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Kedves Tibor, 

fogadd szeretettel az NJSZT Informatikatörténeti Fórumának 
tagjaitól a mellékelt kis csokor mezei virágot! 90-ik születésnapod 
alkalmából egy míves freskó illetne inkább meg, ám munkásságod 
mérete és mélysége meghaladta szintetizáló képességünket. Így erőnkből 
mindössze arra futotta, hogy életpályád útját szegélyző, itt-ott 
elhullajtott kis virágokból gyűjtsünk össze egy maroknyit. Egy 
maroknyi olyan színűt, amely színeket együttesen, megfelelő prizmán 
áteresztve megsejtetik azt a fényt, amellyel szakmánkat bevilágítottad. 

Racionális világfelfogásod mérnökségedből eredeztethető. Így lettél 
alapítója és meghatározó szellemi vezetője szakmánk zászlóshajójának, 
a SZTAKI-nak, s lettél kovácsa a NJSZT-nek, majd világszintre 
emelve munkád terét, az IFAC-nak. Mindig nemzetben, társadalomban 
gondolkodó emberként izgattak társadalmunk kérdései, s nem csak 
publicisztikád jelentős részét szentelted e témának, de innen nőttek ki 
demokráciánk fontos kezdeményezései. Ugyanebből a gyökérből 
táplálkozott nevelői ambíciód: jót, s jól a következő generációnak! 
Tudósként foglalkoztál a mesterséges intelligencia, nyelvtechnológia 
kérdéseivel, s a Magyar Tudomány segítségével hívtad fel a figyelmet 
egy konzervatív testület keretei között is a mindig újra. Eközben Till 
Eulenspiegelként nem felejtettél el fricskát nyomni azok orrára, akik 
nem voltak képesek befogadni a haladás és humanitás eszméit. S 
mindenki számára népszerűen tudtad hirdetni, hogy nincs két kultúra, 
az emberi műveltség tárháza nyitott volt számodra minden oldaláról.  

Barátként köszöntünk, s miközben további jó egészséget kívánunk, 
örülünk, hogy személyedben a mi kultúránk alkotó mesterét 
üdvözölhetjük. 

 

Budapest, 2016. június 1. 

 

Dömölki Bálint                       Havass Miklós 
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 Civil polihisztor (Interjú) a Népszabadság 2011/6/ szám 
 

 Utam a diszciplínához, fejezet az „A számítógép tudományról egyes 
szám első személyben” c. kötetből, Typotex 2014. 
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Civil polihisztor (Vámos Tibor) 

 

Alig egy hónapja, az akkor még Rooseveltről elnevezett téren néhány fiatalember 
beszélgetett. „Nyugdíjastalálkozó” – legyintett valamelyikük az épp akkor zajló 
akadémiai közgyűlésre utalva. 

E korántsem tiszteletteljes kitétel véletlen fültanúja korát tekintve akár magára is vehette 
volna a gúnyos megjegyzést, ám Vámos Tibor hamiskásan kuncogva idézi fel az esetet. Nem 
csoda, kevés fiatalosabban gondolkodó tagja van nála a veretes testületnek. Bár már évtizedek 
óta az általa létrehozott kutatóintézet „nagypapája”, mégis 85 évesen is naponta bejár, és 
otthon van a huszonéves pályakezdőkkel folytatott vitákban, eszmecserékben. 

A gyermekként matematikusnak készült, de később e téren saját korlátait felismerve 
mérnökként végzett Vámos egyike az utolsó polihisztoroknak, afféle reneszánsz gondolkodó, 
reliktum a beszűkülten érvelő és cselekvő világban. Műszaki emberként ugyanúgy ismeri a 
görög klasszikusokat, vagy a modern képzőművészetet és kortárs zenét, érti a 
társadalomtudományok szempontjait és nyelvét, mint ahogy mindig összekötő láncszemként 
tekintették a tudomány és az ipar között. Esténként koncertekre, színházba és 
kiállításmegnyitókra jár, igaz, saját bevallása szerint, nyitottsága alkati kérdés, ahogy azt is 
szerencsének tartja, hogy még képes erre. Mint mondja, a választék ma minden területen 
sokkal szélesebb, mint bármikor, a kulturális programok terén, a könyvkiadásban vagy akár az 
interneten. A világhálón mindent meg lehet kapni, az összes komolyabb ókori szerzőt akár 
eredetiben, vagy kitűnő angol fordításban. A képernyőn a lexikonok is azonnal rendelkezésre 
állnak. Mindezt össze sem lehet vetni azzal, ahányan annak idején a Pallas-lexikonra 
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előfizettek. Persze ördögi dolgok is hozzáférhetők. Választani kell tudni – ez a vámosi 
életfilozófia alapja. Bár jó néhány közéleti esszét is írt életében, leginkább mégis az internet 
társadalmi hatásai és a mesterséges intelligencia foglalkoztatja, tavaly Tudás és számítógép 
címmel a komputerek ismeretelméletéről jelent meg angol nyelvű könyve. Ma, 
születésnapján, valahol Horvátországban autózik, miután előadást tartott Rijekában az ember-
gép kapcsolatról, amely régi hobbija. Igen, Vámos Tibornak a hivatása a hobbija. Nem, nem a 
számítógép önmagában, nem is a világháló, hanem a rendszer. Mindig rendszerben 
gondolkodott, akkor is, amikor az inotai hőerőmű létrejötténél való bábáskodás után 26 
évesen, a Dunai Vasmű létrehozásának helyszínén a hatalmas szocialista nagyberuházást 
koordináló építésvezető posztjára került, amely utóbbi szerepét írók is megörökítették, s akkor 
is, amikor a hatvanas években létrehozott anyaintézetből a hetvenes évek elején megalapította 
az Akadémia egyik legsikeresebb intézetét, a számítástechnikával és automatizálással 
foglalkozó SZTAKI-t. Az előbbit élete legnagyobb iskolájának, az utóbbit legnagyobb 
sikerének tartja, jóllehet hatvanévesen – akadémiai főnökei és beosztottai szándéka ellenére – 
magától vonult vissza a vezetői posztról. 

Számos közéleti szerep találta, s –ha fogyatkozó számban –, találja meg ma is. Ilyen például 
az a 35 tudós és közéleti személyiség által 2001-ben létrehozott XXI. Század Társaság, mely 
független értelmiségi egyesületként adományoz díjat olyan újat teremtő alkotóknak, akik a 
közgondolkodásban, az ország tudományos, illetve művészeti életében kiemelkedő szerepet 
játszanak. Vámos professzor ma is elnöke az évente a társaság által adományozott és az 
elmúlt tíz évben hazánk legjelesebb értelmiségeinek életművét honoráló Hazám-díj 
kuratóriumának. 

Baloldalinak tartja magát ma is, ami kétségtelenül egyrészt apai örökség, másfelől szinte 
természetesen fakadt egy 1945 tavaszán, 19 évesen, a nyilasok szombathelyi börtönéből 
majdhogynem csodával határos módon megmenekült fiatalember új élet iránti vágyából. Őt is 
a „fényes szelek” repítették magasra, de képességei, óvatossága és jó helyzetértékelése miatt 
kimaradt a lefelé fújó áramlatokból. Emiatt persze szellemi függetlenségét az átlagosnál 
tovább túráztathatta már a hatvanas évektől is, melyben az ideológiai kiábrándulást korábbi 
eszményeiből igazán az 1968-as prágai szovjet bevonulás hozta meg. Demonstratívan puritán 
és örök civil maradt, akinek ugyan a rendszerváltást megelőzően magas vezetői posztot 
ígértek, majd később mások az Akadémia egyik vezetői székét, de a hatalom 
visszaborzasztotta, mert ahogy egyszer kifejtette, erősen emlékeztette a kábítószerre, 
amelynek függésében az emberek erkölcsileg szétesnek. Igazgatóként sem használt állami 
kocsit, s ritkán látták nyakkendőben. 

Kritikai érzékét viszont a múltban sem, de ma sem fogja vissza, a rendszerváltást követő 
baloldali politikát ugyanúgy bírálja, mint az ellenkező oldalt. S ugyan régóta vallja, a vezető 
politikusi gárda gátlástalansága az egész ország működését teszi tönkre, azt mégse gondolta, 
hogy ez a folyamat ilyen mélyre vihet, amelyben az „úgynevezett baloldal” felelősségét is 
súlyosnak tartja. A szociáldemokrata mozgalom válsága miatt hiányoznak a hiteles válaszok 
az átlagemberek kérdéseire. Vámos Tiborban – igaz, a hosszú távú jövőt tekintve – van 
azonban egy mélyről jövő örök optimizmus, amely bölcsességből fakad. Ha ugyanis a 
társadalom mindenféle politikai áramlatból kiábrándul, valami újnak kell jönnie. A szélsőjobb 
rövid diktatúrájának, amely rövid távon ellehetetlenítené az országot, egyre kisebb esélyét 
látja. Nagyobb egy olyan gyötrődésé, amellyel hazánk a józanság irányába kezd mozdulni. Ez 
azonban nem feltétlenül tart majd rövid ideig. A professzor azonban mindig is a hosszabb 
távlatok híve volt, ahogy könyvekkel és szép tárgyakkal zsúfolt lipótvárosi panellakásának 
erkélyét is a Gellérthegyig elnyúló budapesti panoráma miatt élvezi. 

-6-



Egy harminc évvel ezelőtti akadémiai közgyűlésen tartott előadásán is előretekintett. A 
világban várhatóműszaki fejlődésbeli fordulatról és annak a társadalomra és a gazdaságra 
gyakorolt hatásáról szólt. Ekkor beszélt – akkor még váteszi erővel – a számítástechnika 
világot átformáló következményeiről. No meg arról, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy 
Magyarország a világranglista középmezőnyében maradhasson. Mindkét jóslata bejött, az 
internet azóta teljesen megváltoztatta a világot, s ma is ugyanezt a programot kellene követni, 
hogy a nemzetközi kooperáció „kisiparosa” lehessünk. A mai törekvéseket, amivel a 
munkabérek lenyomásával próbálnak konkurenciát állítani a fejlett országok elé, 
elhibázottnak tartja, ez csak az ország leértékelődését hozhatja. A korrekciót az élet előbb-
utóbb kikényszeríti. 

Volt aztán, amivel minden tisztánlátása ellenére előreszaladt. Mint a nyílt és felvilágosult 
társadalom kialakításához nélkülözhetetlen közoktatási rendszer fejlesztését célzó, 
úgynevezett Jefferson-kísérlet, aminek számítógépes részét a Soros Alapítvány keretében a 
kilencvenes évek végén – az érdekes ellentétként a jezsuiták nevelési módszereit is őszintén 
csodáló – Vámos Tibor dolgozta ki. Ebben új típusú számítógépes írástudást, folyamatban 
történő gondolkodást, kreatív multimédiás alkalmazások elterjesztését és egyáltalán a 
társadalmi életben aktívan résztvevő állampolgári létre való felkészítést szerették volna 
országszerte elterjeszteni. A több mint száz iskolában elindult program a részsikerek ellenére 
messze nem vált országos valósággá, sok helyütt süket értetlenség fogadta, s a mai Hoffmann 
Rózsa-féle elképzelések aztán végleg szembemennek ezzel a jeffersoni filozófiával. Vámos 
ezt kudarcnak tartja, ám továbbra is a műszaki fejlődést nevezi a világ általános 
felemelkedése mozgatórugójának. Azt pedig kulcskérdésnek, hogy sikerül-e a fejlett nyugati 
világban kialakult rendet általánossá tenni. 
A választ a következő generáció talán megéri, talán nem. 

Személyes számvetése mottójában arról ír: ha valaki hetvenöt éves, meghívjuk körünkbe, 
hogy köszönthessük, ha nyolcvanéves, illő tisztelettel felkeressük az otthonában. A 
nyolcvanötödik születésnapján az örömünkre szolgál, ha rá gondolunk. 

Azt tesszük. 

/Forrás: Palugyai István - Népszabadság, 2011. június 1./ 

inShare 
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Vámos Tibor: Utam a diszcipĺınában

Mielőtt a magam diszciplináris útjáról beszélnék, előbb egy fo-
galmi tisztázásba bonyolódom. A bonyolódás jó szó, hiszen itt
rejlik a dolog lényege.

Ha a tudomány a világ megismerésének törekvése és kalandja,
akkor világos kellene, hogy legyen, hogy a világ rengetegfélekép-
pen szerveződik, jelenségei változatosan kapcsolódnak, és ı́gy a
tudomány, ha ismereti, diszciplináris határokat akar magának ki-
jelölni, állandóan bele is ütközik ezekbe a fölöttébb mesterséges
határokba, ahogy pedig fejlődik, az ismeret mélyül, úgy ez az
egymásba nyúló folyamat gyorsan halad előre. Így áll, illetve ro-
han ez a napjainkban az életjelenségek fizikai, kémiai, élettani,
pszichológiai – és természetesen matematikai – számı́tástudomá-
nyi, meg filozófiai vonatkozásaival. Ugyanakkor e tudomány nem
véletlenül ruházza fel magát a diszcipĺına sokértelmű (oktatás,
tańıtás, nevelés, utaśıtás, ismeret, tudomány, tudományos rend-
szer, tudományszak, rend, fegyelem, szokás, mód, gyakorlat stb.)
jelölő szavával, reprezentálva egy-egy tudomány művelési mód-
ját, annak fegyelmezett, rendszerszerű munkamódszereit. Ez a
kettősség meghatározza a művelők közeĺıtését és jellegét. Már
a kezdeteknél is van, aki a mérnöki, kiszámı́tási feladatok felől
közeĺıt (ez némileg az én esetem), van, aki a nyelvészet felől, a
fizika, biológia, gazdaságtan, filozófia felől. Rögtön felkiált az
olvasó: és a matematika? Persze, leginkább, hiszen ebben a kö-
rüljárandó – és életpályámmá vált diszcipĺınában a lényeg minden
esetben matematikai modellekben történő problémamegfogalma-
zás, törekvés az ilyen matematikai modell – megfogalmazásoknak
eredményhez, új ismerethez, konkrét alkalmazásokhoz vezető szá-
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322 Vámos Tibor

mı́tási programjához való eljutásra, ami ebben a tükörben (is) a
matematika prioritását, mindenek feletti tudomány jellegét kie-
meli.

És még itt is bajban vagyunk. A XIX. századig érvényesnek
tűnő matematikai univerzalizmus ma már nem létezik, a matema-
tika is szétszálazódott olyan területekre, amelyeknek erős kutatói
alig tájékozottak a szomszédosban, és éppen az univerzalizmus ré-
vén, meg a már utalt kettősség révén szerteágazódott az elméleti
és alkalmazási diszcipĺınák sokaságára.

Kemény diszciplináris, elvonatkoztatott kutatás és tudás és sok-
oldalú, kapcsolatkereső, de sokkal puhább, sekélyebb ismeret egy
másik választási közeĺıtés. Mindez érvényesként egy szervezetben
és egy egyéni pályán, de nem abban a feltárandó és alkalmazandó
ismerettömegben, ami a tudomány végső (és sohasem végső) fel-
adata.

Ezzel az episztemikus (ismeretelméleti) bevezetővel meg is ér-
keztem ahhoz, hogy miért van bajunk a diszciplináris meghatáro-
zásokkal, a különböző szereplők igen eltérő közeĺıtéseivel, az egész
szakterület gyorsan változó szellemi és gyakorlati tevékenységi ar-
culatával és a magunk elhelyezésével ezen a sokdimenziós palet-
tán, életpályáink retrospekt́ıv és (kinél-kinél) előretekintő iránýıt-
gatásával, például a magaméval.

Sokszor léırtam, hogy tizenévesen matematikus-fizikus szeret-
tem volna lenni, de megismerve néhány igazi kortárs-tehetséget,
gyorsan váltottam az erős matematikai-fizikai hátterűnek ı́gérkező
villamosmérnöki stúdiumra. Ez is másképp volt, mint manap-
ság. Önálló villamosmérnöki kar és kurrikulum nem volt, csak
gépészmérnöki, aminek egy súlyosabb tagozata, a B irányult első-
sorban az elektrotechnika hagyományos, főleg erősáramú tárgyai
felé. Hı́radástechnika, ennek fizikai alapjai, automatizálás legfel-
jebb apró melléktárgyakként vagy amúgy sem léteztek, a tanterv
valahol a XX. század elején alakult, kis, jelentéktelen módośıtá-
sokkal. Persze, a világ is másképp nézett ki, én 1945 tavaszán
iratkoztam be az egyetemre az 1944/45-ös évet pótló első évre, a
tranzisztor találmánya 1947, nagyiparilag tömegesen használható
technológiák a 60-as években indultak, ugyanúgy, miként az első
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Utam a diszcipĺınában 323

programozási nyelvek, azaz jó másfél évtizeddel az én mérnöki
diplomám után, már körülbelül akkor, amikor én a magam ku-
tatási területén, az energetikai szabályozásban már az akadémiai
doktori fokozatomat védtem meg.

Ez a konzervat́ıv, valójában legkésőbb a második világháború
előtti ismereteket oktató egyetemi képzés az előbbiek tükrében is
kettős bélyeget nyomott rám: egy igen széles körű mérnöki tudás
– és gondolkodásalapot és majdnem teljes hiányát annak a disz-
ciplináris elméleti és gyakorlati képzésnek, ami a mai nemzedékek
szakmai anyanyelve és ezért a korábbi generációk számára alig
vagy egyáltalán nem elérhető eszközrendszer.

Tehát az én közeledésem az erősáramú villamosmérnökségből
és az erőművekkel kapcsolatos igen széles, magas- és mélyéṕı-
tési, mechanikai, termodinamikai, gépészeti és villamosszerelési
és logisztikai ismeretekből indult el, a diploma utáni csehszlová-
kiai, inotai és dunaújvárosi gyakorlat iskolájából, ami mai napig
a legfontosabb emberi-mérnöki tapasztalat-alapozásom, azóta is
meg-megúj́ıtva, most is egyik támaszom. Innen logikus tovább-
lépésnek tűnt ennek a bonyolult rendszernek az automatizálása,
először kazánszabályozásé, majd a teljes energiarendszeré, ez volt
a témám a Villamosenergetikai Kutatóintézetben és kandidátusi
(1958), majd doktori értekezésem (1964) tárgya. A rendszersza-
bályozás számı́tási igénye vetette fel egy, először analóg működésű
gazdaságos teherelosztó szimulátor éṕıtését, majd a hazánkban is
kezdeteit élő digitális számı́tástechnikához a kapcsolódást. Ezek a
kezdetek az Akadémia Kibernetikai Laboratóriumán ḱıvül a KFKI
tárolt programú analizátor fejlesztése (TPA gép), a Nehézipari
Minisztérium importgépre támaszkodó korai kezdeményezései, a
Központi Statisztikai Hivatal egyre szélesedő statisztikai alkalma-
zásai és a műszeripar voltak. A neveket azért nem sorolom fel,
mert ezekről az időkről és az idők úttörőiről kellő irodalmi doku-
mentáció áll rendelkezésre. Ezekhez a megemlékezésekhez később
magam is hozzájárultam, de ezt az ı́rást nem terhelem esetleges
méltatlan fejtegetésekkel vagy az egyes szereplők személyes súlyá-
nak, érdemeinek kiegyensúlyozatlan, csak a személyes ismeretek
és információk alapján léırt értékelésével.
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324 Vámos Tibor

A hazai matematika jó ideig nem tudott mit kezdeni a szá-
mı́tástechnikával. Egyetlen jelentős kivétel Kalmár László és a
köréje csoportosuló fiatal matematikusok köre volt; Kalmár maga
is éṕıtett egy logikai gépet, zsenialitása megfogalmazott egy sor
olyan gondolatot, ami a későbbi szoftverfejlesztésekhez csatlakoz-
hatott. Egy másik, a történelem által félresodort matematikus,
Tarján Rezső az Akadémia Kibernetikai Laboratóriumában tá-
mogatta az akkori fiatalok törekvéseit, jó szemmel figyelve a már
bontakozó nemzetközi fejleményeket. Ezekről, elsősorban Kovács
Győző munkássága során több visszaemlékezés született. A biz-
tató kezdeteket retrospekt́ıve is értékeli, hogy e csoport szoftvere-
sei közül Dömölki Bálint

”
Szószablya” ćımű dolgozata a szótöve-

śıtésről a mai napig is érvényes megoldásokat tartalmazott.
Közben egy másik ágon, 1964-re kialakult a mai SZTAKI erő-

sebben támogatott elődje, az Automatizálási Kutatóintézet (AKI).
Ez mérnöki kezdeményezés volt, amit az 1962-es politikai fordulat,
a gazdasági reformot előkésźıtő hullám lényegében az Akadémiát
megerőszakolva hozott létre. A modernizáció és a világra nyitó
kitekintés jegyében az akkor friss Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság vezetése, Kiss Árpád, Sebestyén János és Zentai Béla
cselekvő beavatkozásával az intézet 3 évre a létrehozás összes fel-
adatát vállalta. A Kende utcai épület egy év alatt beköltözhetően
elkészült, az intézet az Akadémiától eltérő bérviszonyokat, beru-
házási lehetőséget, ezen belül importkeretet, a fiatal munkatársak
világlátását lehetővé tevő utazási alapokat kapott.

Az első nagy, önálló feladat a Péti Nitrogénművek rekonstrukci-
ójával összekötött számı́tógépes iránýıtás hazai partnersége volt.
A tervezést az akkor nemzetközi viszonylatban is úttörő dán Hal-
dor Topsoe kutató-fejlesztő cég végezte, és a program a szintén
forradalmian új, szellemes GIER Regnecentralen gépre készült.
Ezt a gépet az ALGOL-60 programnyelv implementálására ter-
vezték, máig is egyedi módon, a szoftver jellegzetességeiből kiin-
dulva. A valóban törpe hardver (1024, 42 bites szó alapmemória
némi háttérrel kb. 200 kB-ra bővült) szoftverje az ALGOL-60
egyik megteremtőjének, Peter Naurnak és társainak remekműve
volt. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódott az oslói központ SIMULA
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nyelve, Ole-Johan Dahl és csoportja alkotása, minden további si-
keres szimulációs nyelv, objektumorientált szoftver, a későbbi C,
C++, JAVA őse.

Ezen a rendḱıvül termékeny és korszerű szálon kapcsolódott az
AKI a számı́tástechnika legjobb európai vonulatához, ami eltá-
volodást jelentett a folytonos ideológiai és technológiai nehézsé-
gekkel küzdő, elkésett szovjet és kelet-európai fejlesztésektől, de a
business computing COBOL és FORTRAN bázisú amerikai gon-
dolkodásmódtól is. Az ALGOL, mint a neve is mutatja, algo-
ritmikus, tehát szigorú matematikai alapon épülő program volt,
erős defińıciós logikai megfontolásokkal. Egy átmeneti kiseǵıtő
megoldásunk egy szovjet MINSZK-22 gép beszerzése volt egyéb
számı́tási célokra.

Közben az Akadémián is haladt a világ: felhasználva a meg-
nýıló kis szabadságok és nagyobb kitekintések lehetőségét elha-
tározták egy olyan nyugati számı́tógép beszerzését, amely eléri
az akkori embargószabályok (az új technológiák elbarikádolása a
szovjet birodalom elől) korlátját és főleg tudományos célokra ké-
szült. Ez lett a Control Data CDC-3300-as gépe. A legjelentősebb
tudományos számı́tások ebben az időben a világban a CDC-6000-
es sorozatán készültek. Közben a korábbi Kibernetikai Labort,
majd Intézetet Számı́tástechnikai Központtá szervezték át, főleg
az érkező géppel kapcsolódó szolgáltatásokra. Az előkészületek,
az új géphez járó hazai és külföldi tanfolyamok az intézet tehetsé-
ges, fiatal generációjának ideális elind́ıtást adtak az akkor modern
számı́tástudományi gondolkodásban és gyakorlatban.

A Számı́tástechnikai Központban uralkodó vezetési válság mi-
att és a valóban célszerű koncentráció érdekében először igazga-
tási perszonálunióban, majd szervezetileg is egyesült a két intézet,
SZTAKI néven. Nemcsak nekem, de a két intézet munkatársai-
nak is ésszerű folytonosságot és jó technikai hátteret biztośıtott
ez a technológiai modernizálás akkori fókuszában működő intéz-
mény. Bár számomra egy negyedszázadon keresztül a fő feladat
az intézet általános vezetése volt, valamennyire igyekeztem azok-
kal a témákkal lépést tartani, amiket a szakma és saját fejlődé-
sem szempontjából izgalmasnak tartottam. Így az előző időszako-
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mat lezáró, 1970-es
”
Nagy ipari folyamatok iránýıtása” könyvem

után elsősorban alakfelismerési problémákkal foglalkoztam. Ma
is ezt tartom az egyik legfontosabb kutatási területnek, hiszen
gyakorlatilag valamennyi érzékelésből származó információ feldol-
gozásának, értékelésének, sőt megértésének ez az ugrópontja. Az
alakfelismerés kiágazó témája volt a robotiránýıtás, a felismerő
robot problémája. Ezeken keresztül jutottam el azokhoz a fela-
datokhoz, amelyek a bizonytalanság és általában a gépi megisme-
rés, megértés episztéméjéhez vezettek. Nagy lökést adott Dimitris
Chorafas ismételt megh́ıvása egy nyugat-berlini szeminárium elő-
adásainak tartására. Ezekből az előadásokból és ebből a szélesedő
témakörből született 1990-91-ben

”
Computer epistemology” ćımű

könyvem. A bizonytalanság problematikája vitt egyrészt a fuzzy
módszerek tanulmányozása felé, másrészt az egész számı́tógépes
világ megértésének filozófiai kérdéseihez.

Még egy impulzus e felé a divergáló konvergencia felé: im-
már negyvenéves együttműködés barátommal, az agykutatásban
és annak fejlődéstani ḱısérleti és elméleti munkáiban dolgozó Ka-
tona Ferenc orvosprofesszorral.

Így ı́rható körül egy, a számı́tástudomány széles értelmezésű vi-
lágában töltött jó fél évszázados pálya. Ezzel az első kérdést kö-
rüljártam, óvakodva attól, hogy zárt kategóriákba vagy divatsza-
vakba foglaljam a foglalatosságot; a kibernetika szép és jó h́ıvószó
volt, maradhatott volna, ha Wiener után nem jönnek új próféták.
Most az informatika a kifutó divat, van újra rendszertudomány,
rendszerelmélet. Mivel az a cél, hogy az értse meg, akivel társal-
gunk, aki valahol ezt gyakorolja, én nem — és egyébként sem —
fogok ügyes buzzwordöket generálni.

Intézmény

Jó lenne, ha az ideál a SZTAKI volna, ez volt (itt és ekkor) az ide-
álom. Ezért csináltam. Elégedetlen vagyok, de valósźınűleg az én
normáim nem felelnek meg a realitásoknak és nem az én normáim
alaḱıtják a racionalitást. Elképzeltem egy nagyon művelt, okos és
tehetséges emberekből álló kollekt́ıvát, ahol közös értékrendekbe
rendeződnek a különböző alkotó t́ıpusok, egymást gerjesztve, egy-
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máson csiszolódva és kifelé ezt az ideált és annak felhasználható
eredményeit sugározva. Elég naiv elképzelés, ilyen sohasem volt,
az emberfajta nem ilyen és valósźınűleg nem is lehet ilyen, ezért
is bukott meg a történelem minden ideálokat programozó közös-
sége. Volt és van is sok olyan iskola, ahol ideig-óráig összponto-
sult egy-egy szellemi áramlat. Ehhez elsősorban történelmi pil-
lanat és jelentős, kiemelkedő gazdasági háttér kell. Sorolhatjuk
Athéntől, Szirakuzától, Alexandriától átugorva a középkort és új-
kort egészen néhány nagy angolszász szellemi központig, vagy a
Göttingen körüli matematikai centrumig, a képzőművészetben hi-
vatkozhatunk Firenze, majd Velence és utána Párizs iskoláira, a
hegedűművészetben az odesszai gyökerekre. Magyarországon is
van néhány jó példa, főleg a szép Monarchia virágzásának és utó-
virágzásának idejéből.

Az ideál (visszatekintve) kicsit reálisnak tűnhetett abban az
időszakban, amikor a hatvanas évektől Magyarország némileg egy
Kelet-Nyugat h́ıdként volt elképzelhető. Volt ennek valós megmu-
tatkozása a matematikai oktatásban, a filmek világában, néhány
más területen is. Az egész realitását a történelem a maga hely-
rerakós önmozgásával elsöpörte és söpri ma is. Itt lehet megem-
ĺıteni, hogy éppen a mi technikánk révén új kapcsolati képletek
születnek, ezek azonban minden közlekedési és közlési direktségük
ellenére sem tudják a közvetlen, mindennapos személyi kapcsola-
tok fontosságát felüĺırni.

Ahol az ideált valamennyire is közeĺıtő viszonyok születtek, akár
csak átmenetileg, egy-két évtizedre, mindig volt egy vagy néhány
kisugárzó erejű egyéniség. Néha nem is alkotóként, hanem tanár-
ként.

Próbáltam. Ilyen volt a SZTAKI számára Uzsoky Miklós, Hat-
vany József és Rácz István. Az első kettőről sokat ı́rtak, ı́rtunk,
miért nem tudtak együtt dolgozni, holott tehetségük komplemen-
ter volt. Uzsoky körül szétszóródtak a munkatársak, Hatvany
hatása lett a legtartósabb. Rácz, az erősáramú terület legtehet-
ségesebb embere mindig zártabb volt, a szakterület is azzá lett
az informatikai közegben, ő maga tönkrement. Kálmán Rudol-
fot csáb́ıtgattam, legalább egy-egy időszakra. Ő kétségen ḱıvül,

-15-
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nemzetközi méretekben is óriás, de egész életében képtelen volt
közvetlen iskolát teremteni. Én alkalmatlan voltam. Még egy
kis körben is csődöt mondtam két olyan ı́géretes tehetség kapcso-
lódásával, mint Mérő László és Báthor Miklós. Tehát kell nagy
és közel is ható egyéniség, például Hilbert. Erős igény, ha csak
némileg közeĺıteni is lehet, úgy nem szabad feladni. Most a ma-
gyar matematikában Lovász László próbálkozik, az utánpótlásban
Pósa Lajos életműve áll előttünk. A biológusok között volt né-
hány, Szentágothai János körül, néhányan mások is. Azaz kell
tudománytörténelmi aktualitás. Ez nagyban (ld. pl. USA atom-
program) is ı́gy van. Feladhatatlan igény!

A mesterséges képződmények vagy végleg nem váltak be, vagy
úgy alakultak át, hogy az alaṕıtók rá sem ismernének. A mi
világunkban a Princeton-i Institute of Advanced Study vagy a
laxenburgi Nemzetközi Rendszeranaĺızis Intézet (IIASA) a pél-
dák, a természetes kiválogatódás és variáció legeredményesebben
az amerikai egyetemi világban mutatkozik. A világot alaḱıtó Bell
Labs, miután az óriási gyakorlati háttér megbomlott, eljelenték-
telenedett (Lucent Technologies). Az IBM, a Google, az Apple
megint más és másfajta jelenség, persze a példa egyike sem alkal-
mazható Magyarországon, sőt egyelőre, sajnos, Európában sem.
Tehát merre? Dinamikusan élő tudomány- és alkalmazási terüle-
tünk aktualitása nem csökkent, sőt, ahogy penetrálódik minden-
felé, úgy válnak diszciplináris alapjai egyre fontosabbá. Jó példa
erre az elméleti rendszertudomány nem is első reneszánsza, ahogy
megjelent a biológiában, a szociológiában, a közgazdaságtanban.

Merre tovább? Butaság lenne, ha az én koromban valaki nagy
távlatokat mutató próféciákba fogna. Sőt, bárkinek, még a leg-
eredményesebb alkotónak sem lenne tanácsos nagy előjelzéseket
prédikálni. Visszatekintve, majdnem minden másképp van, mint
gondoltuk, az előjelzéseknek csak kis része teljesült és teljesült
úgy, ahogy elgondolták. Néhány évre lehet (és kell is) előregon-
dolni, változatokban és óvatosan, olyanokban, amelyekben az elvi
és ḱısérleti alapok már kezdenek formát ölteni, hiszen ahogy a
bevezetőben ı́rtam a tranzisztorról, legalább egy évtized, ha nem
több kell ahhoz, hogy egy jó kezdetből gazdaságos, terjeszthető
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piaci termék legyen. A meglepetések ebben a távlatban sem ki-
zártak, az evolúciós metaforák itt is érvényesek.

Érzéseim szerint a technológiák további fejlődése, azaz a nano-
technológiák, új anyagok, öszszetételek és a kvantumfizika ilyen és
egyéb, elsősorban optikai jellegű újdonságai mellett a fő problé-
mairány az, amit a mesterséges intelligencia divatszóval foglalnak
össze. Ide tartoznak az ember-gép kapcsolatok, szimbiózisok nyi-
tott problémái, követve az emberi gondolkodás és cselekvés útjait,
az érzékelés, annak felfogása, értelmezése és az érzékelési tapasz-
talat feldolgozásából következő teljesen vagy részlegesen automa-
tizált cselekvési lánc kényes kérdései. Az egyik csomópont, aminél
majdnem minden modellalkalmazás megtorpan, a bizonytalansá-
gokhoz fűződő becslések objekt́ıv és szubjekt́ıv háttere. A meg-
értés és döntéshozás intelligenciájának, emberi és gépi mechaniz-
musainak vizsgálata, modellezése, a kétféle, kétfajta út optimális
hangolása, az ember-gép szimbiózis jövője alapvető a szakma és
az emberiség egésze számára is. Ezeknek rengeteg alaptudomá-
nyi és gyakorlati vonatkozása van, feladatul számos elkövetkező
évtizedre, ha nem tovább. Néhány, a matematikai alapokkal és
a technológiák működési alapjaival foglalkozó kérdést igyekeztem
vázolni most megjelenő könyvemben. Ebben némi szkepszissel
elemzem az ideálisnak tűnő elgondolásokat, végsőként deklarált
igazságokat, és a mérnöki szemléletnek is megfelelően igyekszem
ezek ellenére, sőt, ezek megfontolásai alapján józan, konstrukt́ıv
véleményeket formálni. Így próbálok hozzájárulni az ügy filozó-
fiai, ezen belül ismeretelméleti (episztemikus) következtetéseihez,
amik nemcsak a technikai kérdésfeltevésekhez, hanem etikai nor-
mákhoz is vezetnek. A könyvben tárgyalt visszavezetések a gon-
dolkodási és technikai primit́ıvekhez magyarázni igyekeznek az in-
nen levezetett nagy működési modellek, ı́gy például és elsősorban
a hamiltoni összefüggések nagy, általánosan használható modellé-
ṕıtményeit. Ez az általános szemlélet és annak rögös, de a nagy
áttekintéssel megkönnýıtett útja volt az eddigi gyakorlat, de álta-
lános, jövőbe mutató szemlélet is.

Az emberi döntéshozás és társadalmi működés racionalizmusa
és elkerülhetetlen nem direkten racionális viselkedése ősi igazság,
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még a video meliora sed deteriora sequor bibliai mondásában is. A
pszichológia és a számı́tástudomány körülbelül harmad évszázada
vette ezt tudomásul, és igyekszik modelljeibe illeszteni — ahogy
a jelenlegi gazdasági válság története mutatja, még kevés sikerrel.
Ugyanez a probléma akár egy félig-meddig automatizált közleke-
dési eszköz vagy robot iránýıtásának ésszerűségében. Valósźınű,
hogy a generálmegoldások csak egy viszonylagos percepciós szintig
működnek, a többi izzadságos részmegoldások halmaza, akárcsak
az emberi agyban. Jó példa erre a vizuális alakfelismerés általános
módszereinek nehéz, de termékeny további pragmatikus technikái.
A szintézis és anaĺızis igen általános és tradicionálisan kapcsolt
munkamódszereinek a mi tudományterületünk lényeges újjal szol-
gál és szolgálhat, ilyen maga a matematikai-programozási modell
és a valóság nemlinearitásainak, rengeteg paramétertől való füg-
gésének, időbeli változékonyságának, volatilitásának összehango-
lása és beillesztése egy racionálisan munkamegosztott ember-gép
világba.

Van ennek az alapproblémának egy másik, nem kevésbé fontos
megközeĺıtése is: az ember racionálisabbá nevelése. Ősi feladat
ez, minden történelmi társadalomban, de a racionális meghatá-
rozása önmagában a probléma egyik magja, hiszen ellentétben
az ősi társadalmak hitvilágától a ma ideológiáinak hamis tudatai
keverednek a pillanatnyi és hosszabb távú, felismert célszerűvel.
Amikor a konstrukt́ıv szkepticizmus szemléletére utaltam, annak
etikájára, akkor ezt vettem számı́tásba. Ha a társadalom tag-
jait kisgyermekkoruktól kezdve tańıtjuk e szemlélet szabadságára
és közösségi korlátainak racionális keresésére, kialaḱıtására, ak-
kor előreléphetünk abban a demokráciában, amit a technológiai
haladás áldásai tettek lehetővé és amivel a jelenlegi társadalmak
alig tudnak megfelelően élni. A Soros Alaṕıtvány keretében el-
képzelt Jefferson-programom ezt a nevelést célozta, valósźınűleg
koraéretten, még a fel nem ismert reális igények megjelenése előtt.
A célt – a kötelező sźınvonalat a demokrácia minden polgára és
ezeken túl minden felelős képviselője, döntéshozója számára – a
Thomas Jefferson által klasszikusan megfogalmazott ismeret– és
gyakorlatkövetelmények némi korszerűśıtése ı́rta le. Az együttélés
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ezen tudásanyagának elemeit a legkisebbek közösségei számára is
megélhetővé lehet tenni, és ı́gy folyamatosan éṕıtve a felnőttkor
változásai felé. A mai és holnapi ember-gép társadalom számára
szerintem ez elkerülhetetlen lecke. Az emberiség ugyanis tudo-
mánya révén egy valóban új, mesterséges világot teremtett, ez a
világ ma már döntően a mi specialitásunk révén vált általánossá.
A kérdések kérdése, ahogy azt már Neumann fél évszázada meg-
fogalmazta: túlélhető-e a technológia? (Can we survive techno-
logy?) Az ebben való navigálás (kübernétészi munka) végtelen
program.
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Gazdag életet élni 
„A fejlődésre ott nyílik lehetőség, ahol minden feltétel adott a szabad gondolkodásra. Ennek a szabad 
gondolkodásnak a jegyében szerveztük meg a SZTAKI-t” – nyilatkozta magazinunknak Vámos Tibor akadémikus, 
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) egyik alapítója, akit előző nyilatkozónk, 
Patkós András ajánlott figyelmünkbe. A villamosmérnök élete során szükségszerűen megtanulta, hogy a dolgok, 
az emberek, a történetek sokarcúak. 

„Az emlékezés az élőknek szól, és a jövőt alakítja” – mondta Ön holokauszttúlélőként 2014-ben a budapesti gettó 
felszabadításának 69. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Hogyan befolyásolta az Ön életét a holokauszt?
– Életem első tizennyolc éve a Horthy-korszakra esett. Testközelben éltem meg ezeket az éveket, azt a 
folyamatot, ami a holokausztot előkészítette, és amit napjainkban sokan próbálnak újraértelmezni. Azt nem 
tudom, hogy az előkészítők mind akarták-e, tudták-e a folyamat végét, de mi, akik most élünk, tudjuk, hogy 
miként ért véget ez a történet. Ez az időszak a magyar történelem sötét és nyomasztó korszaka, az én világomat 
különösen érzékenyen érintette. Családunkban emlékeim kezdete óta tudtuk, milyen egyéni és világkatasztrófa 
felé visz minden, a köznevelésben, a jogfosztásban, az élet és halál uralmában. Szüleim táplálták a törekvést arra, 
hogy a túlélés reményében fokozott erővel készüljek egy jobb világra. 1944-ben munkaszolgálatosként 
Fertőrákosra hurcoltak, négy napig egy lezárt vagonban. Innen szöktem meg, majd sok, ma már kalandosnak 
tűnő megpróbáltatás, katonai börtön során vezetett az élni akarás, a szerencse és sok, önmagukat is kockáztató 
ember segítsége. Katonatiszt orvosok, egy hős mérnök és sváb öregasszonyok. Barátaim, kortársaim, akiket 
mindez nem hajtott, sorra elpusztultak, mint ahogy családom többsége. Ezeket a szenvedéseket, az ártatlan 
áldozatok elmaradt életét nem a halottkultusz teszi jóvá. A fenti kérdésében idézett mondatom értelme tehát az, 
hogy amennyire lehetséges, próbáljuk elkerülni a történelmi zsákutcákat. Aki egy korábbi, zsákutcának 
tekinthető korszakot próbál újraéleszteni, az fokozottan bűnös, mert tudja, hogy mi a történet vége. A Horthy-
korszakkal, de a sztálinizmussal sem szabad nosztalgiázni. Ezeknek a történeteknek a végét ismerjük. Ezért 
mondtam, hogy az emlékezés egyaránt szól a jelennek és a jövőnek.

„A pályaválasztásomban sok minden szerepet játszott, például az, hogy alacsony termetű, nem nagyon ügyes és nem 
nagyon erős fiú voltam, s egyértelműnek tűnt, hogy az izmaimmal, az ügyességemmel nem tudok versenyre kelni. 
Természetes módon az elméleti pályákhoz vonzódtam, különösen a matematikához, azt tartottam a legszebbnek” –
vallott egy alkalommal magáról. Milyen szépséget talált éppen a matematikában?
– A matematika az emberi gondolkodás csúcsa, egyúttal nagyon nagy mértékben esztétikum. A 20. század egyik 
legnagyobb, angol matematikusa, Geoffrey Harold Hardy, Egy matematikus védőbeszéde címmel írt egy 
tanulmányt erről, megvédve az elméleti absztrakciót azoktól, akik csak a felhasználás, a gyakorlati alkalmazás 
szempontjából tekintettek a matematikára. Graham Greene szerint Henry James jegyzetfüzetei mellett „ez a 
legjobb mű arról, hogy mit jelent alkotó művésznek lenni”.
1945 után Ön szervezte meg a műegyetemi hallgatók körében a kommunista pártot, majd az 1948-as tisztogatások során 
Önt is „kisöpörték”, pártfunkciók nélkül vált nemzetközi hírű szaktekintéllyé. Mi volt a bűne?
– A második világháború előtt és alatt a baloldal került szembe a fasizmussal. A baloldal ezzel az ordas eszmével 
szemben messianisztikus ígéretet hordozott. Abban az időben az európai értelmiség legjobbjai, a legnagyobb 
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szemben messianisztikus ígéretet hordozott. Abban az időben az európai értelmiség legjobbjai, a legnagyobb 
alkotók baloldali gondolkodásúak lettek. Ez adott reményt, hogy egyszer összeomlik a fasizmus, hogy azután egy 
jobb, élhetőbb világ köszönt ránk. Néhány év kellett csupán ahhoz, hogy az előbb említett értelmiségiek, látva, 
hogy milyen világ köszöntött be a második világháború után, kiábránduljanak. Amikor teljes szörnyű valójában 
feltárult a sztálinizmusként emlegetett rendszer pokoli mélysége, rájöttünk, így én is, hogy ez sehova sem vezet. 
De egy ideig azt gondoltuk, hogy ez a szörnyűséges tévút megváltoztatható. Visszatérhetünk az eredeti célokhoz. 
Lépésről lépésre derült ki, hogy ez sincs így. Belátom, nehéz érzékeltetni azoknak ezt az utat, akik nem élték át 
ezt a korszakot. 
Hogy miért lettem a műegyetemi tisztogatások áldozata vagy haszonélvezője? Mert a forradalom gyakorta saját 
gyermekeit is megeszi. Ez minden olyan rendszerre igaz, ami diktátorokat és rémuralmat eredményez. A Rákosi-
rendszer elsősorban a szociáldemokratákat, azaz az öntudatos, művelt munkásosztályt és azt az értelmiséget 
söpörte ki, amelyik igazán erősen baloldali volt. Nekem szerencsém volt, egyetlen pernek sem voltam részese, 
áldozata. Szakember maradhattam. Életem egyik nagy szerencséje volt, hogy időben kikerültem a politikai 
mókuskerékből.
Hogyan került Inotára és Dunaújvárosba?
– Az ötvenes években a műszaki szakma kiemelt fontosságú, pozitív szerepet játszó terület volt, nekem 
villamosmérnökként rengeteg feladatom lett. Fejlődésem szempontjából ezek az évek a legfontosabbak közé 
tartoznak. A középiskolában és az egyetemen ugyanis elsősorban elméleti problémákkal foglalkoztam, de 
felmérve a mindennapi tapasztalatok fontosságát, elhatároztam, hogy a diploma megszerzése után a való 
világban akarom megszerezni. Erre volt jó Inota és Dunaújváros. Egy darabig. Kirándulásként fogtam fel ezeket az 
éveket, remélve, hogy visszatérhetek eredeti álmomhoz, és kutató leszek. Ezen a két helyen olyan emberekkel 
kerültem össze – szakmunkásokkal, technikusokkal, mérnökökkel –, akiknek a tudása az adott feladatban messze 
meghaladta az enyémet. Nagyon hamar megtanultam, hogy itt szerényen kell viselkedni ahhoz, hogy 
befogadjanak, segítsenek, hogy tanulhassak tőlük. Ez a magatartás meghatározóan jó, pozitív kényszer volt.
Hogyan lesz egy építésvezetőből tíz év múltán egy újonnan szerveződő akadémiai intézet vezetője?
– Ahogy az előbb jeleztem, engem a matematika fogott meg, olyannyira, hogy matematikus szerettem volna 
lenni. Éppen ezért vonzódtam a korosztályom legjobb matematikusaihoz. És éppen e kapcsolatok nyomán 
mértem fel, hogy nem rendelkezem a legjobbak képességeivel: Rényi Alfréd, ő máig világító zseni, Aczél János,
aki a kanadai matematika fénylő csillaga lett. Ilyenek mellett nem rúghattam labdába. Arra a mérnöki pályára 
álltam, ami a legközelebb állt ehhez az elméleti érdeklődéshez. Ez akkor a villamosmérnöki irány volt. Az 
erőműveknél dolgozva egyébként számos olyan számítástechnikai feladat merült fel, aminek a megoldása 
érdekelt – ilyen volt az erőművek között a gazdaságos teherelosztás, ami alapvetően matematikai hátterű 
probléma. Nem egyedül én érkeztem a gyakorlatból az automatizálás világába – a vezető amerikai szakemberek 
közül is sokan ilyen utat jártak be. Villamosmérnökként nekem az volt a szerencsém, hogy együtt fejlődhettem a 
számítástechnika eszközrendszerével. Először az analóg, majd a digitális számítógépek ősformáival kerültem 
közeli kapcsolatba a Villamos Energetikai Kutató Intézet munkatársaként.
De nemcsak az informatika ősformáival, hanem a szocialista atomenergetika egyik kezdeményével is megismerkedett. 
Min múlott, hogy nem az atomenergetika szippantotta magába?
– Valóban felmerült az ötvenes évek közepén, hogy – erőművi és energetikai tapasztalatom miatt – meghatározó 
szerepem lehet az első hazai atomerőmű építésében. Tízfős magyar mérnök-fizikus csapat tagjaként 1956 elején 
kiutaztam Moszkvába, ahol a főváros környékén egy ősreaktornál töltöttünk három hónapot. Az ott szerzett 
tapasztalatok és az otthoni politikai viharok láttán úgy véltem, hogy egy atomerőmű építésének Magyarországon 
hosszú ideig nem lesz realitása. Így is lett. Én ellenben tudtam, hogy akkor jönnek a legtermékenyebb éveim, 
ezért úgy döntöttem, visszatérek az automatizáláshoz. Szerencsés döntés volt, ami meghatározta egész későbbi 
életemet.
1964-ben megalakult az MTA Automatizálási Kutatóintézete. Ezt egy Szovjetunióból hazatért, jelentős műszaki háttérrel is 
rendelkező megbízható „kirakatember”, Benedikt Ottó vezetésére bízták, ám a valódi munkát az akkor 38 éves agilis 
villamosmérnök, azaz Ön végezte. Rövid idő után igazgatóvá léptették elő. Miért volt szükség a SZTAKI-ra? 
– Benedikt Ottó szakmai tekintélye, támogatása kellett ahhoz, hogy ez az intézet megalakuljon. Ő és mások is a 
következő generáció számára dolgoztak, nekik teremtették meg a kutatási körülményeket, a szakmai 
érvényesülés lehetőségét. Benedikt Ottó rám hagyta az intézet dolgait. Én vettem fel a kollégákat és dolgoztam ki 
a munkarendet – egészen addig a szintig, amíg a lépéseim belefértek az ő elképzeléseibe.
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Igaz, hogy az Akadémia ugyan befogadta az intézetet, ám pénzt az induláshoz az akkoriban nyitott szellemű Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottságtól (OMFB) kapott?
– Valóban így történt. Az OMFB akkori vezetése erősen hitt a modernizációban, az innováció fontosságában, a jó 
dolgok támogatásában. Ilyen volt az automatizálás. Ezt részben felismerték, részben elmagyaráztuk nekik. Szabad 
kezet kaptam tőlük. Az OMFB építette fel egy év alatt a Kende utcai központot, majd minőségi importeszközökkel 
szerelték fel az intézményt.
Azt mondják, a SZTAKI különleges szellemi műhellyé vált a vezetése alatt. Állítólag olyan viták folytak az intézet falai 
között, hogy időnként még Ön is megijedt. Miért tartotta fontosnak ezt a missziót?
– Életem során szükségszerűen megtanultam, hogy a dolgok, az emberek, a történetek sokarcúak. A fejlődésre 
ott nyílik lehetőség, ahol minden feltétel adott a szabad gondolkodásra. Ennek a szabad gondolkodásnak a 
jegyében szerveztük meg a SZTAKI-t. Nem követeltük meg a munkatársak jelenlétét, nem ellenőriztük a 
munkaidő betartását, nem kérdeztük, hogy ki honnan jött és miként gondolkozik politikai kérdésekről. Egyedül a 
szakmai teljesítmény számított. Ehhez a misszióhoz a magyar közélet modernizálásában érdekelt emberektől 
segítséget is kaptunk – hátteret az OMFB vezetése biztosított.
1973-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia tagja, ezzel valószínűleg az egyik leghosszabb tagsággal rendelkezik. Mi az 
oka annak, hogy nem vállalt tisztséget az Akadémián?
– Sohasem akartam ügydöntő pozíciót, a habitusomhoz sokkal jobban passzolt a tanácsadó szerep. És ami 
nagyon fontos, sohasem akartam kilépni a SZTAKI-ból. Ez az intézmény több mint menedék, otthon volt 
számomra. Úgy érzem, hogy ez a kutatóhely életem fő műve. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam az elmúlt 
évtizedekben, akik őszintén mondták, hogy életük egyik legjobb időszakának a SZTAKI-ban töltött éveket tartják. 
Az ott uralkodó emberi és szakmai légkör sokak számára volt meghatározó. Azt is láttam, hogy viseljen bármilyen 
nagy pozíciót az ember, a hatalom eszközévé vált. És ez a hatalom a legjobb időkben és a legártalmatlanabb 
szituációkban is fenyegető hatalom volt – az én időmben ezt a fenyegetést elsősorban Moszkva jelentette. A 
hatalom korlátos jellege távol tartott magától a hatalomtól.
„Egy társadalom felelős azért, hogyan alakítja a jövőjét; de a tudományok és a tudományok alkalmazásai formálják azt” –
mondta egy alkalommal. Mire akarta ezzel felhívni a figyelmet?
– Ismét azt mondom, hogy a dolgok sokfélék. Semmit sem lehet egyetlen irányból megítélni. A tudomány sorsa a 
tehetségektől, a körülményektől, így az általános fejlődéstől függ. Amikor a tudománytörténet óriásairól, nagy 
eredményeiről beszélünk, akkor a tudománytörténészek majdnem mindig kimutatják, hogy az a felfedezés a 
levegőben volt. Meg kellett, hogy érjen. Gauss korának nehezen mérhető óriása volt. A német matematikus 
értette a nem euklideszi geometriát, de nem tartotta elég időszerűnek, hogy maga publikáljon ebben a témában. 
Ez azt mutatja, hogy ha valami megérik egy zseni fejében, de a kor nem érett annak a gondolatnak a 
befogadására, abból akkor nem lesz olyan nagy hatású eredmény, mint amekkora lehetne, ha azt értékelni tudná 
az a korszak. Ez végigmegy az egész tudománytörténeten. Az ókor egy bizonyos időszakában Szicília szigete a 
matematika fellegvára volt. Az újkorban Göttingen, majd a 20. század egy jól meghatározható korszakában 
Szegedre szintén ez volt a jellemző. Az informatikában néhány amerikai város és vidéke tekinthető 
fókuszterületnek. Ezek termelik ki és dobják fel napjaink nagyságait.
Iménti válaszában említette a tehetséget. A tehetség kibontakozásában meghatározó szerepe van a 
tehetséggondozásnak, ami szorosan összefügg az iskolarendszerrel. Több nyilatkozatában is a finn iskolarendszert tartja 
követendő példának. Miért?
– Nem szabad misztifikálni a finn iskolarendszert, mert ott is akadnak hibák, de az is igaz, hogy az oktatás terén 
hatalmas eredményeket értek el az utóbbi évtizedekben. A finn iskola fontos erénye, hogy demokratikus 
társadalmat nevel. A demokrácia nemcsak egyenjogúságot jelent, hanem annak a lehetőségét, hogy bárkiből 
bármi lehet, nemcsak esélyegyenlőségre törekvést, hanem a kibontakozás szabadságát is. A finn építészet, a 
komolyzene és más művészeti ág egyre-másra termeli a világhírű tehetségeket. Ez az iskolarendszernek 
köszönhető. Finnországban a legmegbecsültebb ember – társadalmi megbecsülésben és jövedelemben is – a 
tanár, de ezt nem adják ingyen. A tanárokkal szemben támasztott követelmények összehasonlíthatatlanul 
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tanár, de ezt nem adják ingyen. A tanárokkal szemben támasztott követelmények összehasonlíthatatlanul 
magasabbak, mint nálunk. Még az alsó szintű iskolákban is megkövetelik a tanár mesterfokozatú egyetemi 
végzettségét. Az ottani iskolákba a tehetséges, alkotóképes, ambiciózus emberek mennek pedagógusnak. Nálunk 
is akadnak ilyenek, de messze nem olyan arányban, mint északi rokonainknál.
Hogyan lesz egy villamosmérnök, aki az egyik legnagyobb hazai számítástechnikai kutatóintézet megalapítója, lassan húsz 
éve a Magyar Ókortudományi Társaság tiszteleti tagja?
– Ez a tagság az egyik gyengeségem, azaz a sokirányú érdeklődésem eredménye. Világéletemben érdeklődő 
ember voltam, és szerencsére most is az vagyok. Azt is bevallom, hogy nem vagyok kellően kreatív, és azt is 
elismerem, hogy nem képviselem azt a sztereotip tudóstípust, ami a közvéleményben velünk kapcsolatban él. 
Nem olyan ember vagyok, aki egész életét és tevékenységét egyetlen irányba tudta fókuszálni. Az igazi óriások 
között természetesen találni olyanokat, akik a sokirányú érdeklődést egyesíteni tudták egy adott terület 
kimagasló művelésével – erre példa Neumann János. Ez a tulajdonság szerintem két megfogható képességet 
feltételez. Az egyik, hogy keveset alszanak, egy életen keresztül elég napi négy óra alvás – én nyolc-kilenc órát 
alszom. A másik a briliáns memória. Az egyik SZTAKI-s barátom memóriája olyan volt, mint a fényképezőgép. 
Eredeti görög szövegeket tudott emlékezetből ékezetpontosan, hibátlanul leírni. Ha ő megírt egy programot, 
akkor az sohasem volt hibás. Ezzel a két képességgel én nem rendelkezem. Az egyik kalandozásom az ókori görög 
kiválóságok felé irányult. Lenyűgözött, elbűvölt a görögök gondolkozása. Fantasztikus, hogy 2000-2500 évvel 
ezelőtt a legnagyobb görög filozófusok és tudósok a mai időkben is modernnek számító gondolatokat 
fogalmaztak meg – persze az akkori társadalmi és technikai kötöttségek mellett. Arisztotelész vagy Arkhimédész
teljesítménye a mai ember számára is megdöbbentő. Sokat olvastam róluk, sokat hivatkoztam a gondolataikra. 
Ókori kalandozásaim során mások mellett kapcsolatba kerültem Borzsák István és Ritoók Zsigmond klasszika-
filológusokkal, akik támogatták az én ókortudományi társasági tagságomat. Számomra ez hatalmas 
megtiszteltetés.

Az év ismeretterjesztő tudósa lett 2005-ben – azóta egy csillag viseli a nevét. Megannyi tudományt népszerűsítő cikk 
szerzőjeként milyennek látja a mai tudományos ismeretterjesztést?
– Óriási szükség van erre a munkára, nagyobb, mint bármikor. A tudomány eredményei ugyanis olyan mértékben 
áthatják a mai emberek és a felnövekvő generációk életét, mint soha a történelem folyamán. Gondolja végig 
például egy 19. századi földműves életét. Ő mennyit találkozott a tudomány eredményeivel? Nagyjából ugyanúgy 
élt, mint ősei hosszú generációkon keresztül. Ma nincs olyan ember, akinek az egész élete és életvitele ne függne 
a tudomány eredményeitől. Az orvostudománynak, a biológiának, a kémiának köszönhetően kétszer annyi ideig 
élünk, mint száz-százötven éve. Nyakunkon az információs társadalom – ezt is a tudomány alapozta meg. A 
modern közlekedés és a mezőgazdaság is a tudományos eredményeken nyugszik. A tudomány óriási 
lehetőségekkel kecsegteti a jövő generációkat, az más lapra tartozik, hogy miként használják majd fel a 
lehetőségeket. Ahhoz, hogy a legújabb eredményeket a következő évtizedek emberisége jól tudja alkalmazni, 
alapvető a magas szintű tudományos felvilágosítás.
Az intézeti feladatok mellett sohasem hagytam abba a saját kutatást. Igazi hatást munkatársainkra, az intézet 
szellemi lényegére csak így lehet gyakorolni. A mesterségesintelligencia-kutatások kezdetekor, most már fél 
évszázada, intelligens robotfejlesztéssel és alakfelismeréssel foglalkoztam, ennek folytatása mostanában a 
természetes nyelv megértésének egy érdekes problémája. Egy évtizedes programom a rendszerelmélet olyan új 
interpretációja, amelyik egy többszintű elektromos könyv segítségével a művelt érdeklődőtől a matematikusig ad 
nem szokásos áttekintést. Eközben születtek eredményeim egy új gondolkodási területen, a számítógépes 
ismeretelméletben, két angol nyelven írt könyvem erről szól.
A szakmáról már sok szó esett, de a családjáról még nem. Mit tudhatunk meg róluk?
– Ebben is gazdag és szép életem volt, miközben sohasem voltam egy amorózó. Kedves, okos, sok mindenre 
képes szép nők kísérték életemet. Az első feleségemtől született egyetlen fiam, aki az Óbudai Egyetemen 
híradástechnikát és információelméletet oktat. Az orvostudománynak hála, felépült egy súlyos vérképzési 
betegségből – őssejtátültetéssel segítettek rajta. Második feleségem – nagy szerelem volt – tüdőrákban halt meg, 
lassan harmadévszázada. A harmadik feleségem másfél évtizeddel fiatalabb nálam. Az, hogy kilencvenévesen úgy 
vagyok, ahogy, nagymértékben neki köszönhetem.
Szavaiból az tűnik ki, hogy elégedett az életével…
– Sőt. Többet hoztam ki belőle, mint amennyit reméltem. Nagyon nagy disznóság lenne a részemről az 
elégedetlenség. Ha a befejezés jól sikerül, ha elalszok csendben, akkor végképp nem lehet okom panaszra.
Mivel foglalja el magát, amikor nem a tudománnyal foglalkozik?
– Rengeteget olvasok, nem is kell messze menni a könyvekért, hiszen több ezer kötetet tartok a lakásban. A 
feleségemmel nagyon sokat járunk színházba. Nem is olyan régen a Budapesti Színházi Tanács elnöke is voltam. 
Örültem, hogy az általam nagyra becsült Zsámbéki Gábor elképzeléseit támogathattam. A Katona József Színház 
Vastaps néven ismert díjosztó kuratóriumának is tagja vagyok. Sokat járunk koncertre, két-három bérletünket 
kihasználjuk. Nagyon szeretünk utazni, remélem, hogy az egészségi állapotom ezt lehetővé teszi. Igyekszünk 
gazdag életet élni.
Kit ajánl olvasóink figyelmébe?
– Hargittai Magdolna vegyészt, aki nemcsak kiváló szakember, hanem számos tudománynépszerűsítő kötet 
szerzőjeként is ismert. •

      
-24-



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

… a rendszermérnök 
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 Könyvszemle, Elektrotechnika 1955/6 szám    

       
 Reaktorerőművek szabályozása, Elektrotechnika 1957/5-6 számá 

 
 Teherelosztás korszerű módszerei, Elektrotechnika 1960/2-3 szám 

 
 Erőművek számítógépes irányítása, VEIKI könyvek: Budapest, 

1965/29. szám (címlap) 
 

  … és egy fél évszázad elteltével …. 
 

 SYSBOOK, a rendszerelméletet újszerű módon oktató elektronikus 
könyv címlapja, SZTAKI 2016. 
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Erőművek számítógépes irányítása  
A Stockholmi IFAC/IFIP konferencia anyagából  

 
Szerkesztő 
Dr. Vámos Tibor  
Villamosenergiaipari Kutató Intézet (Budapest), 1965  
Tűzött kötés, 20 oldal  
Sorozatcím: VEIKI  

Kötetszám: 29  
Nyelv: Magyar   
Méret: 29 cm x 20 cm 
ISBN:  
Megjegyzés:  
Előszó 
A múlt évben összefoglaló készült a számológépes erőmű irányítás nemzetközi tapasztalatairól és a 
hazai kutatások és meggondolások helyzetéről. Ez évben ismertetésre kerültek azok az előkészítő 
munkák, amelyek turbinák mosását szekvenciális logikák segítségével teszik lehetővé. Vissza  
Témakörök 
Műszaki > Informatika > Számítógép > Alkalmazása  
Műszaki > Elektrotechnika > Energetika  
Műszaki > Ipar > Nehézipar > Energiaipar > Villamos energia  
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… a SZTAKI igazgatója 
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 Interjú részletek 1987-ből a SZTAKI létrejöttéről  
 

 Összefoglaló a SZTAKI 1978. évi tevékenységéről, Számítástechnika 
1979/1 szám 
 

 Levél a MTA III. Osztálya elnökének a SZTAKI-nak a matematikához 
való viszonyáról, 1976. 
 

 Előszó a „SZTAKI NYÚZ” 2002. évi gyűjteményes kiadásához 
 

 Meghívó a SZTAKI-t bemutató NJSZT iTF rendezvényr,e 2010. május 
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A SZTAKI létrejöttéről 
(Részletek egy Tömpe Zoltán által 1987-ben készített interjúból) 

 
"A hatvanas években az egyetlen szervezet, amely felkarolta a modern számítástechnikai 
vonalat az OMFB volt. Ezen belül Kiss Árpád, Sebestyén János és Zentai Béla. Az Akadémia 
Automatizálási Kutató Intézetét nem az Akadémia, hanem az OMFB alapította. Az OMFB 
egy év alatt felépítette a Kende utcai székházat, majd 3 évig felügyeletet gyakorolt. Az OMFB 
adta a műszereket, a berendezést, a MINSZK-22 számítógépet. Annak idején 64-ben Kiss 
Árpád elment az akkori miniszterelnökhöz, Kállai Gyulához és meggyőzte, hogy ki kell venni 
az Akadémia kezéből az Intézetet. Intézetünket névlegesen az Akadémia, tulajdonképpen az 
OMFB felügyelte. Amikor később, 70-ben az Akadémia megvette a CDC gépet 1 millió 
dollárért, akkor az OMFB “Dunai Vasmű” néven még félmillió dollárral hozzájárult ahhoz, 
hogy az használható méretű legyen. Az OMFB és a KSH segítségével vettük az IBM 3031-es 
gépet." 

  
  
"A hatvanas években az automatizálás ügye egyre inkább hazánkban is az érdeklődés 
előterébe került. A nemzetközi szakmai és népszerűsítő irodalom tele volt ezekkel a 
gondolatokkal. Így természetessé vált az az elképzelés, hogy a hazai erőket összefogva 
létesítsünk egy akadémiai automatizálási intézetet. Nagy szerencse volt, hogy ehhez sikerült 
megnyerni egy olyan széles látókörű, nagybefolyású akadémikust, mint Benedikt Ottó. 
Az akkori idők legtehetségesebb embereit próbáltuk összehozni. Sikerült megnyernünk egy 
egészen rendkívüli műszaki zsenit, Uzsoky Miklóst, aki korábban a Távközlési 
Kutatóintézetben, a KFKI-ban és a BHG-ban nagyszerű eredményeket mutatott fel. Ő az 
amerikaiakkal körülbelül egyidőben, az ottani eredményektől elzárva alapozta meg a 
visszafelé haladó hullámú csövek elméletét és gyakorlatát. Simonyival a magfúzió kérdéseiről 
dolgozott ki alapvető elméleti munkát. Néhány hónap alatt elkészítette az első magyar 
televíziós adót, miután kiderült, hogy az import berendezés nem üzemképes. Majd a 
szélessávú mikrohullámú összeköttetés hazai tervezője és elindítója volt. Uzsoky már az 
egyetemen legendás alak volt, aki úgy kezdte, hogy szinte mindent tudott, amit ott meg kellett 
volna tanulni és úgy végezte el az egyetemet, hogy szinte minden tárgyból többet tudott, mint 
professzorai. 
Röviddel az intézet alapítása után csatlakozott hozzánk Hatvany József, aki néhány társával 
már Rákosi börtönében felvázolta a numerikusvezérlésre épített, számítógéppel vezérelt üzem 
elképzeléseit. Ő jól megalapozott fizikus és műszaki ember volt, mindannyiunknál szélesebb 
kultúrával és látásmóddal. 
Úgy gondoltam, hogy ilyen kitűnő tehetségekkel világméretekben kiemelkedő intézetet 
tudunk alkotni. Azonban ők, és az intézet többi ragyogó tehetsége a legjobb esetben 
egymástól függetlenül dolgoztak. Egymást jól kiegészítő képességeiket nem összetették, 
hanem szembeállították, ezért konfliktusok rázták meg az intézetet. Így többségük messze 
nem tudta felmutatni azt a teljesítményt, amit képességeik elébük tárhatott volna. Számomra 
kegyetlen iskola volt ez az időszak." 
  
  
" Volt két intézmény. Az egyik az Automatizálási Kutatóintézet, amely kezdettől fogva erős 
intézmény volt. A másik a Kibernetikai Kutató Csoport, vagyis az akadémiai számítóközpont 
volt, amely először az M-3-mal, majd egy URAL-2 géppel dolgozott. Az Akadémia központi 
számítógépe csöves gép volt, amikor nekünk már megvolt a félvezetős MINSZK-22, amely az 
akkori viszonyokhoz képest sokkal korszerűbb berendezés volt. 
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Az akadémiai számítóközpont mindig a személyi csaták szemétlerakó helye volt. Először 
Varga Sándor volt az igazgató. Miután őt fölmentették, Frey Tamást nevezték ki, aki jó 
matematikus, de nem nagyon jó szervező volt.”  
 
 
„Végül 1970-ben az Akadémia átszervezése után, amikor Erdei Ferenc lett a főtitkár és 
Tétényi lett ennek a területnek a főtitkár helyettese, akkor engem neveztek ki oda 
kormánybiztos igazgatónak. Két évig perszónál unióban igazgattam az Akadémia 
Számítástechnikai Intézetét és saját régi intézetemet az Automatizálási Kutatóintézetet. Akkor 
azután egyesítettük a két intézetet és létrejött a SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézet)" 
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Vámos Tibor 
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási   

Kutató Intézet igazgatója 
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Meghívó 
 
 
 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT 
ITF) tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet 
játszó  
 

Nagy Számítástechnikai Műhelyek 
 
sorozat rendezvényére, melyen az  MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutató Intézete  (MTA SZTAKI) mutatkozik be. 
 
A rendezvény időpontja: 2010. május 27. csütörtök 
Helyszíne:   MTA SZTAKI Tanácsterme (Budapest XI., Kende utca 13-17.) 
A program: 
 
Bevezető  15:00-15:15-ig  

 Keviczky László, az MTA SZTAKI igazgatója 1986-1993 között 
 Dömölki Bálint, az NJSzT iTF elnöke 
 Kroó Norbert, az MTA alelnöke  
 

I. rész  15:15-16:45-ig  
15:15-16:00 Vámos Tibor 
  Él a múlt 
16:00 - 16:30 
  Kiegészítések az elhangzottakhoz, érdekes történetek, személyes élmények  
 16:30 - 16:45 
  Inzelt Péter 
  A jövő jelen van 
 
Kávészünet 16:45 - 17:00 
  
II. rész: 17:00 órától akár kivilágos virradatig 
 
  Hozzászólások, kötetlen beszélgetés 
 
Minden érdeklődőt szívesen látunk! Ha tud olyan kollégáról, akit érdekelhet a rendezvény, 
kérjük, értesítse. A részvételi szándékot kérjük az ecdl.titkarsag@njszt.hu címen 2010. 
május 15-ig jelezni! 
 
A rendezvény élő adásban nyomon követhető lesz az interneten és archíváljuk is.  
 
 
 
            
        az NJSzT ITF vezetősége 
Budapest, 2010. április 22. 
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… az NJSZT elnöke 
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 Tudósítás a NJSZT 1979 évi közgyűléséről, Számítástechnika, 
1979. 

 
 Interjú az NJSZT fejlődésről, feladatairól, Számítástechnika, 

1980. 
 

 Elnöki bevezetők az NJSZT 1977, 1978 valamint 1980-85 évi 
évkönyveihez 
 

 Részletes elnöki bevezető az 1979 évi NJSZT évkönyvhöz 

 
 Interjú a Neumann Emlékkönyvben, IHM, 2003. 
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Interjú Vámos Tibor elnökkel a NJSZT fejlődéséről, feladatairól 

-63-



-64-



Megtartották az NJSZT 1979 évi közgyűlését 
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1977

1978

1980-81
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1980-81

1982-83
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1984-85
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… az IFAC elnöke 
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 Cikk az IFAC 1981 évi kyotoi világkongresszusáról, 
Számítástechnika, 1981/9 szám 
 

 Részletek az IFAC 50. évfordulóján 2006-ban Heidelbergben 
elhangzott „ IFAC & Its people” című előadásból  
 

 Tudósítás a Budapesten tartott  Mini- és mikroszámítógépek 
alkalmazása (MIMI) kongresszusról , Számítástechnika 1980/10 
szám  
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… a szakmapolitikus 
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 Vámos Tibor cikkeinek listája, Magyar Tudomány, 1966-2016.  

 
 Két címlap a műszaki haladás problémáiról  

 
 Interjú részletek 1987-ből a számítástechnika magyarországi 

történetéről 
 
 Levél a KSH elnökének az „Informatika törvény javaslat”-ról, (1981. 

december) 
 

 Programértékelés és további fejlesztési irányok a Soros alapítvány 
második évtizedéről, 1998. (kézirat) 

 

 Nekrológ Zentai Béláról, Számítástechnika, 1980/3. szám 
 
 Nekrológ Sebestyén Jánosról, Magyar Tudomány, 2002/7 szám 
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Vámos Tibor írásai a Magyar Tudományban  (1966-2016) 
 
 
 
1966 
(9) Kutatások a kibernetika és az automatizálás közös területein 
 
1971 
(4) A számítástechnika az Akadémián 
 
1972 
(1) Tudománytalan gondolatok a tudományirányításról 
 
1973 
(9) A mindennap megszerzendő tekintély, az újabb és újabb teljesítmény kellene, hogy mértékadó 
legyen 
 
1975 
(1) A kutatás és irányításának mechanizmusa (Hozzászólás Földiák Gábor cikkéhez) 
(2) A magyar gazdasági fejlődés a szocialista integrációnak sokkal hatékonyabb és fejlettebb formáit 
igényli 
 
1976 
(11) Mesterséges intelligencia 
 
1977 
(3) Alkalmazott matematika vagy a matematika alkalmazása? 
 (9) Az akadémiai koncepció vázlata 
 
1979 
(12) Steven Anson Coons (1912-1979) 
 
1981 
(5) Hazánk és a műszaki haladás 
 
1982 
(11) Információ és társadalom 
 
1988 
(4) A Hatvany-jelenség 
 
1990 
(6) Informatikai etikai kódex 
(9) Ismeretelmélet és társadalom (MTA közgyűlési előadás) 
 
1991 
(9) Alámerült alépítmény 
 
1993 
(10 )Poszt…sok minden, némi ismeretelméleti értelmezéssel 
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1995 
(3) Tudománypolitikai megjegyzések 
 
1996 
(2) Personalia, alkalmi megemlékezés – Uzsoky Miklós 
(5) Akadémiai útravaló 
 
1997 
(12) Mi a tudomány? Mire jó a tudomány? 
 
1998 
(2) Információs társadalom – mire készülünk? 
 
1999 
(6) Szabadalmak az információs társadalomban 
 
2001 
(3) Agygép – gépagy 
 
2002 
(7) Personalia, alkalmi megemlékezés - Sebestyén János 
 
2003 
(2) Ontológiai nyavalyáink 
 (3) Bonyolultság, filozófia, spekuláció és tudományos következetesség 
(8) Párhuzamos életrajz – Hargitai István: Életeink 
(12) Bevezetés „A Neumann-i örökség” című célszámhoz 
(12) Elektronikus kormányzás. A neumanni társadalomszemléleti örökség 
 
2005 
(4) Egy világméretű téma hazai megközelítésben 
(5) Mindig egészet a részben – Szentgyörgyi Zsuzsa beszélgetése Vámos Tibor akadémikussal 
(5) Pszeudodialógus a platóni Akadémia kései imitálójáról 
 
2006 
(4) Nyelvek és agyak az informatika korában 
 
2007 
(11) Információ és társadalom 
 
2009 
(2) Bátor könyv a rendszerek bonyolultságáról – Érdi Péter: Complexity Explained 
(5) Válság és rendszertudomány 
 
2010 
(2) A megértés aporiája 
(11) A műszaki tudományról 
 
2012 
(1) Humorban nem ismerek tréfát 
(7) A magyar beszéd 
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2013 
(2) Erdei – többször 
 
2016 
(3) Márciusi szám vendégszerkesztője, bevezető  
(3) Az elméleti gondolkodás gyönyörűsége és haszna – Boole és Shannon  
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Megjegyzések a számítástechnika magyarországi történetéhez 

(Részletek egy Tömpe Zoltán által 1987-ben készített interjúból) 

"Valóban az Akadémia rendkívül konzervatív volt a számítástechnika megítélésében. 

Rendszeresen kinevették Kalmár Lászlót. Az Akadémián a konzervativizmusnak számos 

gyökere van. Az Akadémia önmagában nézve egy konzervatív intézmény. Az akadémiai 

tagok korösszetételét, tevékenységét, életgörbéjét vizsgálva természetes módon kiderül, hogy 

az akadémikusok többségükben a múlt emberei. Csak nagyon kis mértékben az aktív 

tudomány képviselői. Általában korábbi érdemeik alapján lettek akadémikusok, amely 

érdemek korábbi gondolkodásmódokhoz, korábbi diszciplínákhoz fűződnek. 

Ez a matematikusok között is így volt. Az Akadémia matematikusainak óriási tekintélyük 

volt. Ez volt az a társaság a magyar Akadémián, amelyik nemzetközileg igazán versenyképes 

volt. A számítástechnikával kapcsolatban konzervatív nézeteket vallottak olyan emberek, akik 

másfelől a maguk idejében a világ tudományának elismert csillagai voltak. De az Akadémia 

nézetvilága természetesen a mai napig is konzervatív. 

Van egy olyan tényező is Magyarországon, amely ezt a konzervativizmust továbbgerjeszti, ez 

pedig az anyagi eszközök elosztása. A számítástechnika eszközigényes, sőt dollárigényes. 

Nagyszámítógépek beszerzései milliódolláros tételek voltak, méghozzá akkor, amikor millió 

dollár sokkal több volt, mint ma. Ennek következtében minden tudományterület úgy vélte, 

hogy a saját kutatási területétől vonja el a pénzt, ha fontosságot tulajdonít a 

számítástechnikának. Ma már elérkezett az a helyzet, hogy minden szaktudomány észrevette, 

hogy számítógép nélkül nem tud boldogulni. Ez 30 évvel ezelőtt nem így volt. 

Személyi ellentétek is fokozták a számítástechnika ellenességet, különösen a matematikusok 

körében. A mai napig is megvannak a nagy személyi harcok, amelyek kihatnak minden 

kérdésre. Mivel sokan szemben álltak Kalmárral, ezért az általa képviselt nézeteket is sokan 

támadták." 

  

"Az Akadémia fékezte a számítástechnika fejlődését, de nem kisebb visszahúzó szerepet 

töltött be abban az időben a Kohó- és Gépipari Minisztérium sem. Ott voltam egy miniszteri 

kollégiumon 64-ben, ahol elrendelték, hogy a KGM területén digitális technikával nem szabad 

foglalkozni, csak analóg technikával. Ez ma nevetségesen hangzik. Azonban a fű kinő az 

aszfalt alól is. A világ haladt, a KFKI-ban, az EMG-ben, itt-ott-amott megjelentek a 

számítástechnika hajtásai." 

  

  

"Az OMFB megpróbált tárgyalni mindenkivel. Először angol licencet szerettünk volna. Nem 

álltak velünk szóba. Az amerikaiak sem. A francia licenc kényszer volt, mert csak ők álltak 

velünk szóba az akkori független De Gaulle-i politika jegyében. A francia licencnél nem az a 

lényeg, hogy hogyan van összekötve két áramkör, hanem ott teljes technológia, és gyártási 

rendszerszállítás volt. Az emberek megtanulták, hogy hogyan kell gyártani, meg tudtuk venni 

ehhez az egész technológiát." 

  

"A számítástechnikai alapok megteremtése és a francia tárgyalás az EMG-vel indult. Az EMG 

erre alkalmatlan volt, nem volt benne elég vállalkozó szellem, az igazgatója, Kiskapusi nem 

mert lépni, túlságosan erős volt a belső fejlesztés lobbija. Saját fejlesztésű gépük teljesen 

reménytelen volt. Se hardver, se szoftver, se technológia. Nem lehet csak ötletekre alapozni. 

A világban mindenki megbukott, aki saját úton járt. Elképzelhetetlen, hogy a 

számítástechnikában van egy magyar út. Többek között azért kellett kilépni az EMG-ből, mert 

magyar utat követni nem lehetett." 
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"Azóta kiderült, hogy egy akadémiai intézet csak nagyon meghatározott ideig tud lépést 

tartani a technológiával. Az kétségtelen, hogy a KFKI és a Videoton között sokkal szorosabb 

kapcsolatnak kellett volna lennie, a Videotonnak meg kellett volna próbálnia esetleg egy PDP 

vonalat továbbvinni a KFKI-val együtt. De az általános magyar helyzetnek megfelelően a 

KFKI-nak is és a Videotonnak is széthúztak az érdekei. Mind a kettő a szocialista 

hiánygazdálkodás feltételei között megélt azokból a pici sorozatokból, amit külön-külön 

legyártott. Kétségtelen, hogy egy KFKI – Videoton szövetség előbbre vitte volna a magyar 

számítástechnikát. De az, hogy fölhúztak egy gyárat, egy ahhoz tartozó technológiai, 

szervezési rendszert, azt hiszem, hogy teljesen helyes volt. A Videoton erre vállalkozott, a 

vezetése eléggé bátor volt, eléggé vaskézzel nyúlt a dolgokhoz. A legnagyobb baj az, hogy a 

magyar gazdasági, társadalmi, presztízs és egyéb viszonyok minden kooperáció ellen hatnak. 

Ez a számítástechnikában különösen kegyetlenül érvényesül." 

  

"Az OMFB vezetése eredetileg azt akarta, hogy a magyarországi bázisintézet szerepét az 

ESZR keretében a SZTAKI lássa el. Én ezt nem vállaltam. Akkor már láttam, hogy az ESZR 

és az egész kelet-európai együttműködés valami olyan bürokratikus túlterhelést jelent, amit én 

nem vállaltam. Ekkor alapította meg az OMFB az SZKI-t, és Náray Zsoltot nevezte ki 

igazgatónak. Náraynak akkor már nem volt maradása a KFKI-ban, tehát szabad ember volt, és 

örömmel vállalkozott a feladatra." 

  

"Az OMFB és az SZKI elég hamar kitalálta azt a mechanizmust, amelynél a közvetlen 

támogatásokat felváltják a közvetett támogatások. Az OMFB egyre kevésbé utalt át 

közvetlenül támogatási összegeket az SZKI-nak, azonban megfinanszírozta a vevők 

vásárlásait, ha az SZKI-tól vásárolnak.” 

   

"Az igaz, hogy Sebestyén János egy kicsit elfogult volt az SZKI-val szemben, de ennek meg 

volt az alapja. Az, hogy Náray egy nehéz időszakban sokat segített. Azonban Sebestyén János 

minden jó, haladó kezdeményezést támogatott. A SZTAKI-t is nem kis mértékben. A 

számítástechnikában akkoriban minden pozitív kezdeményezés mögött ott volt. Őt rendkívüli 

embernek tartom. Nagyon nagy tudású, hihetetlen munkabírású, végtelenül segítőkész ember. 

Rendkívül szerény. Többször is felajánlották neki az OMFB elnöki tisztességet, de mindig 

elutasította, mivel az már társadalmi funkció. Ő inkább a háttérben dolgozik, segít. Bár a 

harmincas évek vége óta párttag, sohasem volt tagja egyik klikknek sem, kizárólag szakmai 

vonalon, és kizárólag szaktudása és tehetsége révén érvényesült. Az OMFB több új elnöke is 

gondolt arra, hogy nyugdíjba küldi, de hamar rájöttek, hogy Sebestyén János egyszerűen 

nélkülözhetetlen. Hetven év fölött is fiatalokat megszégyenítő a munkabírása." 
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Programértékelés és további fejlesztési irányok/Vámos Tibor 
Tény/Soros II.: a Soros alapítvány második évtizede, 1995-2004./Nóvé Béla 
69-70 p. 

 
 
 

PROGRAMÉRTÉKELÉS ÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
 

A Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési megaprogramja négy évvel ezelőtt indult. 
Az eredmények igazolták, hogy ez a program minden célkitűzésében helyes volt, 
alapvető változásokat indított el a magyar közoktatásban. A program mozgósító 
hatása pedagógusok ezreit és fiatalok tízezreit érte el. A sajtóban immár számos 
statisztikai adatot közöltünk rendezvényeinkről, azok látogatottságáról, 
kiadványainkról, a programokba bevont iskolákról, intézményekről. A program 
végrehajtása során újabb kezdeményezések születtek, így az iskolai könyvtár 
program, amely az iskolák könyvtárait kapcsolta be a világhálózatba, a vizuális 
nevelés szemléletváltó programja, a regionális pedagógiai együttműködések 
programja és az önkormányzatokat, a települések civil társadalmát és az iskolát 
összekapcsoló Egy falu - egy iskola programunk. A kezdeményezések mozgósító 
erejét bizonyítja, hogy a művelődési kormányzat a programok jelentős részét 
sajátjaként átmásolta a maga elképzeléseibe, és többnek, így például az iskolák 
hálózatba kapcsolásának Sulinet programját országossá tette, a Soros Alapítvány 
ráfordításánál nagyságrendekkel nagyobb összegeket biztosítva a folytatáshoz. 
Az Alapítvány programjai nyomán a magyar közoktatási rendszerben 
visszafordíthatatlan folyamatok indultak el. A közoktatási program lezárulása után 
abban a reményben, hogy a jelenlegi irányzatok folytatódnak, és Magyarország az 
Európai Unióhoz való csatlakozás keretében is tovább korszerűsíti és demokratizálja 
közoktatási rendszerét, azt javasoljuk, hogy az Alapítvány a jövőben három olyan 
területre összpontosítsa erőforrásait és tevékenységét, amelyek a kétségtelen 
haladás ellenére sem találták meg azokat a munkamódszereket, általános 
elfogadottságokat és pedagógiai kultúrát, ami a feladat jelentőségéhez szükséges. 
Az első a hátrányos helyzetű rétegek különleges oktatási kérdései. Ebben életpálya-
programokat kell kialakítanunk, a kisgyermekkori segítségtől kezdve a felsőoktatásig, 
hogy az anyagilag és társadalmilag hátrányos helyzetű rétegek leszakadását 
megállíthassuk és a társadalom egészében való integrálódásukat segíthessük. Ezen 
belül természetesen a roma társadalom kérdései kapnak kiemelt szerepet, különös 
tekintettel arra, hogy kulturális különbözőségük, gazdasági és társadalmi 
elmaradottságuk hatásainak kezelésére az eddigi kísérletek során még kevés válasz 
született. Ezért az Alapítványnak sokfajta kísérletet kell támogatnia, fölhasználva azt 
a lehetőséget, hogy működése távol áll a napi politikai befolyásoltságok rövid távú 
aktualitásaitól, és hogy eddigi munkánk egyedülálló bizalmat biztosított számunkra. 
A második program az információs társadalom jövő nemzedékének nevelése. Ebben 
az Alapítvány ötéves múltra tekinthet vissza, még a közoktatási program 
megkezdése előtt vállaltunk úttörő szerepet a számítástechnikához kapcsolódó 
oktatás gondolataival, azzal, hogy a számítástechnika és információs társadalom a 
nevelés számára nem elsősorban technikai kérdés, hanem társadalomformáló 
feladat. Ezt képviseli a Jefferson program, amit szeretnénk regionálissá is bővíteni, 
de ebben tudtuk hasznosan alkalmazni a regionális kezdeményezések közül a 
Disputa programot és az I*EARN kezdeményezést is. A feladat még ma is elég nagy 
értetlenséggel találkozik, miközben pánikhangulatot is terjesztenek: az információs 
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társadalom kultúra- és közösségromboló hatásaival szemben kevéssé ismerik fel 
ennek egy haladottabb társadalmat formáló lehetőségeit. Az új program igyekszik a 
demokráciára való nevelés, a környezeti nevelés, a vizuális kultúra és több más 
program részeredményeit integrálni egy általános személyiség és társadalomalkotó 
pedagógia keretében. A célkitűzés az, hogy az információs óceánban válogatni tudó, 
annak kínálatát nem passzívan befogadó, hanem önálló módon alkalmazó fiatalok 
nevelődjenek, akik a hálózatok és az információs eszközök segítségével a 
társadalom döntési kérdéseiben is felkészültek, racionális gondolkodásúak, s az 
irracionális demagógiától mentesebb szűkebb és tágabb közösségeket tudjanak 
létrehozni. 
A harmadik program a különböző iskolai kísérletek, alternatív iskolák támogatása. 
Ezek a mai napig nem váltak kellőképpen az iskolarendszer részeivé, miközben 
éppen ezek a kísérleti terepei a közoktatás szellemi megújulásainak. Ezen belül is 
kiemelt szerepet érdemel a kisgyermekkori nevelés, ahol a Step by Step - Lépésről 
lépésre regionális program eredményeit is jól tudtuk alkalmazni. 
1998. február 

Vámos Tibor 
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Megemlékezés 
 
Sebestyén János 
 
Egy éve halt meg, kilencven éves volt, vak, magatehetetlen, elméjében viszont még őrizve élete keserűségét, 
keserűvé változtatva mindazt, ami számára is gyönyörűség, élete tartalma volt. Görcsös végakarata szerint 
gyászjelentés nem jelent meg róla, senkinek nem lehetett a saját halottja, tiltotta, hogy temetése esemény 
legyen, még a szűkebb hozzátartozó körnek sem. Ezért is szólok róla most, amikor talán már oldódott a tiltás 
ereje. Akik ma rá még emlékeznek, kevesen vannak, kortársainak többsége már régen halott, tevékenységét, 
mint a mérnökök tevékenységének többségét, elfedi az idő változása, annak a változó időnek a változása, 
amit a mérnök tudatosan gyorsít, alakít. Maradnak az elődeiktől eltérő, azokat rejtett módon továbbplántáló, 
új műszaki generációk, amelyek és akik ennek tudata nélkül vagy tudatos tagadásban úgy hordozzák az 
előzményeket, mint az idei növényzet a tavalyi, tavaly előtti elhervadtak táperejét. 
 
A Budapesti József Nádor Műegyetemet 1934-ben kitüntetéssel és önerőből, minden családi vagy más anyagi 
támogatás nélkül végezte el. Ez volt első próbája az elkövetkező nehézségekhez. Az egyetem elvégzése után 
nagyon nehezen és csak sokára kapott munkát, mivel a gazdasági világválság még nagyon erősen hatott. Ezért 
és a fasizmus előretörésének hatására először gondolt a kivándorlásra, majd itthon maradva szimpatizált a 
kommunista mozgalommal, de tagja egy pártnak sem volt. 1935-ben végül elhelyezkedett a Budapesti 
Kismotor- és Gépgyár elődjénél, egy kis cégnél, ahol ő volt az egyedüli - és mint kezdő, nagyon olcsó - 
mérnök. A háborúban a gyár a hadi termelés szolgálatába állt, hűtőgép-kompresszorokat és páncélostornyokat 
forgató villamos motorokat gyártottak. Mint egyedüli mérnök, a haditermelésben pótolhatatlan volt, ezért 
nem kellett bevonulnia. 
 
1944-ben sikerült az üldöztetés elől elrejtőzve életben maradnia, de ennek nyomasztó emléke végigkísérte 
életét. Dolgozott a főváros Elektromos Műveinél, majd a kiváló és tapasztalt szakembert az 1946-tól 
fokozatosan szélesülő állami ipar műszaki vezetésébe hívták. A későbbi miniszterelnök, leendő 
akadémikusok, a politika változékony színeiben is tevékeny emberek dolgoztak szakmai beosztottjaiként, ő 
maga sem akkor, sem később nem vállalt politikai jellegű szerepet, kezdettől visszahúzódott. 
 
Első hatalmas alkotása a Dunai Vasmű volt. A tervek és műszaki berendezések első szállítmányai a 
Szovjetunióból érkeztek, de eredetük a második világháború amerikai műszaki segélyére néz vissza, az akkor 
még teljesen korszerű és a Szovjetunióban általában elég megbízhatóan reprodukált amerikai technológiát 
tükrözték. Ezt kellett kiegészíteni a magyar építési és szerelési tervekkel és számos magyar vagy más 
importból származó technológiákkal, mint például az erőmű és a villamos rendszer teljes egészével, majd 
egyre inkább a hozzáférhető nyugat-európai megoldásokkal. Sebestyén János fejében az egész, minden 
technikai részletével és összefüggésével együtt működött, tudott minden csővezetékről, ismert minden adatot, 
volt elképzelése minden berendezés funkciójáról, kapcsolódási feltételeiről. Maga az alapkoncepció is 
előremutató volt: szemben a magyar kohászatnak még a 19. század igényeihez alkalmazott gyártmányaival 
Sebestyén és munkatársai már a 20. század fogyasztói konjunktúráihoz építkeztek. Lemez kellett az 
autóiparnak, a háztartási nagygépiparnak, sokkal több lemez, mint profilvas. Ez a koncepció tette lehetővé, 
hogy a Vasmű a 21. század fordulóján is nyereséges üzemként működjék, amikorra a hatalmas 
beruházásokkal segített többi hazai kohászati üzem már régen tönkrement. 
 
Ma, a rendszertechnika, a logisztika korában visszatekintve erre a magyar iparban példátlanul nagyszabású és 
összetett teljesítményre, csodálattal kell néznünk az akkori nehéz idők e páratlan és döntően egy zseniális 
ember által alkotott művére. 
 
1953-ra a sztálinista diktatúra rendszere nemcsak a társadalomban, hanem ezzel szoros összefüggésben a 
gazdaságban is csődöt mondott. Az ország energiaellátása nem bírta a túlfeszített iparosítási ütemet, 
Budapesten a napi csúcsforgalomban rendszeresen leálltak a villamosok, esténként sötétségbe borultak a 
házak és az utcák. 
 
A Nagy Imre kormány Sebestyént hívta segítségül, és ő a villamosenergia-iparért felelős 
miniszterhelyettesként Zentai Bélával elképesztően rövid idő alatt teremtett rendet a fogyasztásban, 
megszervezte az igénybevételek legésszerűbb ütemezését, az energetikai hálózat üzembiztos működésének 
feltételeit. 
 
1954-55-ben komoly szerepe volt a magyarországi atomenergia-kutatás és az ehhez kapcsolódó, a magyar 
technológiai profilra támaszkodó ipar beindításában. Ö képviselte Magyarországot az ENSZ-ben, amikor 
előkészítették a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megalakítását. 
 
1956 forradalmában nem vett részt, tette műszaki feladatait, de nem volt ismeretlen kritikus gondolkodása, 
ezért 1957-ben kivonták a hazai szolgálatból, a frankfurti kereskedelmi kirendeltség vezetője lett. Az ott 
töltött évek legalább annyit jelentettek szakmai továbbfejlődésében, mint a korábbi mérnöki gyakorlat. 
Megismerkedett a tőlünk két évtizeden át elzárt Nyugat technológiai és gazdasági újdonságaival, és 
kapcsolatot tudott kialakítani a német ipar vezetőivel, akik hamar megtanulták becsülni felkészültségét, 
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jellemerejét, kiváló partneri tulajdonságait. 
 
Az 1956 utáni megtorlások időszaka 1962-ben ért véget, ekkor kezdődött a magyar politika és 
közgondolkodás olyan, megszakításokkal előre haladó korszaka, amelyben az ország fokozatosan elszakadt a 
szovjet modelltől, és amikor arra a nemzetközi helyzet lehetőséget adott, bekövetkezett a rendszerváltozás. E 
folyamat kulcsemberei hívták haza ekkor Sebestyént, hogy Kiss Árpáddal előharcosai legyenek a magyar 
technológiai és az ezen keresztül ható gazdasági-társadalmi megújulásnak. Ennek a kettejük által alapított 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság volt a szervezeti eszköze. 
 
Az OMFB máig is a jövő államigazgatási szervezetének eszményképe lehetne. Kis, bürokráciától mentes 
szervezet, amely kiváló, nagy áttekintésű és tapasztalatú szakemberek legfeljebb húszfős csoportjával 
dolgozik. Nem utasításokkal, hanem mecénási segítséggel támogatja azokat a hosszú távú 
kezdeményezéseket, amelyeknek időhorizontja túllép a gazdaság közvetlen szereplőinek látó- és érdekeltségi 
körén. Ez a szűk, de kitűnő csoport az ország különböző nézetű szakembereinek százaival dolgozott együtt, 
akik szakértőként tanulmányokat készítettek a legújabb műszaki irányzatokról, az azokra való hazai 
felkészülésről. A tanulmányok készítése és vitái során általában egyetértő nézetek vagy alaposan kidolgozott, 
nem napi politikáktól függő döntési változatok alakultak ki. A többi vezető állami szerv szakemberei is itt 
tanultak nem hatalmi eszközökkel, hanem a tények megismertetésével lett az OMFB az ország különösen 
befolyásos testülete. 
 
A támogatások metodikái is ennek a gondolkodásmódnak feleltek meg, az akkor kivételes lehetőségnek 
számító közvetlen devizajuttatásokkal, tanulmányutakkal a Nyugat vezető ipari országaiba támogatták az arra 
érdemeseket. Ehhez az akkori politika haladó erői, elsősorban a később szovjet beavatkozásra eltávolított 
Fock Jenő miniszterelnök adtak támogatást. A haladás és a nyugati kitekintés ellenségei ezt fel is ismerték, 
koncepciós pert készítettek először Sebestyén János, majd rajta keresztül Fock Jenő ellen. Sebestyén titkárát, 
Simon Endrét letartóztatták, és igyekeztek meghurcolni, tőle továbbgombolyítani a szálaikat a régi receptek 
szerint. A megindított folyamatot Kádár János akkor állította le, amikor érzékelte, hogy a sztálini idők 
visszahozásán szorgoskodók őt is el akarják távolítani. 
 
Az OMFB lett a gazdasági reform gondolatainak és a reform kísérleteinek talán leghatásosabb műhelye. 
Sebestyén itt már a 60-as években elmondta, hogy a szimulált tulajdon helyett valódi tulajdonra van szükség, 
sőt németországi tapasztalatai nyomán a több generáción át örökölhető vagyon fontosságáról is beszélt, mint 
a hosszú távú, felelős gondolkodás biztosítékáról. 
 
Nehéz felsorolni, hogy az OMFB hányfajta új technológia bevezetését propagálta és segítette, egyik legelső, 
akkor korszakváltó tettük az első nagy nyugati szabadalomvásárlás volt. A bírálatok kereszttüzében 
megvalósult a vasúti vontatási fordulat. Az OMFB-ből indult a könnyűszerkezetes építési technológia 
bevezetése, a számjegyes vezérlés magyarországi meghonosítása, legfőképpen pedig az ideológiáktól mentes, 
józan, műszaki-gazdasági szemlélet elterjesztése a politikai orientációktól terhes fél évszázad után. 
 
Legnagyobb tettük a számítástechnika és a korszerű információs technológiák hazai áttörésének előkészítése 
volt. Ezek a végeredményben rendszerkritikus újítások egyáltalán nem voltak olyan kézenfekvők a 
közgondolkodásban, mint azt ma természetesnek tartanánk. Számos más, tradicionális iparág befolyásával 
kellett megküzdeni, és el kellett fogadtatni azt a tényt, hogy Magyarországnak technológiai fejlesztési és 
importpolitikájában gyökeresen el kell térnie a korábbi autark, majd a KGST-re támaszkodó magatartástól, 
technológiában és iparszervezésben a Nyugat felé kell tekinteni. Ennek persze megvoltak az ideológusok és 
egyéb hatalmasságok által hamar felismert társadalmi következményei is. Sebestyén itt is a racionális 
mérnöki gondolkodás példáját szolgáltatta. Létrehozta a szükséges szakemberi és gyártási magokat, a 
születőket segítette és közben olyan kompromisszumot dolgozott ki a KGST együttműködésben, amely 
elkerülte a veszedelmes konfrontációkat, de mégis megőrizte a magyar fejlődés külön útjait, nyugati 
licencekkel és Nyugatról vásárolt oktatási, kooperációs sémákkal való kapcsolódással. Az eredeti 
kezdeményezések többsége a rendszerváltást követő nemzetközi nyitás nyomán szerkezetileg ugyan 
megszűnt vagy alig felismerhetően alakult át, de a gondos szemlélő nyomon követheti e hatalmas munkának 
az eredményét abban, hogy Magyarország tudott először visszakapcsolódni a világ műszaki-gazdasági 
véráramába, ide több tőke tartotta érdemesnek termelő beruházást hozni, mint a többi volt KGST országba 
együttvéve, itt hasznosnak bizonyult kutató-fejlesztő bázisokat is létrehozni, a külföldi partnerek gyorsan 
megtalálták a közös nyelvet a magyar szakemberekkel. 
 
Egyik legnagyobb művük ma is virágzik, sőt hatalmasra fejlődött: ez a hazai információs infrastruktúra 
megteremtése volt. A háló megteremtése, itthoni elindítása Sebestyén személyes érdeme, ezt persze a mai 
felhasználók százezrei már nem tudják. A mérnök-hős nem kap lovasszobrot, hanem elmúltában is 
munkatársaira, a vele együtt dolgozókra mutat. 
 
Sebestyén egész pályája idején igyekezett segíteni az értékes, de a változó időkben üldözött vagy félretett, 
törést szenvedett szakembereken. Nemcsak mentette őket, hanem be- és visszakapcsolta az alkotó munkába. 
Számára a saját értékrendszere volt a mértékadó: szakmai hitelesség, a feladat iránti elkötelezettség és az 
emberi becsület. Sok százan, ha nem ezren voltak, lehettek hálásak ezért, rejtőzködő, visszahúzódó 
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egyénisége hatalmas vonzóerő volt. 
 
Szolgálója és tisztelője volt a tudománynak és a tudományból születő fejlődésnek. Mindig elhárította az 
elismeréseket, félreállt akkor is, amikor az övénél sokkal szerényebb érdemekért osztogattak tudományos 
fokozatokat, egyetemi pozíciókat. Mindenkivel és mindennel szemben okos volt, csak magával szemben nem. 
 
2002. január 27. 
 
Vámos Tibor 
 
akadémikus, kutatóprofesszor (MTA, SZTAKI)
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A nyelv mindenütt 
 
 
Hol találkozunk és kik? A nyelvben, a nyelvekben, mint ahogy minden emberi a nyelvben találkozik. A nyelv 
saját belső és külső kommunikációs tevékenységünk reprezentációja. Tehát nincs olyan élettevékenység, 
egyedi és csoporttevékenység, amelyben a nyelv ne játszana alapszerepet. Így a nyelvvel foglalkozás nem a 
nyelvtudósok kizárólagos sajátja, de mindenkié, aki emberi, sőt ember által létrehozott dolgokkal foglalkozik. 
 
Ezt érezték meg azok a görög filozófusok, akik a maguk világáról alkotott bölcseletükben többségében máig 
is használt neveket adtak a nyelv struktúráinak, jelentési jellegzetességeinek. Ezeket a nyelvi fogalmakat mai 
ismereteinknek megfelelő módon tudjuk gyakorlatunk számára is interpretálni. A nyelv fogalmi rendszereivel 
párhuzamosan megalkották a tudomány, ezen belül a gondolkodás napjainkban is használt, fejlesztett, bővített 
nyelvét. 
 
Ezzel a megfontolással a nyelv nem kapott kiemelt szerepet a tudományokban, hiszen valamennyi, ma 
valamilyen szálon a nyelveinkhez kötődő más tudomány is magának követelheti az elsőbbséget. A teológiától 
kezdve a matematikán át a lélektan túlbuzgó prófétái meg is tették ezt a maguk idejében. A dolog lényege 
azonban a jelenségek összefüggő egysége és mégis megszámlálhatatlan egyedisége. 
 
A matematikai nyelvészet, a kognitív és az affektív tudomány, azaz a megismerés és az érzelmi válaszok 
tudománya, ezekben és ezek vonatkozásaiban a pszichológia, szociológia, történelem, etológia, agykutatás, 
számítástudomány, esztétika és etika nemcsak kialakította a maga nyelvi fogalomrendszerét, hanem, ha úgy 
tetszik, kölcsönös segédtudományként járul hozzá a nyelvről mint külső és belső kommunikációnkról szóló 
ismeretekhez. E szereposztás mutatja, hogy az uralkodó felfogás csak az összefüggéseké lehet, különben a 
világkép önkényesen forgatható ide vagy oda (Marcus, 2004). 
 
 
Példázat a hascsikarásról 
 
 
Itt megjegyzem, hogy a hascsikarás is nyelv, akkor is, ha e gasztroenterológiai tünet kellemetlen szokásaitól 
eltérően nem generál olfaktorikus jeleket. (Lehet ezt ugyancsak magyarul, tömörebben, de kevésbé elegánsan 
fogalmazni, nevén nevezve a bélgázok szaglószervekre ható jeleit, és hozzátéve a szótári közb., durva 
megjelölést). Tudjuk, milyen veszélyes kór a belső, a gondolkodásig még el nem érő jelek, azaz a biológiai 
állapotot és a környezetet érzékelő idegi jelrendszer bénulása, és azt is, hogy ezen jelek kommunikácója 
milyen bonyolult feladat, például egy belgyógyásszal kialakítandó közlésvilágban. E durva példán is 
bemutatható volt, hogy nincs vagy csak mesterséges, esetleg a tudományos vizsgálatot segítő határ létezik az 
affektív, interiorizált jelek – azaz az érzékek belső jelei –, a vokális – azaz a hangokkal közlő, az írott, a képi 
és a digitálisan közvetített reprezentációk között. 
 
A jelek és reprezentációik szövevénye meghatározó életünkben, de egyúttal meghatározóan figyelembe 
veendő a vizsgálódó elme, azaz a kutató számára is, dolgozzék éppen egyik-másikában a felsorolt és fel nem 
sorolt diszciplínák és aldiszciplínák besorolásában. Ez a kapcsolatrendszer egyre fontosabb, termékenyebb és 
egyre kevésbé elhanyagolható a tudomány (és minden tevékenységünk) nézetvilágában, mert egyes új 
eredmények radikálisan hatnak – és visszahatnaka korábban elhatárolhatónak gondolt kapcsolatokban. A 
következők e bevezetést példázzák. 
 
 
Az interdiszciplináris kapcsolódások néhány újabb példája 
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A csomózás, a FOXP2 gén és a nyelv születése 
 
 
A Német Nyelvtudományi Társaság (Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft) idén februári kölni 
konferenciáján (Indeterminismus in der Sprache, 2005) a chomskyánus Juan Uriagereka azt a hipotézist 
elemezte, ami a nyelvtani szerkezetek születését egy 70-200 ezer évvel ezelőtti genetikai és technológiai 
fordulathoz kapcsolta. Az ősembertan szerint ez a viszonylag gyors változás a FOXP2 nevű génben történt, 
ezzel gyakorlatilag egy időben jelent meg a hurokkötés és a hurkolt hálószövetet kifeszítő lukas kövek 
alkalmazásának technológiája, valamint a hurkolás műveletének közvetítéséhez szükséges elemi nyelvtan. 
Ezt a feladatot már nem lehetett a hangok, a kialakuló szavak egyszerű egymásutánjával elmondani, ennek 
végiggondolása, a gondolat közvetítése szükségessé tette egy kialakuló nyelvtan generálását. Íme, az 
evolúciós bizonyíték a generatív nyelvtanfelfogás természetes, szerves érvényéről, azaz arról, amit Noam 
Chomsky már közel félszázada hirdetett, hogy a nyelvi készség az ember veleszületett tulajdonsága, minden 
további nyelvszerkezeti tanulás már ezen alapul, hasonlóan a mozgás és a látás elemei funkcióinak további 
fejlődéséhez. 
 
 
Mássalhangzók hasonulása, átalakulása 
 
és lokalizációjuk távolságai az agyban 
 
 
Ugyanezen a konferencián Aditi Lahiri vokalizációs-történeti összefoglalóban ismertette a 
hangzóhasonulások és -átalakulások történelmi és nyelvjárásföldrajzi útjainak azonosságát. Mindezt már 
nemcsak a megszokott módon, a hangképző szervek beállítódásaival igazolta, hanem olyan fNMR-i, agyi 
képalkotó felvételekkel kísérte, amelyek az érintett mássalhangzók és mássalhangzócsoportok agyi 
lokalizációját mutatták. A hangcsoportokat az agyi felvételek geometriai távolságai különböztetik meg, illetve 
közelségek által határozódnak meg maguk a rokonjellegű hangcsoportok. Így nemcsak megerősödött, de 
további következtetésekre is lehetőséget adott a több mint százéves Verner-törvény, azaz annak megmutatása, 
hogy a nyelvhasználat történelmében egyes hangok hogyan alakulnak át más, rokonhangzásúakra. Az 
eredmény komoly segítség a gépi hangképzés, írásból történő hanggenerálás javításához, a rokonhangzók 
felismeréséhez, hangváltozatok megértéséhez. 
 
 
Női nyelv, férfinyelv; női agy, férfiagy 
 
 
Számunkra különös, feudális jellegű maradványnak tűnik az egyes nyelvekben (ismereteim szerint a japánban 
különösen) használatos, nemekre jellemző (gender specific) nyelvi különbség. Franciaországban, ahol, 
nekünk még furcsa módon, államilag szabályozzák a nyelvhasználatot, a közelmúltban rendelték el a 
foglalkozások nőnemű változatainak kötelező használatát. A legutóbbi agykutatási eredmények világosan 
bizonyítják a két nem különböző gondolkodási csatornáit, azokat az elsősorban féltekespecifikus 
különbözőségeket, amelyek azonos szituációk és lényegében azonos végeredményű gondolkodási folyamatok 
eltérő agyi útvonalait mutatják, ezzel indokolva a két kifejezésmód eltéréseit. Ezek az eltérések egyelőre nem 
eléggé elválaszthatóan genetikaiak és szocializáltak, de semmiképpen nem szólnak egyik vagy másik fölénye 
mellett, hanem hozzájárulnak az emberi nem és kifejezésformái gazdagságához, a finomságok megértéséhez 
és műveléséhez. 
 
 
L1, 2L1, L2, azaz a kétnyelvű kezdetek előnye 
 
 
Már jó ideje világos, hogy a kétnyelvű elsőnyelvűség nem zavarja a normális agyfejlődést és ezzel a 
beszédfejlődést, hanem ellenkezőleg, serkenti, a két nyelv tökéletes vokalizációja mellett elősegíti a fogalmi 
gondolkodást, a de re – de dicto, azaz a dolgokról, illetve a (mások által) mondottakról/gondoltakról való 
beszéd régi kettősségének racionalizálását, az empátiaérzékenységet. Az azonos színvonalú, korai 
kétnyelvűség megjeleníti annak elfogadását, hogy valami, egy megszólítás, egy jelző, egy tárgy neve az egyik 
embernek mást jelenthet, mint a másiknak, a későbbi gondolkodásban pedig ez a fogalmi szabadság teszi 
jobban lehetővé a jelenségeknek különböző értelmezéseit. 
 
Ezt a kettősséget, annak filozófiai jelentőségét már az antikvitásban is ismerték, azért e szép latin 
megnevezése annak, hogy a kimondott szó a befogadás során elválik a megnevezett tárgytól, kapcsolódik a 
hallgató, olvasó élményvilágához, esetleg a megnevező szándékával ellentétes tartalmat kap. A korábbi 
tévhitek végső megcáfolása szintén az agyi folyamatok műszeres követésével történt, a nyelv lokalizációinak 
feltárásával. Ennek egyik első eredménye az a már közismert tény volt, hogy a szótárak és a nyelvtanok külön 
lokalizálódnak, külön az anyanyelvek (az első nyelvek, L1) és a később tanult nyelvek (L2). A korai 
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kétnyelvűség (2L1) életre hívja és életben tartja azokat a hatalmas agyi tartalékokat, amelyekkel születünk, és 
amelyek használat, beidegződés híján elpusztulnak. 
 
 
Eredetmítoszok, nyelvtörténet 
 
és genetikai bizonyosságok 
 
 
Szétfoszlanak a nyelvi mítoszok, a genetika régészeti-embertani alkalmazása rámutat a nyelvi rokonságok és 
néprokonságok különbözőségeire, így a finn-észt-magyar kapcsolat történelmi rejtélyeire, a bolgár-szláv 
nyelvcserére és sok más eredet és kultúrkapcsolat, népvándorlás hátterére, az egyes nyelvek kialakulásának 
kultúrantropológiai hátterére. Így állatok, növények, eszközök megnevezéseit egybe lehet vetni az egyéb 
régészeti leletek modern technológiákkal történő vizsgálatával. A magyar fajmítosz ma már csak a szakmai és 
politikai kalandorok térfele. A finnek sok bizonyítékot gyűjtöttek arról, hogy többezer éve lakják a Baltikum 
környékét, és így északi tengermelléki civilizációjuk volt, a magyarok pedig a nomád pásztornépek és 
fokozatosan települő törzsek sztyeppei keveredéséből alakultak néppé. 
 
Az írott dokumentumok előtti történelem tárja fel a tudomány számára az egyik legizgalmasabb 
nyomozó-kutatói feladatot. Az eredmények fontos szociológiai és ebből származó társadalomértő, -nevelő 
tanulságokat is szolgáltatnak, ugyanis az egyes mai országok, régiók kulturális, percepciós, szervezkedési és 
mesterségbeli jelenében nehezen kitörölhető nyomai vannak a nomád állattenyésztő, vadászó, vándorló; a 
letelepedett síkföldi mezőgazdasági, a halászó-hajózó és a közvetítő, helyhez kevéssé kötött, de beilleszkedő 
közvetítő-kereskedő múltaknak. Mindez tükröződik a mai nyelvhasználatban, sőt artikulációban is (Creed, 
2004; Hauser et al., 2002) . 
 
 
Ember és gép kommunikációja 
 
 
Fordítás és lingua franca, 
 
a közvetítő nyelvek nyomorúsága 
 
 
Számunkra, az információs technikákkal foglalkozók számára most a legfontosabb a gép és ember 
kapcsolatán keresztül a fordítás legáltalánosabb problémája. A klasszikus fordítási feladat a globalizálódás 
révén megsokszorozódott. A burjánzó intézményi, óriásvállalati felfúvódás és ezek túláradó dokumentumai 
várnak egyre több többnyelvű és jogi érvénnyel hiteles fordításra. A demokrácia felszínre emeli azokat a 
fokozódó igényű, kommunikatív tömegeket, amelyek helyett és felett korábban néhány kiemelt nyelvet 
majdnem privilégiumként birtokló csoportok kormányoztak. Ezért szűnt meg – szerintem sajnálatosan, de 
ugyanakkor világosan érthetően a – a latin és a francia elegáns közvetítő szerepe, ezért nem sikerült a 
racionálisan konstruált műnyelveket elfogadtatni, és ezért válhatnak újra élő nyelvvé nacionalizmus fűtötte, 
tömegeket mozgósító ónyelvek, mint a héber és talán az ír. 
 
 
A legizgalmasabb: 
 
fordítás a nyelveken belül 
 
 
A kutató számára a nyelven belüli fordítás válik mégis a legizgalmasabbá. Ezért is szentelte a német társaság 
a már idézett konferenciáját teljes egészében a nyelvi bizonytalanságnak. 
 
A saját nyelven írt dokumentumok értelmezése, az időbeli nyelvi változások kezelése a történelem, a 
történelemhamisító politika, a teológia és a filozófia ősi feladata. A már idézett de re – de dicto tudatosodása 
volt a „gondolkodás a gondolkodásról” forradalmának elindítója. Utaltunk arra, hogy a görög filozófia és az 
ehhez kapcsolódó tudomány egyidejűleg és szükségszerűen teremtette meg a tudományok máig is használt 
szaknyelveit, vagy legalábbis annak máig is fejleszthető alapjait. Nem eléggé értékeljük ezt az intellektuális 
teljesítménycsodát. 
 
A mai feladat egyfelől mindehhez hasonló, másfelől erősen különbözik. A mennyiségi és 
hatásmechanizmusbeli különbözőségekben az utóbbi tapasztalatai vezetnek át az új feladat lényegéhez. A 
hatás egyik különbözősége annak valós idejű jellege. Két különböző nyelven érintkező ember közül (a 
különböző nyelv értelmezése még következik, sőt ez válik kiemeltté) az egyik eldöntheti a másik sorsát az 
alatt az idő alatt, amíg a sorsdöntő közlést kimondja. Sürgősségi orvosi ellátás, vizsgázás, kihallgatás 
jellegzetes példák, különösen az első. A közvetlen ember-ember kapcsolatban ezt a nehézséget a 
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metakommunikáció, a nyelvi és metakommunikációs visszacsatolás oldja meg. A gépi, illetőleg géppel 
közvetített feladatban ezek pótlásáról, szimulálásáról, áthidalásáról külön kell gondoskodni. Ez nem egyszerű 
feladat. 
 
A probléma egyben a kulturális rés vagy szakadék problémája. Egy alapos műveltségű ember az orvosi vagy 
a jogi szaknyelvben is rendelkezik némi alaptájékozottsággal, nyelvtudása révén megközelíti a kifejezéseket, 
kommunikációs gyakorlata és tájékozódási képessége az információs forrásokban átsegíti a nyelvi résen. Nem 
így a gyengébben képzettet, aki a szaknyelvek világában úgy él, mint a falusi, tanyasi ember, aki először 
kerül be egy metropolisz forgatagába. 
 
 
Szaknyelvek és természetes nyelvek találkozásai 
 
 
A modern világban mindennek van és kell is hogy legyen szaknyelve, olyan, amely a köznapi nyelv 
határozatlanságát felváltja egy logikai eszközökkel kezelhető, egyértelmű, lehetőleg egyéb környezettől 
független nyelvre. A két (sok) nyelv közötti fordítást tovább nehezíti ezen szaknyelvek (és a természetes, 
köznapi nyelv) gyors időbeli változása, az új ismeretek, eszközök, eljárások hónapról hónapra érzékelhetően 
szaporodó tömege, ezen belül is a rövidítő betűszavak áttekinthetetlen sokasága, sokértelmű felhasználása 
még rokon területeken, sőt azonos feladatokban is, különböző intézmények, vállalatok értelmezésében. Az 
egyik, mesterséges intelligenciával foglalkozó szaklap épp nemrég elemezte két amerikai repülőtársaság 
jegyűrlapjainak inkompatibilitását. 
 
A mi kutatási érdeklődésünk ennek a humán fókuszú feladatnak a vizsgálata, egyelőre a közigazgatás és az 
állampolgár kapcsolatában, a valóban demokratikus e-közigazgatás előkészítéseként. Valóban demokratikus, 
azaz megérti-e (a feladathoz szükséges mértékben) az állampolgárnak a maga töredezett, indulatokkal is 
motivált nyelvén előadott panaszát, kérelmét, követelését; azt képes-e lefordítani a közigazgatási jog 
nyelvére; következtet (ezért is fontos nemcsak a szaknyelv egyértelműsége, hanem logikai eszközökkel 
történő kezelhetősége is), majd a következtetést visszafordítja az állampolgár által jól érthető természetes 
nyelvre. 
 
 
A módszerek már adottak 
 
 
Az ember-gép kapcsolat ezt az ide-oda-ide fordítási játékot addig űzi, míg az állampolgár elégedett nem lesz 
a megértéssel, a gépi megértés és logika elérte határait, mindezt lehetőleg úgy, hogy a dialógusnak ne a 
frusztráltság bosszúsága és az ügy elintézetlensége legyen a vége. A gépi lehetőség pillanatnyilag adott, és 
ennek a lehetőségnek a fejlesztések előrehaladásával változó határán lép be az ember, ha lehet, nem olyan 
kellemetlenül hosszú láncon elérhető módon, mint ahogy az automata telefonközpontok egy részénél ma 
elérhető az emberi kezelő. 
 
Az eljárás egyébként a szokásos: a gépbe bevitt, beolvasott szövegekből egy program szótárt készít, 
előfordulási gyakoriságokkal. Ebből a szótárból egy újabb program vagy a téma szakértője kiemeli azokat az 
általánosan előforduló szavakat, amelyek nem jellemzik a szöveg tartalmát. Ha már van korábbi gyakorlat 
vagy megfelelő szakszótár, ebben a fázisban a szavak (és egy Szószablya nevű vagy ahhoz hasonló 
programmal a szótövek) szakmai kategorizálását is elvégzi. A kategóriák természetesen finomodnak a 
gyakoriságok elemzésével. Már ez az egyszerű elemzés is elvezethet ahhoz a közbenső célhoz, hogy a gép 
„megértse”, miről van szó, melyek a tárolt, hasonló, precedens jellegű esetek. 
 
Tovább segíti a gépi megértést a mondatok nyelvtani elemzése, a tárolt, ismerős kifejezések, szókapcsolatok 
azonosítása és a természetes nyelv használata miatt a szinonímák egyeztetése már olyan szociológiai, 
nyelvjellegzetességi jelzőkkel, mint amelyekre a bélgázok szagával is utaltunk. 
 
Ez az eszközkészlet már elég régóta rendelkezésre áll, kitűnő hazai csoportok dolgoznak a magyar nyelvi 
tökéletesítésen. 
 
Feladatunkban némileg különös az egyes, a szakértők által ismert és használt szókészletre szűkítés. 
Tapasztalatok és régebbi elemzéseink szerint egy-egy témakör jellegzetes szakmai szókészlete ritkán haladja 
meg a kétezer szót, de sokszor ennél lényegesen szűkebb. A témakörök szűkítése ezekben a gyakorlati 
esetekben erősen strukturált, azaz jól segíti a pontosabb meghatározást, újra használva a megértés fogalmat is. 
A szövegekben előforduló szavak eloszlásának van olyan, Zipf (George Kinsley Zipf, harvardi 
nyelvészprofesszor, 1903-1950) által felismert szabálya, hogy a gyakoriságok exponenciális gyorsasággal 
csökkennek a sokszor használt szavaktól a ritkábbak felé. Ez az eloszlás mind a gyakori szavak, mind a ritkák 
kiemelésével további meghatározási segítség. 
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A kutatási feladat elsősorban 
 
a humán kapcsolat 
 
 
A feladat szépsége és érdekessége elsősorban nyelvszociológiai és nyelvpszichológiai: meg kell találni az eset 
tárgyi azonosítása mellé az érintett személyek szociológiai azonosítását. Ez a célkitűzés világosan ellentmond 
annak az objektivitásnak, amelyet nem csak gépi módszerek esetében mondunk ideálisnak. Egy formálódó 
ember-gép világ alakításában azonban e szubjektivitást, annak megközelítését elengedhetetlennek és 
különösen vonzó feladatnak tartjuk. A tájszó, az akcentus, a kifejezés fordulata így nyelvszociológiai 
összefüggésében kap további jelentést. 
 
Egy humánus társadalom alapja a szubjektum, az egyedi ember mérlegelése. A mérlegeléshez tartozik 
természetesen a precedens, azaz az adott társadalom jogérzésének hagyománya, a szubjektív érveket is 
figyelembe vevő eljárások, döntések társadalmi hatásának megfontolása. Ez a sokoldalú mérlegelési 
lehetőség a jogrendek fejlődésének természetes útja. Az önkény és a társadalmi kényszer világát igyekeztek 
kiszámíthatónak vélt jogi szabályozással feloldani, először csak azok számára, akik a szélesülő hatalmi 
szférán belül voltak, de ez volt a demokrácia fejlődésének útja is, a jogkiterjesztéssel valamennyi állampolgár 
számára azonos szabályok váltak érvényessé. 
 
A mérlegeléssel humanizált egyén-szervezet viszony, a méltányosság elve, ha jól alkalmazzák, nem a 
döntéshozó szubjektivitását erősíti, hanem a szubjektumnak, az egyénnek objektív kezelését, így kapcsolódik 
a mi feladatunk ennek a bonyolultabb, kényesebb megközelítésnek a szolgálatához. Hipotézisünk az, hogy az 
ember-gép kapcsolat bonyolultabb, az ember és egyéni világának jobban mérlegelő, beleérzőbb kezelése 
ilyen megközelítés. 
 
 
Írott nyelv, hang, kép és mozgás mint gépi reprezentációs segítség a változó ember-gép munkamegosztásban 
 
 
Itt igyekszünk behatolni a nyelv igazi mélységeibe, a gép megértési és érzelmeket is megragadó 
képességeinek és az emberi intellektusnak a határait tapogatva. Nincs a tudománynak olyan diszciplínája, 
amely a mai és holnapra remélhető szinten ne lenne érdekes ebben a munkában, hiszen a neurológia a 
biológia fiziko-kémiai eszközrendszerén keresztül a legtávolabbinak tűnő anyagkutatásokat is érinti. 
 
A nyelvi elemzésekkel párhuzamosan futó hanggeneráló és vokális információt feldolgozó, megértő 
erőfeszítések természetes módon csatlakoznak és teszik teljessé az ember-gép kommunikációs rendszert. Jól 
olvasható kézírásból elmondott szöveget hallgathatunk, és kemény munka folyik a tisztán ejtett beszéd gépi 
leírására. 
 
A 2004 decemberében Szegeden tartott magyar számítógépes nyelvészeti konferencia ezt a teljességet járta 
körbe, erősítve, hogy a már jól működő részrendszerek integrálására megérett az idő, a megvalósíthatóság 
bizonyíthatóvá vált (MSZNY, 2004). Erről az alakuló teljességről bemutató CD is készül. 
 
Itt újra hangsúlyozzuk azt a meggyőződést, hogy ez a munka kísérleti úton körültapogatja az ember és gép 
képességeinek, hasonlóságainak és különbözőségeinek ma érvényes határvonalait, és az igazi ontológia (nem 
a számítógépes reklámnyelvben elterjedt értelemben!), azaz az emberi lét egyediségének alapkérdéseit érinti. 
 
Erős hipotézis, hogy a határok nem állandók, a területek, azaz az emberi és gépi megoldások kizárólagossága 
általánosságokban nem bizonyítható. Ugyanakkor már a gondolkodási hitvilághoz tartozik az a tételezésünk, 
hogy a határok megismerése és folyamatos kiterjesztése az emberi tevékenységi terület 
színvonal-emelkedését, ideális értelemben vett humanizálódását eredményezi, újabb feladatokat ír elő az 
embernevelő pedagógia számára (Colwell, 1999; Griffiths, 1999). 
 
 
A távlatok 
 
 
Nyelv és pedagógia 
 
 
Nyelv és pedagógia szétválaszthatatlan. Szétválaszthatatlan minden olyan fogalom és törekvés, ami e kettőst 
a hozzájuk kapcsolódó tevékenységhez köti. Ez a megfontolás a gyökere annak a nézetnek, hogy az általános 
képzés keretében ésszerűtlen az informatikának külön tantárgyként való oktatása, annak helye a 
felhasználások pedagógiai menetében van. 
 
Így a nyelvpedagógia, a kommunikációs készségek fokozatos és sokoldalú gazdagítása az egész pedagógiai 
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probléma vetülete. A vetület hasonlat a számítógépes grafikai nyelvben a sokdimenziós valóságoknak kisebb 
dimenziószámú megjelenítése a jellegzetességeket mutató vagy jellegzetesnek feltételezett irányokban 
(support vector); a legegyszerűbb példa az enface és profil arcábrázolás (lásd Hickok et al., 2001; Seidenberg 
et al., 2002; Ullmann, 2000). 
 
A mi nézetünkben ilyen rendező irányok a tanulás időzítései, mennyiségi és jellegbeli méretezése, a rögzítés 
legmegfelelőbb módjaihoz kapcsolva. 
 
Ezek a kezdetektől fogva a pedagógia tudományának alapkérdései, és ez a különböző nézetek, sőt ideológiák 
(szabadelvű, tanulóvezérelt – diszciplinált, tekintélyelvű) ütköző vitája. A bilingvis anyanyelvtanulás 
részkérdésénél ezzel már foglalkoztunk. 
 
 
Visszacsatolás 
 
az agyi folyamatok megfigyelésében 
 
 
Most mindez sokkal objektívebb visszacsatolást kap. Az agyi folyamatok műszeres megfigyelése a 
tananyagnak megfelelően képet alkot a folyamatok lokalizálódásáról, a fennmaradó tartalékokról, az agyi 
együttműködési útvonalak fejlődéséről, különböző motivációktól függő memóriakihorgonyzási jelenségekről 
(Giesbrecht et al., 20041 ). A genetikai ismeretek, mint a már idézett FOXP2 gén esete is, a 
szabadságfokokról szólnak. 
 
Ezek a műszeres eszközök ma már egyre inkább megközelítik az egyedi folyamatok megfigyelésének 
lehetőségeit, egészen neuron- és szinapszisszintig, egyes esetekben még tovább, az agysejtmembránokon át 
történő hallatlanul bonyolult vegykonyhaműködésig. E vizsgálatok útján régi és új bonyolultságok 
tárulkoznak fel az eddig csak sejtett valóságukban. 
 
A hagyományos módszerek továbbfejlesztésére és a csak példaként említett biofiziológiai, genetikai eszközök 
összehangolt munkájára van szükség a jobb közelítésekhez. A jobb közelítés megjelölés utal a kötelező 
óvatosságra. Az egyedfejlődés nagy változatossága és a statisztikailag értékelhető jellemzők nem elegendő 
megbízhatósága legfeljebb ezt a szerény, de igen megbecsülendő értékelést engedi meg. Megbecsülendő, 
mert fontos utalásokat kaphatunk további vizsgálatokhoz, gyakorlatunk javításához. Az egypetéjű ikrek 
fejlődésének megfigyelése szintén ősi téma, ma ez a determinációk és az adaptív fejlődések összjátékának 
elég pontosan rögzíthető feladata. 
 
 
Sajnos vagy szerencsére, régi és új, végtelen perspektívák és homályok 
 
 
Egyéni és kultúrafüggő a különböző új (és régi) nyelvi reprezentációk pedagógiai és általános közlési ereje és 
szerepe. Az animáció és a számítógépes grafika, a fényképezés és a film divatpropagandistái minden esetben 
azt jósolgatták, hogy a hagyományos reprezentációk a fejlettebb technikával szemben kipusztulnak. A most 
már több évtizedes tapasztalat szerencsére ennek ellentmond. 
 
A reprezentáció gazdagodása új mélységeket tár fel, megerősíti a hagyományos reprezentációk (könyv, rajz) 
hatalmas evolúciós visszacsatoló szerepét. Ilyen a szöveg által gerjesztett megjelenítési fantáziaszabadság és 
-gazdagság. A rajzolásnak nemcsak kifejezésben, lényegkiemelésben, hanem képességfejlesztésben is nagy a 
jelentősége. A kéz és az azt mozgató agy összjátéka teremti meg a szakember kézügyességét és a 
megvalósítás gazdagságát. Új művészeti ágak alakulnak: kollázs, fotografika, új hangzatok, hangi aláfestések, 
multimédia. A modern opera- és színházművészet ennek a gazdagodó nyelvi burjánzásnak a megjelenési 
formája. Ezeknek a pedagógiában, talán főleg az életpálya során folytatott állandó tanulásban, az elmaradott 
rétegek felemelésében különös jelentősége lesz. 
 
Minden tudományterületre érvényes lecke az a nagy bonyolultságú rendszerek matematikai vizsgálatában újra 
polgárjogot kapott, sőt kiemelt feladat, hogy az elérhetetlent folyamatosan, jobban, megbízhatóbban 
közelítsük. Előbbiek tanulsága, hogy ennek nyelvi aspektusai hatalmasak, aktuálisak, és gerjeszthetik a már 
legalább félszázada megújuló, kiszélesedő látószögű nyelvtudományt. 
 
 
 
IRODALOM 
 
Beckman, Mary (2004): Crime, Culpability and the Adolescent Brain. Science. 305, 596–599. 
 
Bever, Thomas – Montalbetti, Mario (2002): Noam’s Ark. Science. 298, 565–1566. 

-126-



 
Colwell, Bob (2005): Machine Intelligence Meets Neuroscience. Computer. 38, 12–15. 
 
Creed, Robert P. (2004): The Norman Conquest and the English Language. Science. 304, 1243. 
 
Corpus Colossal. (2005): The Economist. 22 January, 75. 
http://www.economist.com/science/displayStory.cfm?story_id=3576374 
 
Giesbrecht, Barry – Camblin, C. C. – Swaab T. Y. (2004): Separable Effects of Semantic Priming and 
Imageability on Word Processing in Human Cortex. Cerebral Cortex. 14, 521–529. 
 
Griffiths, Paul E. (1999): Thinking about Consciousness. Review of Consciousness and Human Identity. 
(Cornwell, John ed.) Nature, 397, 117–118. 
 
 
Hauser, Marc D. – Chomsky, N. – Fitch W. T. (2002): The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and 
How Did It Evolve? Science. 298, 1569–1579. 
 
Hickok, Gregory – Bellugi, U. – Klima S. (2001): Sign Language in the Brain. Scientific American. June 2001 
 
Indeterminismus in der Sprache – 27. Jahrestagung (Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft DGfS), 
23-25. Februar 2005, Universität zu Köln 
 
Marcus, Gary F. (2004): Before the Word. Nature. 431, 745. 
 
MSZNY (2004): II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2004. december 9–10. 
 
Seidenberg, Mark S. – MacDonald M. C. – Saffran J. R. (2002): Does Grammar Start Where Statistics Stop? 
Science. 298, 553–554. 
 
Ullman, Michael T. (2000): How the Brain Made Language. Science. 289, 251–252. 
 
 
 1 A közlemény kitűnő irodalomjegyzéket ad további összefoglaló művekhez és speciális közleményekhez. 
 
<-- Vissza a 2006/4 szám tartalomjegyzékére 
 
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra 
 
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.] 

-127-



-128-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… a korszerű nevelés apostola 

 

 

 
  

-129-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Információ és társadalom (előadás)  az 1997. évi Tanuló 
Társadalom Konferencia naplójából  

 
 Kedélyjavító Tudomány (interjú) 168 óra, 2006/3/1 szám 
 
 Kooperatív számítástechnika  (előadás) NJSZT V. Kongresszus, 

Debrecen, 1992. 
 

-130-



-131-



-132-



-133-



-134-



-135-



-136-



-137-



-138-



-139-



-140-



 
Sándor Zsuzsanna írása  

2006. március 1. 

Kedélyjavító tudomány 

Vámos Tibor kutatókról és mércéről 

Az informatikus kutatóprofesszor kapta Az Év Ismeretterjesztő Tudósa díjat 2005-ben. 

Amikor az akadémikus átvette az oklevelet, azt mondta: a tudomány soha nem tett annyit a 

világ javulásáért, mint az utóbbi időben. A díjjal az is jár, hogy a kitüntetettről csillagot 

neveznek el. 

 

Hol van a Vámos-csillag? 

Mintegy ezer fényévre, az Auriga csillagképben. Bűbájos ajándék. Nagyon megtisztelő a 

névsor, amelybe kerültem. A ?csillagdíjat? elsőként Simonyi Károly kapta meg, azután - 

mások mellett - Marx György, Vekerdi László és Csányi Vilmos. Számomra azért is fontos a 

kitüntetés, mert civil megbecsülés, a tudományos újságírók díja. 

És mi jusson majd az emberek eszébe a Vámos-csillagról? 

Optimista a világnézetem, s ezt mindig igyekeztem átadni. S talán volt néhány olyan kérdés, 

amelyet az elsők között fogalmaztam meg. A hatvanas évektől kezdve sokat írtam arról, 

miként befolyásolja Kelet-Európát az információs társadalom változása. A tudományos-

technikai fejlődés óriási szerepet kapott a politikai fordulatban: meggyorsította, 

elkerülhetetlenné tette a fejlődésre képtelen álszocialista rendszer bukását. A Szovjetunió 

ezért is veszítette el az Egyesült Államokkal folytatott technológiai versenyt: mindez siettette 

a keleti blokk összeomlását. 

Ön alapította a hatvanas években az MTA Számítástechnikai Automatizálási Kutató 

Intézetét, a SZTAKI-t, amelyről egyszer azt nyilatkozta: egyben kísérlet volt a politikai 

függetlenség megteremtésére. 
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Az egypártrendszer valójában többpártrendszer volt, csak másként, mint ma. Az MSZMP-ben 

egymással harcban álló és persze kiegyező csoportok működtek. A pártban akadtak olyanok, 

főleg a reformerek, akik támogatták a SZTAKI-t. Mások mellett Fock Jenő, a Minisztertanács 

elnöke és az akkori OMFB vezetői pártfogoltak minket. A ?nyugati nyitásban? intézetünknek 

jelentős szerep jutott. Így nálunk lehetett először kapcsolódni a világhálón Nyugat-Európához. 

Mit szólt ehhez a hatalom? 

A kerületi pártbizottság el akart távolítani, és ebben az Akadémia akkori politikai körei is 

partnerek lettek volna. Aczél György védett meg bennünket. 

A rendszerváltás után itthon csökkent a tudósok társadalmi presztízse, és a politikai 

függőség sem szűnt meg. 

Inkább úgy fogalmaznék: jóval bonyolultabb lett a függőség. Ma sokféle politikai, gazdasági 

lobbinak kell megfelelni. Tény, a kutatók elismertsége romlott, de ez részben jó is. Már nem 

jellemző, hogy a hatalom által deklarált tekintély uraljon egy szakmát. A legszörnyűbb 

helyzet a Szovjetunióban volt, ahol a pártvezérkar által kinevezett tudósok ellenfeleiket 

halálba kergették, vagy száműzték őket a Gulagra. Nálunk ilyesmi csak a Rákosi-rendszerben 

fordult elő, a puha diktatúra idején már nem. És bár a politikának ma is lehet beleszólása a 

kinevezésekbe, a tudománynak nemzetközi mozgástere van. Mi is része lettünk a globális 

világnak, amely objektív mércét, kontrollt is jelent. Az ?álnagyságok? lelepleződnek, a 

tudományos megtévesztésekre előbb-utóbb fény derül. Például nemrég egy koreai tudós 

bejelentette: sikerült embert klónoznia. Hónapokig tartott a botrány, kiderült: valótlanságot 

állított. 

A díjkiosztó ünnepségen arról is beszélt: a tudósoknak optimista világképet kell 

sugározniuk, mert annyi negatív politikai hatás éri az embereket. A tudomány hogyan 

képes ellensúlyozni a politikát? 

Racionális gondolkodással. Elmondok egy példát. Mátraházán, az akadémiai üdülőben 

töltöttem pár napot. Politikailag vegyes társaság gyűlt össze, baloldaliak és Batthyány-

körösök egyaránt. Mégis remekül megértettük egymást, mert jóval több a közös, mint a 

szemben álló értékünk. Egyik témánk az élet keletkezése volt. S noha a beszélgetést 

konzervatív, hívő profeszszortársunk vezette, isteni teremtésről szó sem esett, csakis 

természettudományos tényekről. 

A tudomány társadalmi kedélyjavító is? Kulcs a humánusabb, nyitottabb világhoz? 

Így van. Például fiatalkoromban a negyvenéves nők többsége öregaszszonynak látszott, ma a 

középkorú nők még frissek, fiatalosak lehetnek. A táplálkozás, a testkultúra, az életviszonyok 

terén elért fejlődés mind-mind a tudomány eredménye. Hasonlítsa össze a teknőben való 

súrolást az automata mosógéppel! Száz év alatt az átlagéletkor megkétszereződött nálunk, 

miközben panaszkodunk, hogy így is elmaradunk a Nyugathoz képest. Gondoljon arra, 

mekkora szabadságot ad az autó, a repülőgép. 

Fizikusok szerint a technika fejlődésének tulajdonítható, hogy ketyeg a civilizációs 

bomba. Az éghajlatváltás katasztrófához vezethet. 

Ezek csak divatos jelszavak. 
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A globális felmelegedés, a környezetszennyezés tény. 

Ám az nem bizonyított, hogy katasztrófa előtt állnánk. A folyamatok nem egyértelműek. 

Nemrég a Normafához kirándultunk - tiszta fehér hóban. Pedig évekkel ezelőtt még koszos 

volt a hó. Tisztult a levegő. Korábban kitört a hisztéria, hogy föl kell tölteni a Balatont vízzel, 

különben kiszárad. A kutatók akadályozták meg a mesterséges beavatkozást. A tó azóta 

természetes módon megtisztult, a vize felduzzadt. A környezetszennyezés régen is súlyos 

probléma volt, csak senki nem törődött vele. A mediterrán vidékeket teljesen lepusztították, 

kivágták az erdőket, mert kellett a fa a hajóhadakhoz és a fűtéshez. Spanyolország közepe 

elsivatagosodott, eltűntek a libanoni cédrusok. Az éghajlatváltozással kapcsolatban még sok a 

nyitott kérdés, de egyedül a kutatók képesek meggyőzni a politikusokat a helyes lépésekről. 

Sokan vélik úgy, a technika nem tette igazságosabbá a világot, csupán újabb 

egyenlőtlenségeket teremtett. 

Csakhogy mást jelent ma a szegénység, mint a harmincas években, amikor gyakran cipője 

sem volt a falusi szegények gyermekeinek. Látható az is, milyen gyorsan fejlődnek olyan 

elmaradott országok, mint India, Kína. Manapság divattéma az értékválság is, a fogyasztói 

életmódzavar. Igaz, aki annak idején éhezett és embertelen fizikai munkát végzett, nem 

foglalkozhatott annyit önmagával. Huizinga írja A középkor alkonyában: a középkori ember 

rendkívül hisztérikus volt, a világ számára teljesen irracionálisnak, kiszámíthatatlannak tűnt, 

járványok, éhínségek kínozták. Még a 19. században is országos éhínség pusztított a 

mezőgazdaságilag fejlett Franciaországban. És vajon miféle magasztos értékei voltak azelőtt 

az embereknek? Milliókat gyilkoltak le a hit nevében. Lehet, hogy ?kiegyensúlyozottabb? volt 

a családi élet, mivel a nők teljes jogfosztottságban, kiszolgáltatottságban éltek. A hagyomány 

és a rendezett világ elsősorban bilincs volt, amely az embert a társadalom rabszolgájává tette. 

Nem voltak választási lehetőségei. Kiszabadulva a kötöttségekből sokan nem tudják, mit is 

kezdjenek a szabadságukkal. Amerikában majd' mindenkinek van pszichológusa. Nagy dolog, 

hogy egyáltalán eljutottunk odáig: lett időnk, lehetőségünk a problémáinkkal foglalkozni. 

Mostanában a mesterséges intelligenciát kutatja. A jövőben virtuális lények, robotok, 

androidok között fogunk élni? 

A fenét! Ez csak fantasztikum. A mesterséges intelligencia megtévesztő kifejezés: valójában a 

számítástechnikának és az informatikának egyik ága ez. Az a célunk, hogy kitapogassuk a 

gépi és az emberi lehetőségek határait. Olyan programokat fejlesztünk, amelyek elvégzik a 

hivatali, bürokratikus munkát, és felszabadítják az embereket, hogy azzal töltsék az idejüket, 

amihez tényleg humán szellem kell. 

Mégis sokan félnek a túltechnologizált, elgépiesedett világtól. 

Annál borzasztóbb világot, mint amilyet a mi generációnk megélt a második világháborúban, 

nem lehet elképzelni. Nem kellett ahhoz zsidónak lenni, bárki áldozattá válhatott. A technika 

szelídebbé teszi az embereket. Ha kényelmesebben élnek, nehezebb mozgósítani őket 

gyilkolásra, rablásra. Európa egyik legkegyetlenebb népe volt a svéd. A harmincéves 

háborúban - 1618 és 1648 között - elképesztő rombolást végzett. Ma az egyik legmodernebb, 

legdemokratikusabb állam. Képesek vagyunk változni, ha van mit féltenünk a béke 

elveszítésével. A tudomány segíthet a stabilabb társadalom kialakításában. S abban is, hogy 

minél kevesebb diktátor kerüljön hatalomra. 
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… a polihisztor 
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 Tudomány – művészet, Ponticulus Hungaricus 2002/1 szám 
 
 A pillangó-hatás, a Műcsarnokban rendezett kiállítás megnyitója, 

1996. január 20. 
 
 Részletek a 2015 novemberében készült Kieselbach Portré 

interjúból 
 
 Előszó a Szűcs Édua Karikatúrák 3. kötethez, K.u.K Kiadó, 2005  
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Vámos Tibor  

A pillangó-hatás 

Vámos Tibor akadémikus ezzel a beszéddel nyitotta meg január 20-án a 

Mûcsarnokban 

A pillangó-hatás címû kiállítást.  

Nagy felhajtás elõzte meg a Vallon-Pont-d�Arc vernisszázst. A Névtelen 

Mester körbejárta mind az elérhetõ barlangokat, és vokális hálózatán keresztül 

hirdette az újdonságot: az állatok és így a vadászat reprezentációját egy 

forradalmi új technika segítségével lehet megvalósítani: a barlang falára 

varázsolt vonalakkal! 

A pár millió éves emberi történelemben alig egyszázaléknyi idõvel, azaz úgy 

harmincezer évvel elõttünk regisztrált eseményt megoszló vélemények kísérték. 

Sokan a kommunikáció és ezzel az emberi kultúra forradalmi újítását látták 

benne, elõrevetítve a kort, amikor már nem is kell a mamutra vadászni, elég 

megrajzolni az állatot és a fegyvert, az ember asszonya mellett csak tüzet rak a 

barlangban, és egyéb kellemetességeket ûz, hogy faja fennmaradjon. 

Mások rémeket láttak. Mi lesz a kultúra gyönyörû hajtásaival, a vadászatot leíró 

ordibálással, amit a kései utódok hõsi dalokként könyvelnek el, mi lesz az ezt 

kísérõ kéz-láb handabandázással, azaz a tánc és pantomim mûvészetével: 

kiszorítja a barlangrajz. A rajzolási szenvedély elvonja az embert magától a 

vadászattól, satnya barlanglény lesz, gyenge táplálékon. 

Így folytatódott ez ebben a barlangban és biztos már máshol is, úgy húszezer 

éven keresztül. A további maradék tízezer évben az eufória és vészlátás csak 

terjedt és sokszorozódott minden olyan újabb vívmány kapcsán, ami a világ 

külsõ valóságának és tudatunk belsõ világának, ezek különös kapcsolódásának 

reprezentációs módszereit bõvítették, és ez a folytonosság nem is történhetett 

másképp, hiszen hiába szorgoskodtak a barlangban két vadászat között és 

azután is, úgy ezer nemzedéken keresztül a reprodukciós evolúción, az ember 

lényegében maradt ugyanaz. Így gyorsan eljuthattunk ide a Mûcsarnokba, eddig 

a kiállításig, amelyet alkotói egy újabb reprezentációs technikacsokor 

bemutatására szenteltek, Soros György sokfajta áldásthozó pénzén, Mészöly 

Suzy, Peternák Miklós és sokasodó társaik éjszakákba nyúló lelkes erõfeszítései 

nyomán.  

Nem célom a kiállítást ismertetni, tessék megnézni alaposan használva vizuális 

percepciójukat! A célom egy kis magyarázat és buzdítás, hogy eufóriát ugyan 

mellõzve, szeressék azt, amit látnak és ami e látvány mögött reprezentálódik. 
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Ezt a reprezentáció szót is sokat használom, nem a megnyitót követõ fogadás 

értelmében, hanem úgy, ahogy mi ezt mesterséges intelligenciában, 

számítástudományban és kognitív pszichológiában, azaz a megértés 

lélektanában használjuk: megjelenítése valaminek, szóban, zenében, 

látványban, adatban, szöveg- és ábraösszefüggésben, papíron, vásznon, 

márványban, vinilben, agyunkban, számítógépen. A reprezentáció izgalmas 

érdekessége fõleg e különbözõ megjelenítések rejtélyes kapcsolataiban vonz és 

taszít bennünket, errõl szól a mûvészettörténet és mûbefogadás elõbbi 

harmincezer éves kicsiny vázlata és a tudomány körülbelül tizedannyi korú 

története.  

Ezért sem kell félteni a kultúrát az új eszközöktõl. A reprezentáció, az 

önkifejezés és élménymegosztás vágya, a másik tükreinek a sajátunkban való 

felfedezése folytonos sajátunk a Névtelen Mester és közönsége óta, 

elnyomhatatlan sajátunk, kifejezése tûnõ és maradást vágyó 

személyiségünknek, azonosulásigényünknek a hordánk közösségével és 

megkülönböztetés-törekvésünk a magunk egyénisége számára. E kettõsség 

stílusban, eszközben itt van közöttünk ezen a kiállításon, nem véletlen itt e 

termekben a kapcsolat a vizuális reprezentáció története és jelene között. 

Szeressük azokat, akik ezt a folytonosan megújuló reprezentációs küzdelmet 

vívják maguk és hordánk számára! Gondoljuk magunkat helyükbe, mit tennénk 

mi, kezünkbe kapva e modern piros és fekete festõanyagot, vésõkövet. 

Így ne is féltsük az elmúlt harmincezer év reprezentációs eszköztárát. Valami 

mindig hozzáadódik, és valami mindig feltár valami újat is a folytonosság és 

változás végtelen, kimeríthetetlen szövevényébõl. Ebben a kimeríthetetlenség-

érzésben mindig elõjönnek a visszaidézések, így századunkban a ragyogó szín 

és perspektívatechnikák után újra elõjött a monokróm, a keveretlen szín, a 

kétdimenziós tömörítés ereje, az anyagokban és anyagtechnológiákban való 

tobzódás állandóan visszakanyarodik a legõsibbhez, az agyaghoz, a 

kerámiához. Ami itt van az nem elvétel, hanem hozzáadás. 

� Megvolt az elsõ magyarázat. 

Második: a pillangó. �Jósolhatóság: egy pillangó szárnylebbentése Brazíliában 

okozhat-e tornádót Texasban?", volt Edward Lorenz 1949-ben, két nappal 

szilveszter elõtt elhangzott elõadásának címe a Tudomány Haladásának 

Amerikai Társaságában, néhány lépésre a Fehér Háztól. A történet arról szól, 

hogy igen kis hatások kritikusan erõs változásokra hajlamos körülmények 

között óriási következményeket idézhetnek elõ, meg arról is, hogy ezek nem is 

véletlenek, hanem elõre számíthatók, legalábbis e kritikus pontok, és becsülhetõ 

azok lehetséges hatása. Ez a káosz, nem valami irracionális jelenség, sõt a 

káoszelmélettel került át az irracionálisból a megmagyarázható világba. Ez a 

kaotikus mozgás és változás azonban lényeges jelensége a fejlõdésnek és 

rombolásnak, hiszen egy vírus, ami a sejtnél is sokkal kisebb valami, 

szerencsétlenül beépülve a sejtek milliárdjait pusztíthatja el, milliós emberhalált 

elõidézõ járványt indíthat. 

Stuart Kauffman, a kiváló biológus a hetvenes- nyolcvanas években fontos 

elmélettel egészítette ki a darwini evolúciós mechanizmust. Feltételezte, hogy 
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az élet és a kiválasztódás a rendezett és a kaotikus állapotok határán mozog, 

ezzel a határfeltétellel rövidítve a mutációs mechanizmusnak lassú útját, amely 

ezzel a hipotézissel sem tudott alapvetõ módosulást elérni a már sokat idézett 

30 000 évben.  

Ez a pillangókáosz mechanizmus a mûvészetben is dolgozik. Egy-egy esetleg 

alig észrevett mûvészeti szárnycsapás hatalmas változások kiindulópontja lehet, 

figyelni kell, méghozzá nem elutasítón, hanem együttérzõ szeretettel. Ha ez a 

befogadás mûködik, az táplálja a remélhetõen jó szárnylebbentések finom, 

termékenyítõ esõt és napsugarat hozó szélként való tovaterjedését. Itt most 

többek között azt az üzenetet, hogy az új technikák az egyéniséget legalább 

annyira támogatják, mint a rettegett információs- manipulációs, tömegélelmezõ 

szellemi egyenruhásítást. 

Van azonban ennek az egyedi szálú kiválasztási mechanizmusnak másik, 

tömeges oldala is, mint mindennek. Már a barlangról szólva is utaltam a 

reprodukciós mechanizmus gyönyörûségére, minek eredményeként most itt 

összegyûlhettünk a Mûcsarnokban, és talán a következõ ezer generáció is 

megtalálja a maga élvezeteit. Nos, ebben a megtermékenyítõ sejtek sok milliója 

veszt részt, míg az egy, kiválasztott, nemzi a Névtelen Mestert vagy Picassót. 

Az új eszközök rengeteg új, szokatlan asszociációs kapcsolatot ébresztenek. Ez 

a dolog lényegéhez tartozik, hiszen a magunk keresése, a világ reprezentálása 

mind-mind valamilyen asszociációval dolgozik, az új, a szokatlan segít tágítani 

a horizontot, a végtelen világban és segít a továbbhaladásban a végtelen 

kapcsolati, asszociációs változatok között az új ösvényeken, az eddig 

megismert, már rutinná vált utakon túl. Nem véletlen, hogy agyunkban az 

intelligenciát elsõsorban hordozó szürke anyag vékony rétege mögött az 

összeköttetéseket megvalósító fehér anyag, mintegy az agymûködés 

asszociációs kábeltereként sokszorosan nagyobb helyet foglal el. 

Sok-sok pillangónak, sokszor kell lebbentenie szárnyait, míg egyszer eljön a 

texasi tornádó. Ez most itt egy pillangógyülekezet, szárnylebbentõ gyakorlat, 

ablak arra is, mennyi pillangó, egyéni próbálkozás, ön- és 

valóságreprezentációs kísérlet megy végbe a világban, ami mind szükséges, 

hogy a változatlanul változó korban, barlanglakó Holocén-emberként a modern 

technika általunk teremtett, de általunk még elsajátítandó világában talán 

valami szapienszebb homoként magunkra leljünk. 

Szeretve, a beleérzés vágyával nézzük most meg e szárnylebbentéseket! 
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Kieselbach Portré Vámos Tibor   2015 nov. 13 
 
„A mi európai kultúránk sokszorosan inkább az antikvitásban gyökeredzik, mint a keleti 
misztikumban. És az antikvitásnak mindegyik nagy gondolkodója egyben kezdett el 
gondolkozni a világról. Arisztotelész vagy Platon, de a többiek is, egyaránt gondolkodtak és 
írtak művészetekről, tudományról. És gondoljuk meg, hogy ugyanez jellemzi a reneszánszot 
is. A legnagyobb reneszánsz képzőművészek mérnökök voltak. Michelangelo, Leonardo, …,  
csupa mérnök. Az alkotásnak, a megismerésnek a kultúrája az valami összefüggő. Ez azután 
nagyon csúnyán vált szét, végeredményében azt hiszem a XIX. század második felére. Amikor 
a szakmák szakmásodtak. Az a mai jelszóvilág, hogy a humán műveltségből nem kell olyan 
sok, hanem inkább több gyakorlat. Ez rövidlátó ostobaság.” 
 … 
 
„Képzőművészetben, középiskolás koromban nagyon keveset kaptam, de amit kaptam az 
fontos volt. Volt egy orvos nagynéném, akinek jó albumai voltak. A másik pedig egy érdekes 
gyűjtő volt, osztálytársamnak az apja, Köves Oszkár. Ott, az ő lakásukban láttam először 
Csontváryt, Bernáthot, Berényit, az akkori idők legjobb kortársait, és ő volt, aki nekem 
magyarázott is. Amit kaptam, megnövelte érdeklődésemet.” 
… 
 
És azután az életem során véletlenül megmagyarázták „a barokkot, amit korábban mindig 
elutasítottam. Mint ahogy egy későbbi élményem volt az, hogy megszerettem a szecit. 
Amikor fiatal voltam, megvetettük a szecit, a közönséges giccs volt. Polgári giccs.” 
 
„Tőlem teljesen idegen világoknak a művészete s nagyon le tud kötni. Ilyen a késő középkor 
festészete. Én szeretem a vidám színeket és kompozíciókat, mondjuk Miro-t. És miért van az, 
hogy ennek ellenére engem vonz az a sötét látásmódú festő, aki - van három képe itt a 
Szépművészetiben is azt hiszem - aki ilyen börtöncellákat és eléggé szörnyű misztikus 
környezeteket festett: Magnasco. A koloritja is majdnem taszító, a témái is. Ennek ellenére 
megfog.” 
  
Ma is gyűjtünk valamennyire festményeket, „de nincs falunk, amire képeket tudunk rakni. 
Könyvek vannak, jóval több, mint 5000 kötet. Én 18-19 éves voltam 44-45-ben. Apámat 
elhurcolták, anyám a gettóban. Ami előtte volt, az majdnem mind elveszett. Nekem 
középiskolás koromban volt egy egész szép kis könyvtáram. Jártam antikváriumokba és egyik 
tanártól megtanultam könyvet kötni. Ez egyébként nagyon segített is, mert a szombathelyi 
büntetőintézetben, 44-ben könyvet kötöttem és így maradtam félig-meddig meg, mert ott 
volt meleg. [ … ] Volt egy könyvtáram, saját, de amit összeszedtem az mind elment. 89 éves 
vagyok, jól vagyok, és ehhez hozzátartozik, hogy majdnem kapaszkodom ahhoz, hogy 
befogadjam azt, ami modern. Azért nem könnyű...” 
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