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Hír az Esti Hírlapban 1 000 000 évvel ezelőtt 
64 = 26

, 1959 jan. 21-én

=30 művelet/mp



ENIAC-ról első magyar hír 1946-02-16



1946-50:néhány zavaros híradás

•Kis Újság, 1946-11-16

Világosság, 1949-04-21

Műszaki Értelmiseg 1947 page 388

Szivárvány, 1947 (2. évfolyam, 2-26. szám) Bay Zoltán



Két kivétel: 
• Kunfalvi Rezső: 

Nagyméretű számológépek
A Magyar Természettudományi Társulat 
közlönye 3. (1948)1948 / 3. szám

• Tarján Rezső:
Elektronikus számológépek
Előadás az 1950 december 1-én tartott 
osztályülésen

Kiváló fizika tanár és ismeretterjesztő!



Analóg vs. digital
MTA folyóiratban, 1951-ben• Bonyolult számítások (pl. differenciál egyenletek megoldása) 

elvégzésére analóg eszközöket fejlesztenek a 20-30-as 
éveken. Pl.:

• USA: Vannevar Bush „differential analyzer”

• SZU: L.I. Gutenmacher „electrical modelling”

• 1946-ban Gutenmacherék Sztálin díjat kapnak analóg 
számológépek fejlesztéséért.

• Beindul a propaganda gépezet:
• Analóg számológép: szocialista

• Digitális számológép: imperialista

• Mindenütt párhuzamos leírások, az analóg előnyeinek 
(egyszerűség, olcsóság…) hangoztatásával.

(Ennek valamennyi objektív alapja is lehetett, mert akkor csak műszaki 
tudományos alkalmazásokban gondolkodtak, adatfeldolgozás, kommunikáció 
stb. még nem volt!)

• Még Tarján is ezzel zárta az előadását a két rendszer korrekt 
ismertetése után:

• De voltak „túllicitálók” is !



MTA Alkalmazott Matematikai Intézet

• Feladatai között szerepel a számítási igények kielégítése 

• Bérszámolók alkalmazása (5 Ft/óra)

• Tájékozódás gépi számítási megoldásokról
3 aspiráns: Frey Tamás ………………………KKCS -SZK ig. ……BME prof.

Sándor Ferenc ………….……..KKCS progr. ov. …..NIM IGÜSZI….. külföld

Székely-Dobi Sándor…………Kozma/Kalmár gépek….vasutbiztosítás, Győr prof.

Csehszlovákiai tanulmányút
Ennek kapcsán III. Osztály feljegyzése 1953 március 18:

Önműködően vezérelt 
számológépek
Magyar Technika 1954 
augusztus

A matematikai gépekről
Magyar Technika 1953 
szeptember



Sajtóvita 1954-ben a számológépekről

Székely-Dobi

Körmöndi János ?



Volt egyszer egy kutatóhely…..

Előnyös helyzet:
• Hozzáférés nyugati szakirodalomhoz  
• Nincsenek megélhetési gondok
• Koszt-kvártély …
• és még őrzést is!  
• Szovjet mintára („saraska”) : börtönben mérnökiroda
• Civil fedőszerv

KÖMI 401 
Általános Gép és Épülettervező Vállalat

• Néhány számológépek iránt érdeklődő „munkatárs”
Tarján Rezső, Hatvani József, Edelényi László, …
Külföldi irodalom elérhetőség

=>   1953 decemberében levél a MTA-nak:
Felajánlják egy elektronikus számológép megtervezését

analóg vagy digitális 
• 1954 február: részletesebb levél, szakmai melléklettel    

Budapest 2006, pp. 404-409, Búza Péter





A levél utóélete



És mi történik közben az Akadémián?

• 1953 március: III. Osztály felveti műszaki intézet bevonásának 
szükségességét.

• Kijelölik a Méréstechnikai és Műszerügyi Intézetet (MÉMI)

• December 9: MÉMI igazgató beszámol egy megbeszélésről a 
matematikai gépek témában érdekelt intézményekkel:
• Alkalmazott Matematikai Intézet, KFKI, Posta Kísérleti Állomás, 

Haditechnikai Intézet, TKI, Magyar Televízió Vállalat

• Főként analóg fejlesztési eredmények

• Január 9 : Értekezlet a MTA Főtitkáránál

• Építés vs. vétel

• Fejlesztők áthelyezése MÉMI csoportba

• Eredmény:



MÉMI Elektronikus számológép csoport

• Megalakulástól 1955-ig
• Nincs önálló szervezeti egység

• Partnerek nem adnak át embert

• Egy két aspiráns
Sándor Ferenc, Székely-Dobi Sándor…..

• Nincs nyoma jelentős 
tevékenységnek.

• Tarján vezetésével 1955-től

Szentiványi T.: A számítástechnika 
kezdetei Magyarországon 

+ jelentős propaganda és lobbizás egy önálló intézmény érdekében!



Első szakmai rendezvények

• Kalmár László 1956. április 10.-én hívott 
össze egy szemináriumot a Szegedi 
Tudományegyetemen a matematikai logika 
műszaki alkalmazásainak megismerése 
céljából. Ennek az első szemináriumnak a 
résztvevői: Bakos László, Bakos 
Tibor, Bereczki Ilona, Csákány Béla, Fodor 
Géza, Hajnal András, Kalmár László, Muszka 
Dániel, Pollák György és Szász Gábor voltak

• 1956 szeptemberében rendezte a Bolyai 
János Matematikai Társulat a 
„Halmazelmélet, matematikai logika és 
matematikai gépek” kollokviumot 
Balatonvilágoson



MTA KKCS megalakulása

1956 július Elnökség

1956 január III.Osztály

• 1956 január III. Osztály
digitális számológépek beszerzését kéri a SzU-ból

• 1956 július 14 (szűk) Elnökségi ülés
• Előterjesztés

• 1956 szeptember:

Részletes, korrekt helyzetleírás és javaslatok

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkársága
Szovjet relációjú főosztály  vezetője



M-3 megszerzése

• 1956 szeptember:
• Ural megrendelése (Metrimpex)

• 1957 elején
• Szovjet fél lemondja

• 1957 febr.-márc.
• Varga-Tarján SZU-ban tárgyal

• Megállapodás akadémiai intézetekkel

• Egy nemrég elkészült, de még nem 
gyártott gép dokumentációjának 
átadása:  M-3

• 1957 december
• Dokumentáció + alkatrészek érkeznek.

1957 május (MTA Elnökség)

1957 január (Varga S. jelentése MTA-nak)



M-3 építése

• 1958-59
• Építés

• Mechanikai műhely

• Összeszerelés
• Elektromos műhely

• Életrekeltés, üzemeltetés
• Műszakiak + DB

+ Programozók

+ Alkalmazók

• Első alkalmazások: 1959

• Rendszeres üzemelés: 1960-

• Átvitel Szegedre: 1965

MTA KKCs

https://itf.njszt.hu/itf_rendezvenyek/mta-kkcs



Köszönöm a figyelmet !

A múltbeli események felderítéséhez nyújtott segítségért szeretnék 
köszönetet mondani az Arcanumnak, valamint Hay Diánának az 
Akadémiai levéltár vezetőjének és Vajda György akadémikusnak.
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