrel, amelyik
a 70-es évek elejére már 130cra bovültVégül
kiváló fejlesztogárdaajakUlt ki, ,akik lcözül
Binder László, Gál Ferenc, Gál Jeno, Köves
Péter, KrizsVladimir, MaZZl1gMihály, Pro
kopp István, Rada Tibor, Ribényi András, Sá~
rossy József, Toperczér Ákos, Yínáe Iván, és
Yízer Jeno nevétkell kiemelni. Késobb.(qe ez
már 197±~benvolt) aszánútógépek fejleszté
sét, gyártását mint profilt a VIDEOTPNvette

. át,.közben azonban további fiatal'kollégák
csatlakoztak ai EMG-ben folyÓ munkákhoz
és.yáltak mindannyian kiválószakem-'
berekké. (A WANG gépek rendszerét alapúl
vevo HUNOR 666 és777 asztali kalkulátOc
rak már ekkor születtek, amelyekbó1 össze
sen 1600 db-ot gyártottak.)

Káhnán téri Piarista· GimiIázlumban kö
zel egy idoben létezett hasonló szakkörrol,
melyet· az igen lelkes, szerzetes fizikata
nár, Kovács Mihály vezetett nagy sikerrel,
ah erre vonatkozó jegyzeteket is írt, illet
ve adott ki (Gyakorlati bevezetés a kiber
netikába [1960] valamint Kibernetikai já
tékok és modellek [1968]cfmmel). A mún
kát sok intézmény támogatta alkatrészek
kel. Ezek a foglalkozások jelentos líatással
voltak a"fiatalokra, mert akétszakkörbe

járók közül ..~okan választotiákél~thivatá
suI az elektro'nikát, szárnftástechnikát, ma
tematikát, illetve fizikát. Így többek között
Abos Imre, Darócv János,Káli István, Kör
mendi Alpár, Mihályi Zoltán, Reé Eörs, Per
jés Zoltán, Szegi András, Vesztergombi
György (akik mellesleg.azéletben, a szak
mában is jelesre vizsgáztak).

A KFKI NTA 256ésNTA 512, tárolt programú analizátorai

Elektronik::i~ Méró'készWékek";
;Gy~ra" .

Közben ai Elektronikus Méromuszerek

Gyárábari (EMG) is elkezdtek logikai
áramkörök tervezésével, fejlesztésével
foglalkozl1i Klatsmányi ..Árpád sza1aÍ1ai
irányítása' mellett. Ezen ré~zlég vezetoje
kezdetben Hajós Józsé[ volt.t\z addig ki
zárólagÍU1alqg elven muködo ,elektronikus
muszerek ln:ellett világszerte megjelentek
a digitálisáramkörök felhasználásávallcé~
szültberendezések. ~z inspirálta az EMG-t
is az, ilyen irányú munkák beindftására.
K:ezdetben. logikai áramkörkészletet fej
lesztettek,ez ..volt az EDS-lOoo kártya
rendszer, mely generátort, kódoló/dekÓdo
ló, száIDláló, tároló, teljesítménykapcsoló
egységeket tartalmaiott. A tranzisztoros,
diódásáramk6fökégy- éskétszintu logi
kai kapcsolás,okai: valósítottak meg, ~e
lyek}_X-o~ .•megfogószintteLdolgoztalc 15
V~os,tápfeszültség mellett. A fejlesztés
1960-ban indult és a következo évben már

egyvasútbiztosító áramkörrendszeren mu~'
tattákbeaz.elért eredményeket, majd ezt>
hamarosan követte egy ún. zöldhullám'::au-:
tomatika, mely a forgalmi jelzolámpák irá
nyítását vezérelte. Ez eloször az EMKE
sarkon került alkalmazásra. Ebbe a kate

góriába tartozott~ villanyújság kidolgozá-
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rok ,eloállítására is sOr kelÜlt(Mindezek
alkalmazásával, Bóka~András, Ladányi Jó
zsef, Németh Pál és MÜllrtichAntal foglalko
zott a KKCS-ben.) Négyszög-hiszterézisu
ferritt anyagok eloállítására a TÁKI-ban is
folytattak kutatást, ahol Bóka Andrásné és
Tardos LáSzlóné foglalkozott,efeladattal.
Végül a gyuruk válogatását végezteK. A Va
sipari .i(.utatóban' beindított kísérleti gyártás
késobb'nagyipari méretekben a váci Híra
dásteclmikai Anyagok Gyárában folytató
dott AcVIDEOTON számítógépekben 
sokkal késobb - felhasznált gyuruk már is
mét a Vaskutban készültek, míg azok felfu
zését, a ferrit keretek és a memória szerelését
a VIDEOTON székesfehérvári részlegében
végezték egészen a 80-as évekig.

ELLIOTT 803B
Az elso tranzisztoros

eszámítogép a~ országban

Az elso, már kereskedelmi forgalomban· is
kapható tranzisztoros számítógép hazánk
ban az angol gyártmányú ,',Elliott 803B
volt. A National Cash Register (NCR
NSZK) hozta be az országba lQ61/62-ben,
Ez. a 'gép a Nehézipari Minisztérium
Elektronikus Számolóközpontjába ke
rült, mely késobb az Ipargazdasági és
Ügyvitelszervezési Intézetének felügyelete
alátartozott. A gép alkalmazása Csébfalvi
Károly irányításával folyt (elsosorban mu
szaki: bányászati; építészeti, statikai, vala
mint vegyipari feladatok megoldására
szolgált). Ebben a ,munkában Berényi
Miklós, Fölsz Attila, Hávass Miklós, Hol
napy Dezso, Homola Viktor, Kardos Gil
bert, Krepuska János, Náray Miklós, Páz
mány Béla, Rinágel József, Sándor Fe
renc, Vajna Zoltán szerepét kell kiemelni.
Míg a gép muszaki fenntartását kezdetben
Borovszky László és teamje (Braun Péter
és Kayse~ Mihály) a VILLENKI~bollátta
el, majd Alló Géza vezetése mellett Beöthy
Ádám, Berecz Károly,és Urik József vet
ték át ezt a feladatkört. Különlegességnek
számított egy Zuse gyártmányú rajzoló
gép, a GRAPHOMAT üzembe állítás;;!
ugyanott, 1965-ben. A 60x60 cm-es rajz~
lapmé&ttel dolgozni' képes berendezés
pontosságára jellemzo, hogy 1/16 mm-en
belül(!) tudott visszaállni bárriJ.ely pontra.
A vezérlés lyukasztott papírszalaggal tör
tént; ugyanakkor ennek végrehajtását jel
fogók végezték. Kezdettol fogva nyomta
tott áramköri lapok rajzolására használták,
különösen ázután, hogy a berendezés átke
rült az EMG-be. Mindenesetre a 803B im

portj a jelentos,elorelépé{volt, hiszen nem
csak hazánkbán még ,az európ;;!i piacon is
újként jdent meg a.berendezés; ,

A KGM elektronikus
számolóközpontja

A következo évben, egy további Elliott
803B jelu gép is beszerzésre kelÜlt, ez a
KGM Vaskohászati Igazgatóság Számo-
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lóközpontjában muködött. Maga, a beren-',
dezés igen stabil szerkezet volt, jól bírta a
folyamatos üzemet, természetesenmegkí-,
vánta a gondosan szabályozott légkondici
onálást, amire viszont igen érzékeny volt:.
A 35 mm széles, perforált mágnesszalagot
használó i.' tárolója különc megoldásnak
számított, bár akiknek' korábban szovjet
eredetu URAL gépekkeldolga volt; azok
számára ez nem is jelerttett újdonságot.
Abban az, idoben ilyen módon hidalták át
a gyo:rs iIidítás és fékezés okozta problé
mákat, valamint így oldották meg a siink
ronizálás (az ütemezo impulzusok e1csú
szásamiatt fellépó) gondjait. A szavak
hosszúsága 39 bit volt, 8192 szavas tároló
ja ferritgyufUkkel muködött. Regiszter cé
lokra nikkel muvonal szolgált. Megbízha
tóan muködo kártyaolvasó egészítette ki a
lyukszalagos bemeneti oldalt. Alapkiépí
tésben gyors muködésu (110 jel/sec) pa
pírszalag-lyukasztó Cfe1etype gyártmány)
szolgált az eredmények kiadására. Sor
nyomtiitója az akkoriban igen elterjedt,
amerikai gyártmányú Analex volt, ez
azonban csak késobb kelÜlt beállításra. A

·gép;;muveletvégzo sebessége elérte a má
sodpercenkénti 2000-et, ami abban az ido
ben; igen jó értéknek számított. Programo
zása. könnyen mégtanulható autokódban
történt.", ~ ~.

,A Számolóközpontb\Jll:-; néhány évig "7

a muszaki részleg ye:zetése ..yolt a'szerzo
feladata, ahol Bartók Zsuzsa, Bella József,
Gergely Csaba, Kollárszky László vóltak a
team ,tagjai. A programoiási' feladatok
megoldásában Dettrich Árpád irányításá
val Maizl József, Ságody István és Szucs
Emil ' vettek részt, míg a rend
szerszervezést dr. Újlaky Tamás (a Számo
lóközpont elso vezetoje), majd Buzgó. Jó
zsef összefogásával Éva József,' Lugosi
Gábor, Póti Imréné végezték. A felhaszná
lásban még a dunaújvárosi, miskolci, ózdi
kohá!;zati üzemek számítástechnikai rész
legeinek muÍlkatársai is .részt vettek. A gép

1~82-ig(!) megnyugtatóan muködött, ak
koi- átadták a Muszaki Múzeumnak.

Muveletvégzés frekvenéiákkal

A Méréstechnikai Központi Kutató, La
boratóriumban (MKKL). A- 60-as évek
elején Hatvany József osztályán Kardos
Péter vezetésével, Gyurusi Béla közremu
ködésével számítástechnikai swrzómuvet
fejlesztettek, amelyben frekvenciát' hasz
náltak információhordozóként. A Terta

áramköri egységekkel, ,,kockákkaI" meg
valósított -rendszerben megfelelo kódbe
menettel.vezérelték,illetve annak számos
ságával osztották a frekvenciát, a kimene
ten pedig ,impulzusokat kaptak eredmé
nyül. A találmányként kezelt kutatási pro
jekt keretében született produktum valójá
ban egynél kisebb számmal volt képes
szorozni.

Data Logger
a Hotecbnikai Kutatóban

<',~ ,_ .i"·-

Méfési adat6k gyujtése sok folyamat vizs

gálatánál" ~~lÜ1tfel, kü1önösen villa
,mosipari,~n~rgetik3i és kémiai jelenségek
követése eS~tében vólt ilyenre szükség. A
Hötechnikán:;Kutató .Intézet 1963-ban
szerzett be egy Data LoggertAngliából, az

ELLlOTT c~gtol.'Al~8 csatornás beren
dezés'a különbözo muszerek (pl. termoele
mek) által. mért értékek egymás utáni le
kérdezését és az adatok rögzítését (részben
papírsza1agra lyukasztás sal, részben táv
gépírón való nyomtatással) végezte el. A
Data Logger DC chopperral (inverter) dol
gozott li bemeno oldalon és ezred voltnál
kisebb értékeket is képes, volt .regisztrálni.
Ez a nagy érzékenység lett ugyanakkór a
gondok forrása is, mivel 40-50 méternél
nem lehetett közelebb telepíteni a méren
do objektumhoz, az összekötokábel pedig
nehezen eliminálható, kellemetlen zavarje
leket szedett fel. Az elektronikája már koc
ka formájú, muanyaggal kiöntött logikai
blokkokat (Minilog) alkalmazott, amelyek
termésZetesen még diszkrét elemeket tar
talmaztak. A Data Loggert Hargittay Emil
és Mayer Mátyás felügyelete mellett hasz
nálták. Az iS,mertetett felépítés világossá
teszi, hogy á berendezés miért kapcsoló
dik vizsgált témakölÜnkhöz.

;f..i"tc..~~>:·~... ,~"

'A Muegyetemi számológép
és Kozma László professzor.

Külön fejezetet képez a hazai számítás
technika történetében a dr. Kozma László
(1902":1983) által tervezett egyetemiszá
mítógép. Kozma' kezdetben az Egyesült
Izzóban dolgozott, majd onnan kapott ösz
töndíjjal a blÜnni Technische Hochschulén
mérnöp k~pesítést szerzett. 1930-ban Bel
giuint>an, a Béll-Telephone antwerpeni cé
génél helyezkedett el. Telefon áramkörö
ket tervezett" ebbol önként adódott a szá
mítógépek iiánti érdelqodésé;'áz automati
kus muveletvégzés gépimegvalósípísa.
1938-tól kezdve olyan ,elektromechani
kUs ,szániológépeket tervezett, amelyek
decimális rendszerben végzik el a négy
alap muveletet és alkalmasak telefonköz
pontok díjelszámolásáriák '. gépesítéséré.
(Ez részben a forgalom'követésére irác
nyult, részben a számla nyomtatásához
szükséges -adatok meghatározására. Ennek
kapcsán a hívó és hívott szám azonosítása,
tarifa megadása, beszélgetési ido mérése,
valamint a'dátum jelzése.) Ilyenberende
zésból két mintapéldányt is kiviteleztek,
de elég lassan muködtek. Késobb készült
egy olyan sz~ológép/ amelyik 'egy kis
asztali készülékrol két érpáron éskapcso
lógépen keresztül~volt,;: muködtetheto,
amely csupán,billentyuzetetés egy morze
szalag-nyomtatót _.tartalmaiott: Ottani
eredményes'~ munkásságát jelzi, hogy a
gyár tíz szabadalmat jelentett be, amelyek
mindegyikén szerepelt Kozma neve. 1942
ben tért',haza. 1946-ban lett a STAN-

Tennészet Világa 1995. különlenyomat
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Speciális .szervezet jött létre 1964-ben
Ga~dasági és RendszertechnikaiKutató
Csoport (GRKCS) néven, amelYnek ve,ze
t§je Kis%vák Józseflett,.munkátátS1ri:,~ .

..AcsMiklós, dr. EdelényiLászló,"Wodor
Dezso,'Konczér Oszkár;Wémetft Pál," Sik
laky Istváti,Széphalrni:?;..Géza, Turányi

?Gyula és Jnég néháriY~tóvábbikollégavolt.
);Egy ideig;az MTkAutomatizálási Kutatá

~::rIntézetéhéz (AJg> tartöztak. Elsosorban
:~::gaztla'sági-szerJeiési feladatok szárnítógé-
, pes megoldw-ával foglálKq~tilk,p(mt()sab:

i,b~: új.típusú gazdasági i:éndszerekkel'és'
,:{ezek.et 8zolgálq. technikák'l.meglia,tá~ó~~sá-:
J"'{val?"Xét jelentos' projektet,kiYJ1lelv~"a

mií,nkáik közül: az AlurÍúniümipanTröszt

r

DARD VillamosságiRt. (a mostani BHG)
cégvezetofomémöke: Munkásságát elis
merve 1945-bím Kossuth-díjjal tüntették
ki.

A kommunista tombolás során 1949

ben bebörtönözték, ahonnan 1954 végén
szai:)adult. ~ gyujtofogházban töltött ido
szakutolsó éveiben a KÖMI-401 irodában

dolgozott (eíroLkorábban már szóltunk),c
ahol egy automata' telefonalközpontof

tervezett, és kérte, hogyeztk<?3eljék talál
mányfént. Az·Á VH a dolÚimentációt 11

BHG-nalC, volt. munkahelyé~ek küldte
meg vélyményezésre~ahol' egykori ÍnUIÍ~
katárs~i;' kézirása és;.rajzai;alapjárÍ.azono
síta1Í.rtiidÍák .s·zc:mé1Yété§ Í11egI).~ugiathat
ták családját ariól; hogy még életben van.
1956-ban került vissza'ismét a Muegye
tem Vezetékes Híradástechnika tanszéké
re, annak vezetoje~ént, ahol egyébként
ugyanilyen iírinoségben letartóztatása elott
már dolgozott.

Ezeh idoszaka alatt (1956-5S'között)
épült meg a MESZ-I. jelfogóldml mú'kö
do, száIIIÍtógép, melynek megvalósításá
bím ákövetkezok voltak li segítségére: Bu~
dai Lajos, FrajkaBéla, Kálmán Róbért,
Székely Dobi Sándor, Wemér'Játios' és'S
lOvégzos hallgató .(ezek között volt Bagi
Alldrás, Horvai (Bniun) György, Krizs
VladiIÍ1ir, Ribényi András, Varga András).
A ..berendezéskifejezetten oktatási célra

.készült. A közel 2000 jelfogót tartalmazó
rehdszer lehetové (szinté kézzelfoghatóvá)
tette a lezajló lépések követését, különö
sen az átvitel (carry over) eset~ben.Mint
érdekesség megemlítendo a gyökvonás
fözvetlen megvalósítása. Az egycímu gé~
pen lényegében minden megtalálha.tó.~és

így tajmlmányozható vplt, ami,a nag'y"be:
rendezésekt;t" jt;llel)1yzteu bár'P minimális
memóriákap'acitása' 11Íiatta pfogr1~ni'bkát is
adathordozón kellett tárolni, illetv't ..szaka
szosan beadni (tehát nemvolftároltprog
ramvezérlésu, egy programlap 45 egymás
utáni lépést tartalmazott).Perifériás egy
ségként egy átalakított Mercedes írógép
szolgált. A gép num~rikus adatokkal szá
molt,amelyeket egy 10 gOl)1bosbillentyq-
zettéllehetett betáplálni. ' ,'. ,

Különlegességnek szárnít az, hogy bár a
MESZ-I-nek nem volt memónája, a Koz
ma által Belgiumban tervezett berendezés
ben, egy különleges - abban az idobenfel-

tétlenül újnak minosülo -.mágneshuzalos
tárolót alkalmaztak.

A fent ismertetett. berendezésen kívül;
1964-benegy másik'speciális száIIÍítógé
pet is épített munkatársaival a ~yelvtudo
mányi Intézet számára.,Ez egy,nyelvsta
tisztikai automata volt; me1ySO különbö7.
zo statisztikai'feladat egyideju megQldásá
ravolt alkalmas' (így pl. adott szövegben a
mondatok, a' magán- és mássalhangzók
számánal\,meghatározására). ,B:

Érdekes,:p.ogy Kozma Lászlómereven
ragaszkodottia. ,~eléfontechnikában bevált
és így megszokott tychnológiához, adelfo
gósmegoldásokhoi és elutasított mindent,
ami az elektronizálást jelentette volna. Ezt
a nézetét többfórumon\s hangoztatta, így
az Akadémia' külöllI)özo '.biz.o{tságaipan:.
(Kozma akadémiai rendes 'tag "volt.) Ab:
ban az idoben az volt a vél~ménye, hogy
,,Nem az: ...univerzális számólóg6peké a'Jö:
vO,hanem a speciáliscélú kalkIJlátötoké" ..
Késobb, más okokból ugyan,"de ellenezte
az '.elektronikus teletünközpontok fejlesz
tését is (a kapcsolási"sebesség'fokozása,
helyett fontosabbnak tartotta~. tylefonellá-
totts~g növelé~ét5.;> o

Elekt~onikai Fhtofumechanikai',.
Kutató Intézet "

Bárány, Nándor""" késó'bbicegyetemi;tanár
- kezdeményezésére ,alakult ,meg ,,1949
ben, a GAMMA-ból'ileválva, majd 19577
tol kezdveo~Szalkay Ferenc vezetésével
muködött az Optikai Kutató Laboratóri
um. Kezdetben a GAMMA toszomszédsá

gában, a 60-as'éVek közepétol kezdve. pe"
dig a Huvösvölgyben létezett .az intéz
mény"ekkorra< már,·EFKI (Elektronikai
FinommechanilQli Kutató,qntézet) 'né
ven.Szárnítástechllikai területen; lyuksza
lagolvasók és lyukasztók,.nyomtatóberen
dezések, valamint, mágnesszalag7tárolók
fejlesztésével foglalkoztak. Az utóbbiak
vonatkozásában a közvetlen adatrögzíto
ként használt mágnesszalag berendezések
álltak érdeklodésük eloterében.,Nagy se
bességu (1000 karakter/s) lyukszalagolva
sót és (150 karakter/s) JynkasztóUejlesz
tettek. A kísérleti példányok több számo
lóközpontban muködtek, majd késobb a
MOM-ban a sorozatgyártásukra is sor ke
rült (READMOM-300 és PERFOMOMc

SZÁMÍTÁSTECHNTKk

Proi.'Kozm~László, a MESi-I.lnegal-~
kf),~?j~:,".# .. " li.' .'0".

""-::'>,;-~-i'f;' '"'c," ,',' ;j-""-;' <

30 .névenk,erült~k -,forgalqmb,il,')ár)ezek
muködési,sebességei .már. alacsonyabbak
voltak aprototípusok~inál).Nyomtató ·té7,
makörben,is nagymuI1ka folyt, elob,b egy
16, pozíciós.;szánmyomtatót .fejlesztettek.
EIÍnek érciekessége; egy "bolygóIlluves",
megoldás volt"szabadalom is született eh
hez kapcsolódó an. Majd egy~álfanuIIleri"
kus, 136 pozíciós írógépszeru berendezést
készítettek, ennél- a, CREED rendszeJ-ét
vették alapul. i(Függoleges 'tengely kögil
elfordulp.henger f~lületéréfelvitt jelkész"
letet használtak,; a berendezés 20-30
sor/perc sebességgel dolgozott.) Az utóbbi
gyártásáril,azonban, abban' az idoben nem
kerültc'sor,~ A,. közvetlen m~gnesszalagra
rögiíto~réndszer fejlesztése a. BRG-vel;
v~amint"az EMG"vel közösen történt, ..és·
csak ,a kísérleti példányig jutottak el. A té
makörökkel foglalkozók közül 'Baráth
Csaba, Czabaffy András, Gulytjs Jeno,
Molnár István, RákócZi Ferenc,'RónaiTic
bor és Sinkovics.Jstván névét kell kiemel
ni. Az EI<KI-tI96S-ban~tve,tteoa VIDEO~
TON.és VIFI~ként (VideotoI). Fejlesztési
Intézetként) muködött tovább Kázsmér Jác
nos vezetésével. v-

Gazdasági' ésRendszertechnikai'
Kutató Csoport .-,',' ",_o,'~' '..~-~,"'., ,-'
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bol típusonkéntközel húsz került'Qeszer
z§s~~). Ily tp.ódóp. sikerültmegteremiepi,a
hazai,;,szánYtógép-arzenált", amelyikben
mipdegyik cég, ilktvegéptíplls megtalál
hatóvolt, egy-egyréprezentánsa révén.

NéhánY géprol· részletesebben is szól
nurik kell. A dán Regnecentralen GIER gé
pe' révén került be az elso, ALGOL nyelVe
re készült compilerrel rendelkezo, ugyan
akkor kiváló rendszer (nem véletlenül,
mert a fejlesztésében résztvevo dr., Peter

Naur v,olt ennek'apostola). Agép kéÜü-,
lönlegességét kell kiemelni: mikroprogra
mozott vólt és virtuális tárkeieléssel dol;
gozott'(ebben jóvalmegdozve azIBM~
etr Eredetileg tudományos siámításra ter- "
vezték, amit a 48 bites szóhosszúsága is
je1zett. Az operatív ferrittár k:apasitása
csak 1 kszó volt, de a három mágnesdob

együttesen 150 kszót tudott tárolni. Szuk
keresztmetszetet a lyukasztott papírszalag
bemenet jdentette. Hoffman Tibor és Ung
vári' László vezette a Vegyipari Tröszt
SzáJiútástechlÚkai KözPontját;' ahol' ezt
a gépet 1965-ben, véglegesen beállították.

. Az' NSZK, gyártmányú ZUSE-22 gép
ipari, terveZési környezetbe került, ilyen
alkalmazási profillal egyedülálló volt, A
MÜM-nál helyezték üzembe, ahol 1966
tóI kezdve tíz éven át üzemelt Schinágel
Ferenc, majd Forgács János vezetésével.'

A lengyel gyártmányú UMC-l gépet
geofizikai számítások elvégzése céljából
szerezték be, (a programozáSt és felhasz
nálást Zilahy Sebes László irányította).
Különlegessége az volt, h()gy muveletvég
'z!5 ,egysége mínusz 1 alapú szárnrendszer
b~n s~mqlt(!), míg a piacon létezett vala
mennyi gép 2-es számre~dszetben" ábrá
zolta a muveletben részt :vevo számokat.

(Érdekességként még'f;gykivétel kíván~i:
zik ide, a SETUN, egy 3-as, számréndsiére
ben dolgozó gép; amelyet a 60-as évek ~k

. jé~terveztekKijevben. Bár"~yen nemkeiült
r hozzánk, de máshova sem;' mivel csak két

kísérleti gép ~észiW el.) .' '
A,BULL.GAMMA 3-ET viszonLkét

példánybaíl'érkezett, az egyik a MÁVeba,
a másika Belügyminisztériumba került. A

A 60~as évekeiején azután egyre több szá
mítógépet importáltak, ezek közöttmegta
lálhatóak voltak az mori szocialista or
szágókból" ., szárm~zó _berendezések
(MINSZK-2, 22 majd 32, OJ?RA 1013;
RAZDAN,'UMC-l,URAL'-IES 2), vala
mint a :nyugatÖn gyártott számí~ógépek
(BULL-GAMMA-3, GIER,. IBM 1440,
ICT 1904 és 1905, UNNAC 1004, ZUSE
22). A gépekbeszerzésénél a gazdasági
megfontolások kisebb szerepet játszottak a
kiválasztásban;"'elvileg "az~ eltervezett fel
adatra való alkalmasság jelentette a leg
fontosabb ·,szempontot.' Ki ,'nem mondott
vagynyíltan el nem ismert hatást· gyako
rolt az ügyben résztvevokre a gépékkeljá
ró;kiképzéseken, tanfolyamokon való
részvétel", ,lehetosége. Hosszabb-rövidebb
idotartamra való külföldre ;utazás, lénye
gében csak így volt lehetséges. Termé
szetesen a közvetlen tapasztalatszerzés el
engedhetetlen volt mind a hardware, illet
ve software, mind pedig' az alkalmazások
vonatkozásában. Ennek kedvezo, katalizác
ló hatása azután jól megfigyelheto volt.
Összességében azonban igen kevés gép
beszerzésére keiült sor. Emellett azután
nagy gondot jelentett az is, hogy - a gyár
tó cégektol való függés vagy elkötelezett
ség elkerülésére - mindegyik"cégtol csak
egy vagy 'legfeljebb két gépet szereztek be
(kivételrol a viszonylag' kis, teljesítményu
BULL',115-ök, valamint az UNNAC
1004-ek esetében beszélhetünk, amelyek-

.További gépek
és"számolóközpontOk

gek csatlakozását. Az idok során a SZÜV
igen jelentos, szervezetté notte ki magát,
különnyomdávaHahol a lyukkártyán kí
vül leporellókat és más számítástechnikai
segédanyagokat állítottak elo) éskitéJjedt
ország()shálózattal. Minden,· megyeszék
helyen alakult egy-egy centrum, az elsok
1964-ben Pécsen és Szegeden> A többi;
rendre már a vizsgált idoszakunk után ala
kult meg. A 60-as évek végén, a Muszaki
Osztályon, még" gyors lyukszalagolvasó
fejlesztéssel is foglalKoztak (Szigeti Antal,
Udvary András, Zsombok Zoltán), amelye
ket szovjet számítógépekhez illesztettek.

- '

Az 1949/50-es népszámlálás' kapcsán,
1951-ben jött létre a SGAGI (Statisztikai
Gépiadatfeldolgozó "Gazdasági Iroda),'
1953-tól kezdve vállalatként (SGAV) mu
ködött, amely a mai SZÜV elodje volt.
Kezdetben a KSH-ban, majd a volt Ludo
vikaAkadémia épületében (Budapest VIlI.'
kerületében) kapott helyet a vál~,alat. A.b:.
ban az' idoben a legnagyobblyúkkártja
gépparIq<al rendelkezett, amelyben szovjet
eredetu, IBM gyártmányú, valamint ki
sebb darabszámban francia' (GAMMA'"
2B)és NDK ASM-18-as(elektroncsöves
szorzó) 'bereíide:zések egyformáp iÍnegta

,lálhatóak vol~. 19azgat?ja, >aI'leghosz
szilbb ideig, Orylstván volt, ~t a 70:es
években Kondricz' József követett. Köz
vetlen ,murikatársaik Kis György,' I.,ukáési
József, MiJuilyi Zoltán,' Pintér László,Su
lyok'Imre voltak. Elektronikus számítógé
pek felhasználásával 1964-tol kezdve dol
goztak a SZÜV-ben. A gépek egy része az
után innen a végleges helyére, más cégek
hez került át (pl. GIER vagy az UMC-l,
de ezekre még részletesebben visszaté
rünk). A legjelentosebb beszerzés az ICT
1904-es gép volt (1966-ban), melynek há
rom fontos tulajdonságát kell kiemelni:
multiprogramozású volt, egy idoben négy
program futhatott (az elso ilyen gép volt
az országban!), kiteIjedt kisegíto-külso tá
roló rendszerrel rendelkezett (mágnessza
lag- és mágneslemez-tárolókkal), végül az
alkalmazott Standard Interfacek rendkívüli
módon egyszeruvé tették az összes egysé-

MESZ-I. jelfogós számítógép

A SzámÍtástechnikai "

~§.,.üg~telszervezo Vállalat
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§zámítógépesítésének megvalósítása, vala~
inint,' az Or~:zágos Gumiipari Vállalat
(OGV) rés:lére' egy,lJieráichikus informá
ciórendszer' létreh()zása. H'![dware fejlesz
tésselisi,foglalkqzfuk"ennek"során elkészí
tett.§k a}~igitális'IfányítÓ Adatfeldolgozó
Rendszert (a PlGIRAD-ot). Ezaritmeti
kával, illetve 6gy 64 kbitei, VILATI gyárt
mányú hajlékony' lemeZes memóriával,
valiimint egy újszeru I!lultiplexerrel mukö
dött. AZ,lltóbbi máf;a multiprogramozás
elemeit valósította meg. NGRKCS végül
1968-ban beolvadt az JNFELOR-ba.



gépet az 1961-ben alakult MÁV Adatfel
dolgozó Fonökségnél telepítették, mely
Perei József vezetésével két, márkoráb
ban létezett lyukkártyás részleg összevo
násával jött létre. A muszakiak Pohlinger
.László és Kemény Ferenc, míg a progra-

• mozók Meskó Andor ~rányításával dolgoz
tak. Különben a MAV-on belül létezett

_ még egy KibemetikaiCsoport is, Fekete
András összefogásában, amelyik egyben
az Adatfeldolgozó Fonökség felügyeleti
szerve volt. A BULL-GAMMA 3-ET va
lójában egy gyors mú1<ödésu, részben bel
so, részben külso programozású, vala
mennyi muveletet elvégezni képes elektro
nikus táblázógép volt, mágnesdob memó
riával. A programtáblán dugaszolássalki
jelölheto lépések száma 64 volt, a közpon
ti gyors memória 64 szót (á 12x4 bit), míg
a dob 16 kszót(!) tudott tárolni. A dob nél
küli változat (BULL-GAMMA 3, amely
bol sok példány volt az országban) is ren
delkezett egy kis operatív memóriával,
amelyik késlelteto muvonalas megoldás ú
volt 7 szó kapacitással.

A BM-ben az üzemeltetés vezetését

1961-tol Vasvári György vállalta, itt dol
gozott Csajkovics József, Juhász JáÍios és
Pelván Tibor is, iníg Dénes József az
egész adatfeldolgozasi terület fonöke volt.
A BULL-GAMMA 3-ET mellett, késobb
még egy UNNAC 1004 is beállításra ke
rült ott, mely az elobbihez hasonló jellem~
zóKkel bírt (bár dobja nem volt, ugyanak
kor: az egyik legmegbízhatóbb elektroni
kus gép volt abban az idoben hazánkban).
Dénes. különben munkatársaival kidolgo
zott egy tyukszalag-kártya konvertert, egy
másik szabadalma pedig kódolással rövi-

.-dített bináris jelsorozatok' dekódolásával
foglalkozott. '

Még két számolóközpontról kell szól
nunk, amelyekben szintén jeles szakem
bergárda jött össze és különféle alkalma
zási feladatokat· oldottak meg: a Munkaü
gyi MinisztériunfOrszágos Vezetó'tépzo
Intézete, valamint a Volán Tröszt Számo
lóközpontja. Az elsóoen egy ICT 1905-ös

DIGIRAD (GRKCS-Telefongyár)

Természettudományi Közlöny 125. évf. 6-8. füzet

gép került beállításra 1967 -ben, az ILO
(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) támo
gatásával. Ezen intézet elso igazgatója,
1972-ig László Imre professzor volt, mun
katársai között találjuk Kovács Gyozot,
aki kezdetben a számolóközpont vezetoje
volt (ot Obádovics Gyula követte), vele
dolgozott még Jankó Géza az üzemeltetés
vonalán valamint Ada- Winter Péter, Lázár
György, Meszéna György, Szarvas Sándor
az oktatási, alkalmazási; operációkutatási,
valamint a rendszerszervezési területek
feleloseiként. Eredményeik közül kiemel
kedo, hogy hazánkban elso ízben itt készí
tettek "Business game" -eket (szimulációs
játékokat), természetesen oktatási célra.

A másik számolóköipont már 1958 óta
muködött, akkoriban még az AVIG (Autó
közlekedési Vezérigazgatóság)· Gépiaditt
feldolgozási Irodájaként. Itt cseh "ARIT
MA lyukkártyás-berendezések voltak. Ez
a rendszer szokásos méreru kártyával dol
gozott, amelyeken kör alakú lyukakkal (az
elterjedtebb négyszögletes helyett) 90 al
fanumerikus jelet tudtak ábrázolni (a
hosszirányban kettéosztott kártyán felül
45 jelet, illetve az alsó sávban ugyanany
nyit). Egyébként ezzel a megoldással az
angol POWERS cég lépett eloször piacra,
még a század elso felében, de késobb. a
Remington Rand - UNNAC is ugyanezt a
rendszert alkalmazta. Így nem volt· véletc
len, hogy késóob (I971-ben) ide egy UNI
VAC 9400-as berendezés került, amelyik
ekkor már a VOLÁN Tröszt Számolóköz~
pontja nevet viselte. Ez dr. Tápay Tamás
vezetésével mú1<ödött,·az egyes részlegek
pedig Hunyadi László és Marxreiter Ala
jos irányításával dolgoztak. Az UNNAC
különlegessége az volt, hogy operatív tár
ként mágneses fémréteggel bevont rézhu
zal szolgált, amelyben a szelekció'a ferrit
tárakbanszokásos két féláramosmegol
dással történt.

Számítógépek a volt
szocialista országokból

A szovjet eredetu gépek megbízhatósága
sok kívánnivalót hagyott maga után, nem
csak a csöves berendezések, de még a
tranzisztoros felépítésuek is. Sok zavart
okozott a homérsékleti érzékenységük is.
Mindenesetre, akik ilyen gépek mellett
nottek fel, azok alaposan megismerhették
a gépek "lelki világát", elegendo tapasz
talatot szereztek ahhoz, hogy más, korsze
ru gépek üzemeltetése már gyerekjáték le
gyen a számukra. Legeloször az URAL-l
került az országba, mégJ960-ban. k bec
szerzett két darabból egyiket aKFKI-ban
állították be, míg a másikat a K8.H-ban,
amit onnan, másfél év múlva a TAKI-ba
telepítettek át. Az elso gép Tóth. Imre irá
nyításával muködött, a második gép üze
meltetését eleintePintér László Ca KSH
ban), majd Hoffmann Tibor (a TÁKI"ban)
fogta össze. Az utóbbi gép muszaki gond
jaival Ungvári László mellett. Lantos
György és Súlyok Imre törodött. A három

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

URAL-2 e,gyike az ,Egyetemi Számító
központba került 1965-ben, amelyet
1968-ban ott egy RAZDAN·váltott fel. Ez
a központ \dr. Krekó Béla vezetésével;' a
programozói·ág Környei Imre, míg a mu
szaki"részleg Vágner Gyula irányításával
muködött. A második URAL-2-rol már

szóltunk, ezt az MTA Számít4stechnikai
Kö~ontj!Íban ,állították be. Az ÉM
SZAMGEP (Epítésügyi Minisztérium
Számítógépesítési és Ugyvitelszervezési
Vállalata) lett a gazdája a harmadik ilyen
berendezésnek, melynek igazgatója dr.
Kádár Iván, helyettese és egyben a kutatá
si foosztály vezetoje dr. Németh Lóránt
volt. A számolóközpont munkáját Schlei
der József, illetve Lantos György fogta
össze. A számítógépet élsosorban a követ
kezo két' területen alkalmazták: az építoi
pari költségve~ések gépesített elkészítésé
re, valamint hálótechnikai módszereken
alapuló eroforrás (kapacitás) allokációra.
másként szólva egyedi építési folyamatok
tervezésére és ellenorzésére.

Az URAL gépek alapveto gondja akon
taktushibákból és az alkalmazott elektron

csövek rövid élettartamából adódott (500
óra). Az URAL-2 szóhosszúsága 40 bit
volt, 2048 szavasferrit- és 16000 szavas
dobtárolóval muködött: Átlagos muvelet
végzési sebessége 5000 pro perc volt. Az
adatbevitel két szélén perforált, 35 min
széles muanyag szala'ggaltörtént (egyenle
tesen exponált mozifilm), az iDformációt
megfeleloen elhelyezett négyszögletes
lyukak hordozták. Ezen bonyolult beviteli
rendszert, a legtöbb központbimlyukasz
tott papírszalag-olvasóval cseiélték fel. A
mágnesszalag-tárolójaugyancsak 35 Inm
es végtelenített 'szalag, kapacitása 200 ezer
szó volt. A vízszintes tengelyu mágnesdob
memória ferrolakk bevomitú volt, és a.ré
teg esetleges sérülése viszonylág egysze
ruen volt kijavítható (ecsettel és azt követo
finomcsiszolással). Robosztus kivitele el
lenére viszont sok zavart okozott a hoérzé

kenysége. Az eredményközlo muve lipo
zíciónnumerikus adatok nyomtatására
volt alkalmas, amelynek iniciálása gázki
sülésu csövekkel történt. .Az energiaellá
tást leválasztó transzformátoron keresztül,
közvetlenül a hálózatról biztosították. (A
Razdannál ez már· másként történt, neve
zetesen egy 400 hertzes generátorral,·· ily
módon a transzformátorokkisebbek lehet

tek és a rövid ideju (impulzüsszeru) háló
zati zavarokra, illetvefeszültségkimarac
dásra érzéketlen volt a'rendszer.) A folya
illatos üzemeltetést nagyban neheZítette aZ
igen hósszú átfutási ideju (nemegyszer
másfél évet kitevo) alkatrészellátás.

A lengyelODRA 1013-b61hét darab ér
kezett az országba, valamennyit egyete
mek kapták. Az elsot a .i\1:iskolci Nehézi
pari ~gyetem matematikai tanszékén.ek
Számítástechnikai Laborat(iriumában állí
tották üzemben 1966-ban, amelynek elso
vezetoi Obádovics Gyula és Salánki Jm;.os
voltak.
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Szakemberek összefogása

Elsosorban az egymás tapasztalatai, ered
ményei megismerésének igénye indította
meg a szakembereket tömöríto, valami
lyen társadalmi szervezet létrehozására tett
lépéseket. Az ezt célzó tapogatózások,
megbeszélések 1961-ban merültek fel elo
ször. A MTESZ keretében megalakítandó
csoport gondolatát Philip Miklós vetette
fel, aki akkor annak fotitkárhelyettese
volt. Békéssy András (Mat. Kut.), Fazekas
Ferenc (Muegyetem), Homonnay Hugó
(SZÜV), dr. lá,ndy Géza (Muegyetem), dr.
Kádár Iván (EM Számgép.), Pesti Lajos
(KSH), Pintér Lászl6 (SZUV), Szelezsán
János (KKCS), Szentiványi Tibor (KKCS),
dr. Tarján Rezso (Muegyetem), Tóth Imre
(KFKI), Zentai Béla (OMFB) bevonásával
zajlottak az elso megbeszélések. Termé
szetesen mindehhez meg kellett találni a
megfelelo muködési formát. Kezdetben a
Központ Automatizálási Bizottság
(KAB) kebelében zajlottak az összejövete
lek, amelynek vezetoje, az ÉVITERV
munkatársa Bánóczy György, helyettese
pedig Kovács István (KGMTI) volt. Ók
külön kiadványt is megjelentettek (A
"MTESZ KAB Közlemények"-et), amely
ben számítástechnikai hírek is napvilágot
láttak. Majd 1963 októberében megalakult
az Infonnációfeldolgozási, Ki~ernetikai
és Operációkutatási Szakosztály
(IKOSZ). Ezt követte 1965-ben az Auto
matizálási Infonnációfeldolgozási, Ope
rációkutatási Tanács (AlOT) létrejötte.
Ennek elnöke Tarján Rezso lett. Mindkét
szen:ezet közvetlenül a Központi Titkár
sághoz tartozott. Ekkorra kialakult egy
szakcsoportstruklÚra. (Akkoriban a követ
kezo négy létezett már: a Rendszerszer
vezési, az Operációkutatási, a Programo
zási, valamint áz Elektronikus Számítógé
pek Muszaki és Üzemeltetési Kérdései-vel
foglalkozó szakosztályok.)

Ez a formáció egészen 1968-ig, a Neu
mann János Számítógéptudományi Tár-

. saság megalakulásáig létezett, pontosab
ban átalakIlIt egy most· már rangosabb
szervezetté. Az átalakulásnak több oka is
volt, részben azért, mert az egyesületek
nem nézték jó szemmel a központi szerve
zodések (ilyenbol három is volt) "kiemelt"
státusát, másrészt a Nemzetközi Infonná
ciófeldolgozási Szövetséghez (IFIP-.hez)
való csatlakozás megkívánta egy önálló
szervezet létét, bár ennek kezdeményezése
már 1965 oszén megkezdodött. Ez volt a
de jure alakulás, a de facto, tehát a gazda
ságilag is önálló egye~ületté válásra csak
1972 után került sor. Igy lett a Neumann
Társaság a MTESZ 32. egyesülete. A kü
lönbözo idoszakokban a következo szer
vezo titkárokkal dolgoztunk együtt: Tarr
Istvánné (Ida) [1962-65], Léces Károly
[1964-66], Nyárai Emilné (Bori) [1966
68], Mácsay Istvánné (Klári) [1969-71],
lolsvai Károly [1971-73], Szemerédi Júdit
[1973-75], Károlyi Antalné(Kati) és Kiss
Árpádné (Éva) [1976-78], Ádám Anna és
Bánsági Lászlóné (Denis) [1980-83], vé
gül [1981-tol] Tóth Istvánné (Marika), aki
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ügyvezeto jotitkárként mind a mai napig
viszi a társaság gondjait. A TIT kereté
ben is alakult egy Kibernetikai Szakcso
port, 1961-ben, melynek tevékenysége
két területen volt jelentos: számítógépek
muködését és alkalmazását ismerteto tan
folyamokat szervezett, másrészt a Vas- és
Fémipari Szakszervezet megbízásából
szakmai füzeteket, munkásakadémiai ki
adványokatjelentetett meg. E szervezet el
nöke Szelezsán János, titkára Németh Pál
volt, akiket 1964-ben Doromby Endre kö
vetett.

Következtetések

Vissza~ekintve erre az idoszakra láthatjuk,
hogy mennyi nagyszeru eredmény szüle
tett, bár az is megállapítható, hogy mind
egyik egység a maga érdeklodésének, am
bíciójának megfeleloen, de izoláltan fog
lalkozott aszámítástechnikával. Az igen
sok helyen, szétszórtan végzett, párhuza
mos fejlesztomunka koncentrálás ával, egy
mederbe tereléséveI talán. még többet lehe
tett volna elérni. De hát ami ma világos
nak tunik, azt akkor még csak néhányan
tudták megfogalmazni. A kommunista
rendszer gigantomániája (hatalmas kutató
intézeti hálózat létrehozásával) éppen el
lenkezo irányba hatott, ami csak arra volt
jó, hogy valamely szervezet elérje azt a
kritikus méretet, amelyik már elegendo
volt a nyugodt kutatómunkához szükséges
financiális támogatás kiharcolásához. A
központilag biztosított költségvetési kere
tek ugyanakkor elkényelmesítették és így
kevéssé sarkallták a kutatókat. Viszont ha

talmi kérdések, presztízsszempontok 
nem utolsósorban - politikai ráhatás is
jócskán befolyásolták a kutatást. A nagy
szervezet, nyilvánvalóan, jelentos admi
msztrációs egységet é§ segédapparátust
kellett hogy eltartson. Es akkor még nem
szóltunk a kontraszelekció hatásáról. Más
ként, a fentieken kívül személyi okok is
boven befolyásolták a helyzet ilyetén ala
kulását, no meg a Tudományos Akadémia
tartózkodó, konzervatív magatartása is
visszahúzó hatású volt. Ezen testületnek
pedig minden rendelkezésre álló eszközzel
a korszeru kutatást kellett volna támogat
ma. (Szerencsére ez a hozzáállás késobb
jelentosen megváltozott.)

A vizsgált idoszakban valóban még a kez
detekrol beszélhetünk, amelyben a legtöbb
erofeszítés a technikai eszközök létrehozásá

ra irányul!, és amelyek közvetlen módon gé
pi kódban vagy szimbolikus hivatkozással,
autokódban voltak programozhatók. Ezek
rruatt a felhasználás is még meglehelOsen
nagy munkával volt csak megvalósítható. A
fejlettebb, magas szintu programnyelvek

. (így a FORTRAN, COBOL, ALGOL) ép
pen a vizsgált idoszak. végén kezdtek kiala
kulni, elterjedésükrol még kevéssé lehet be
szélni. Ilyen nyelvek hazai gépekre való
adaptálása vagy nagymérvu programok (pl.
adatrendezoK) készítése is még gyerekcipo
ben járt.

URAL-2 számítógép

Eloretekintés - a további idoszak

A számítástechnika hazai történetében az

1965/66-os évek azonban határvonalat je
lentettek. Ettol kezdve a számítógépek al
kalmazása került elotérbe, a felhasználást
megkönnyíto programnyelvek rohamosan
terjedtek. Egyre több helyen állítottak
üzemben új gépeket, megnövekedett az
import. Egyszóval új fejezet kezdodött. Ez
is oka annak, hogy összeálIításomban en
nél a pontnál megálltam. Bár csak jel
zésszeruen ugyan, de néhány fontos. to
vábbi eseményt, alakulást mégis meg kell
említeni. Az egyik legjelentosebb hazai
,,software-ház" az INFELOR (Informá

ciófeldolgozási Laboratórium) pl. 1965
ben alakult meg és Rabár Ferenc vezetése
mellett hosszú ideig muködött, alapítója a
KSH volt. Közel 100 fo dolgozott itt. Az
MTA-hoz tartozó Automatizálási Kutató
Intézet is akkoriban, formális an 1961/62
ben jött létre (prof. Benedikt Ottó igazga
tásával), bár jogelodei 1958 óta léteztek
(tanszéki kutatócsoportként a Villa
mosgépek Tanszéke mellett, majd Auto
matizálási Kutató Laboratóriumként). Ide
került Vámos Tibor is 1964-ben igazgató
helyettesnek, valamint késobb Hatvany
József és Uzsoky Miklós foosztályvezeto
nek, Bajáki László viszont sokkal koráb

Dan csatlakozott a szervezethez. Kifejezet
ten témakörünkbe vágó szakkérdésekkel,
így pl. folyamatirányítással csak az inté
zetté alakulást követoen foglalkoztak. A
szocialista országok közös számítógépfej
lesztési programja (az ESZR) is ezt köve
to-en J968-ban indult meg, ehhez kapcso
lódóan jött létre Náray Zsolt vezetésével a
Száuütástechnikai Koordinációs Intézet

(SZKI). Mint már korábban említettük, a
KSH-hoz tartozó OSZI (Országos Szá~
mítógépalkalmaz~si Iroda) is késobben,
1972-ben kezdte'meg muködését dr. Né
meth Lóránt, illetve helyettese Pongrácz

Tibor vezetésével. ~:~

Természet Világa 1995. külön lenyomat
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