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(Az elnökségi ülésről összefoglalónk
június 27-én készült, így az azon tár-
gyalt események egy részéről ennek
megfelelően már jelen, illetve múlt
időben számolunk be.)

t Az Informatika Történeti Kiál-
lítás első félévének értékelése
Alföldi István előbb a tartalmi, majd
a működtetéssel és pénzügyekkel
kapcsolatos kérdések alapján számolt
be az elnökségnek az Infor m ti ka Tör-
téneti Kiállítás első félévéről. 

A kiállítás lényegében elkészült, a fej -
lesztés azonban a továbbiakban sem áll le.
Mégis, a 2013. június 25-i ünne pé lyes
megnyitó egyfajta nyug v ó pontnak tekint-
hető. Most már el mond ható, hogy az
NJSZT által lét re hozott kiállítás el készült,
várja lá to gatóit az ország és a világ min-
den tájáról.

Elkészült és folyamatosan bővül a
www.ajovomultja.hu című magyar-
an gol nyelvű honlap és a Muszka Dá-
niel, Bohus Mihály és Csorba Béla ne-
vével fémjelzett tárlatvezető film is.

A 2012. decemberi megnyitás óta a
kiállítást mintegy kétezer ember lát -
ta, a vendégkönyv pozitív vélemé -
nyeket tartalmaz.

t Marina von Neumann Whitman
magyarországi látogatása
2013. június 24–27. között az NJSZT
meghívására férjével Magyarország -
ra látogatott Neumann János lánya,
Marina von Neumann Whitman, akit
Friedler Ferenc elnökkel és Alföldi
István ügyvezető igazgatóval együtt
Áder János köztársasági elnök foga -
dott a Sándor Palotában. 

Marina díszvendégként június 25-
én előadást tartott az informatika-tör-
téneti kiállítás megnyitóján. Ugyan itt
dedikálta „A Marslakó lá nya” c.
könyvét. (Tudósításunk a 2., 3., 16. o.) 

Június 26-án Marina díszelőadó -
ként vett részt a nemzetközi DSN-

konferencián, majd délután páros in-
terjút ké szített vele és Lovász László-
val a Népszabadság 

t CEPIS e-benchmark projekt
A CEPIS által kezdeményezett e-
Skills Competences Benchmark pro-
jekt lényege, hogy felmérjék az egyes
európai országok munkaválla lóinak
e-készségeit. Az eszköz erre egy kb.
15–20 percet igénybe vevő o line
teszt, amelyet országonként leg alább
200 fős mintával kell kitöltetni – szá-
molt be Dobay Péter, aki egyben vál-
lalta a nemzeti koordinátori te endők
ellátását is, miután az el nökség hatá-
rozottan amellett fog lalt állást, hogy
az NJSZT a felmé résben partnerként
vegyen részt. Ennek vár ható haszna,
hogy képet kapunk az aktuális hely-
zetről, amelyhez hozzátartozik, hogy
a nemzeti koordinátorok révén lehe-
tőség nyílik az európai adatbázisból
az ered mé nyek kü lön féle típusú le-
kérdezé sére is.

t Egyebek
– Az elnökség megvitatta és elfogadta
az elnök és az ügyvezető igazgató
által beterjesztett második féléves
munkatervet. 

– Jóváhagyta az elnökség a Humán
Mechanikai szakmai közösség létre-
hozására irányuló kérelmet. Az ala -
kuló közgyűlés előkészítése folya-
matban van. 

– Látássérültek hangzó szöveget le író
szolgáltatásának megszervezését ha-
tározta el az NJSZT és az Óbudai
Egyetem Neumann János Informa t i -
kai Karának Informatikai Rend sze -
r ek Intézetében működő ECDL vizs-
gaközpont. (Részletek a 10. oldalon.)

– Huszonöt, hazánkban menedékjo-
got kapott afrikai és ázsiai menekült

vehette át ECDL vagy ECDL Start bi-
zonyítványát 2013. június 7-én.
(Rész letek a 10. oldalon. )

– 2013. november 28-án lesz a 7. DE!
konferencia. A helyszín a ha gyo má -
nyok hoz híven a Gellért Szál ló lesz.
A konfeencia munkacíme: „Szép új
világ (?)”, témája az információs társa-
dalom előnyei és hátrá nyai, a globális
világ, benne Európa kihívásai.

t Az ülésen hozott határozatok:
8/2013. (06.12).sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a
2013. év második félévének mun ka -
tervét.

9/2013. (06.12).sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag meg szűnt -
nek nyilvánította a Békés megyei te -
rületi szervezetet.

A jövő múltja – konferencia
2 – 3. o.

A BraiLab története 
4 – 5. o.

Győzőről – jelenidőben
6 – 7. o.

„Egy marslakó lánya vagyok”
8 – 9. o.

ECDL, új lehetőségek
10. o.

Tallózó
11 – 12. o.

Épületünk története
13 – 14. o.

Nyár van, nyár
15. o.

Fotógaléria – A konferencia előadói
16. o.

A tartalomból

Összefoglaló az elnökség 2013. június 12-i üléséről



ANeumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság június 25-én,
az Informatika Törté ne ti Ki -

állításnak otthont adó szegedi Szent-
Györgyi Albert Agórában rendezte meg
A jövő múltja – A lyukkártyától az infor-

mációs társadalomig
konfe renciát. A világvi -
szonylatban is csúcs   ka -
te góriás kiállítást ünne-
pélyesen megnyitó
konferencia díszven dé -
ge, a 2012- ben megje-
lent A Mars lakó lánya
(The Martian's Daugh-
ter) könyv szer zője,
Neu  mann János lá nya,
Marina von Neu mann
Whitman, a fő védnöke
pedig Pálinkás József,
a Magyar Tu do má nyos
Akadémia el nö ke volt.

A több te leví ziós csa torna, számos
újsá író és a mintegy 200– 250 fős kö-
zön ség által ér deklődéssel kísért ese -
ményt Fried ler Ferenc, az NJSZT el -
nöke nyitotta meg, majd át adta a ki -
állítás létreho zásában szer zett elévül -

he tetlen érdemekért járó díjakat. A ki -
tüntetettek egyike, Kovács Győző saj -
nos már nincs köz tünk, a díjat öz vegye
vette át. Megindító volt, ahogy Friedler
Ferenc hangsúlyozta, hogy a tavalyi év
végén elhunyt polihisztor tudós éle -
tében, munkásságá ban mennyire fon -
tos sze repet játszott a család. A kö vet -
kező ki tüntetett, Muszka Dániel, az el -
ső ma gyar robot, a nem zetközileg is el-
ismert, tavaly London ban bemutatott
Katica fej lesztője szintén oroszlánrészt
vállalt a kiállítás öt letének valóra vál-
tásában, a történeti darabok, köztük
nem egy  uni kális gép összegyűjté sé ben.
Alföldi István, az NJSZT ügy vezető
igazgatója fáradha tatlan szer ve ző mun-
kájáért, a relikviák széles nyil vános -
sággal történő megis merte tése iránti
odaadó tevékenységéért, a Társaság ál -
tal nyújtott maximális anyagi, lo gisz -
tikai és szellemi támogatásért ré szesült
a kitüntetésben.

A díjátadást követően a díszvendég,
Marina von Neumann Whitman, a Mi-
chigan Egyetem közgazdász profesz-
szora tartott előadást. Életéről, az egy -
szerre elméleti tudós és nagyon is ak -
tuális kérdésekre gyors gyakorlati meg-
oldásokat kereső Neumann János ról és
Marslakóknak hívott magyar zsenitársai-
ról, közgazdász-pályájáról, az informa-
tika mindennapjainkban betöl tött szere-
péről, a játékel mélet ké sei el isme réséről
(csak 1994-ben kaptak köz gazdasági No -
bel-d jat ér te), s ar ról,  mi  lyen utat tettek
meg addig, a míg – teljesen kü lönböző ko-
rokban – mindketten ameri kai elnö kök -
nek adtak taná csokat. Megtud hat  tuk,
hogy Neu mann Já nos szkeptikus volt az
informatika jövőjét illetően. Magától ér-
tető dően, ma gyar fordításra váró, a hely-
színen árusított könyvéről is beszélt, ame-
lyet az ebédszünetben dedikált.

Kroó Norbert, az MTA elnöki tanács -
adója Genius loci címet adta előadásá-
nak, mottóként pedig „a 20. századot
Budapesten csinálták” állítást fogal-
mazta meg, s fejtette ki, bemutatva a
hely szellemét, hatá sát tudósaink, fel ta -
lá lóink hosszú sorára. Kitért a  zseni -
képző Fasori Evangélikus Gimnáz um -
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A világviszonylatban is csúcskategóriás kiállítást megnyitó konferencia:

A lyukkártyától az információs társadalomig
Szeged, 2013. június 25.

A konferencia díszvendége Marina von Neumann Whitman, fővédnöke Pálinkás József, az  MTA elnöke volt

Alföldi István igazgató és Friedler Ferenc
elnök a kiállítás szakmai megnyitóján

Muszka Dániel
bemutatja a szegedi 

Katicát Marina
von  Neumann 

Whitmannak



ra, ahonnan Neu mann János, Wigner
Jenő és Harsányi János is elindult, és
ahol egy nem kevésbé nagy szerű ma te -
matikatanár, Rácz László alapozta meg
a 20. század majdani formálóinak pá-
lyafutását.

Kutor László formabontó előadás ke   -
re tében az NJSZT informatika tör téneti
adattárházát mutatta be. Napja ink két
legmeghatározóbb infokommu nikáci ós
eszközén, iPhone-on és iPad-en, a
mobil mindeneseket bravúrosan válto-
gatva szemléltette mondanivalóját,
majd a legvégén muzeális ritkasággal
tért vissza a számítógép história őskorát
megelőző közegbe, sebészi precizi -
tással és körültekintéssel ismertetve a
Babbage-Nagy logaritmustáblázatot.
Beszélt az NJSZT küldetéséről, a ma -
gyar informatika történeti adattár létre-
hozásáról, az adattár gyűjtőköréről
(min denről, ami nem elsősorban tárgy)
– szoftverek ről, személyekről, a számí -
tás technikai kultúra eredményeiről,
ese ményeiről, a számítástechnikai in -
téz  mények tör ténetéről, egyesü letek ről,
könyvekről és dokumentumokról, fo -
tókról, fil mek ről. Egyszerre tisztelgett
a múlt nagyjai és a jövő leté te mé nyesei
előtt, miközben a hallga tóság ízelítőt
kapott az adattárházak evolúciójából,
megtudhatta az 1953 és 1966 között
500 ezer órát üzemelt JOHNIAC, azaz
a John v. Neumann Numerical Integra -
tor and Automatic Computer titkait (félt
a sötétben, náthásnak becézték).

Z. Karvalics László Az érintés ha -
talma: az informatikatörténet tárgyi,
szel lemi és társadalmi metszéspontjai
címmel holisztikus megközelítésben
vá zol ta fel a számítástudomány múlt -
ját, jelenét és jövőjét, a numerikus nyo -
más szociológiáját, a hardver tech nika -
tör téneti beágyazottságát, a prog -
ramozás és automatizálás önálló kul -
túrhistó riá ját, az algoritmizálható agy-
munka gé pesítését. Érdekes volt rá -
döbbenni, hogy a komplex információs
tér már az információ kora előtt létre-

jött: 1955 és 1962 között jelent meg az
első kereskedelmi OCR, az első di gitá -
lisan szkennelt fotó, a számító gé pes
gra fika, az első számító géppel ge nerált
zene és film, az első beágyazott rend-
szer, a b e szédszintézis, szá mító gépes
ős játé kok. Ebéd után Veres Zsolt, az
IBM Ma gyarország igazgatója az IBM
nem zetközi és ha zai innovációtörténe-
tét mesélte el: többek között az 1936-
os Watson elekt romos könyvelőgépek-
től, az 1949-es és 2011-es nagy szám-
lálás (népszámlálás) közös nevezőjéről
és a Magyar országon az 1930-as évek-
től máig je lenlévő mamutvállalat helyi
sa já tos ságairól hallhattunk.

Az előadás szépen szemléltette a ki -
állítás mottóját: „megőrizni a múlt ér -
té  keit, alkalmazkodni a jelenhez, be fo -
lyásolni a jövőt.”

Az IBM történet után kerekasztal-be-
szélgetés következett. A beszélge tést a
konferencia házi gazdája, Alföldi Zoltán
vezette. Személye te li  találatnak bizo-
nyult – egész nap könnyedén, de rend-
kívül profi mó don, a kelleténél semmi-
vel sem többet, de nem is kevesebbet
beszélve kötöt te és fűzte összefüggő fü-
zérré, koherens egésszé a tematikailag
sze teágazó előadásokat, majd a köz-
gazdasági kerekasztal-beszélgetés há -
rom résztvevője, Barcza György, a Szá-
zadvég vezető elemzője, Szalay-Berze-
viczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde
volt elnöke és Sarkadi-Szabó Kornél, a
Hun gária Értékpapír Zrt. stratégiai
igazgatója között is szaké rtőként mo -
derált.

A rendezvény a kiállítás bemutatá -
sával zárult. Bohus Mihály értő és sze -
re tő tolmácsolá sá ban lelki szeme ink
előtt megelevenedtek a régi idők, Neu-
mann János és a hazai úttö rők;
nyugállo mányba he lye zett számí tási
esz  kö zök keltek életre. 

Összegzésként  elmondható, hogy
egy konfe rencia ál talá ban akkor érté -
kel  he tő pozitívan, ha az elő adások fele
érde kesnek bizo nyul. Nagyon rit ka eset,

ha az összesről elmondható ez. A jövő
múltja e ritka ki vételek közé tartozik,
kö szö net érte a szer  vezőknek és az elő-
adóknak!

Kömlődi Ferenc
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A konferenciáról többek között az alábbi médiumok tudósítottak:

A felsorolt médiumok linkjei a www.ajovomultja.hu honlapról is elérhetők.

t M1, 
t ATV, 
t RTL Klub, 
t Inforádió, 
t Klubrádió, 

t Gazdasági Rádió, 
t Népszabadság, 
t Metropol,
t Hír24, 
t Kultúrportál, stb..

Bohus Mihály tárlatvezetése 
a számítógép-matuzsálemekről

Robert Whitman az érintőképernyős
tudománytörténeti óriás puzzle előtt

Marina Kutor Lászlónak dedikálja a
A Marslakó lánya c. memoárját

A jól végzett munka öröme: 
Alföldi István és Miltényi Gábor



Az Arató-Vaspöri házaspárral
Csillebércen találkoztam.
Szeretem a KFKI-épület -

együttest: fákkal teli, rendezett park
és atomreaktor, szorgos erdei han -
gyák és minden újra nyitott kutatófi-
zikusok, mérnökök osztoznak a terü-
leten, amelyet fegyveres őrök vé   -
denek. A vendégkártyával mindig
gondban vagyok, elhagyom, így az a
veszély fenyeget, hogy visszafelé nem
engednek ki, örök re ott raga dok. Ka -
cérkodom a gon do lattal: a ter   mészet
kö zepén, de a tudo mány fellegvá rá -
ban élni, nem is len ne olyan rossz. A

KFKI a magyar in formatik tört ne t ben
a TPA (Tárolt Programú Anali zátor)
számító gép család révén is fon tos, de
a személyi számítógép törté netének
ismerői tud ják, hogy –  egyebek mel-
lett – egy másik jelentős és az esély-
egyenlőség szempontjá ból mér-
földkőnek tekint hető fejlesz tés is itt
született, mely vak honfitársaink szá-
mára egy új vi lá got nyitott meg.

Arató András és Vaspöri Teréz e több
évtizedes projekt kulcsfigurái. 2002-
ben a KFKI (jelenleg Wigner Fizikai
Kutatóközpont) RMKI SzHK Beszéd-
és Rehabilitáció-technológiai Osztály
munkatársaiként Társa ságunk egyik
legrangosabb elisme rését, a Kalmár-
díjat kapták meg ér demeik elismeré-
séül. Csapatuk ko rábban a KFKI
Mérés- és Számítás technikai Intézet

keretei között mű ködött, és többek kö-
zött a HomeLab számítógép alapjain
megalkotott BraiLab számí tó gép be-
szélő moduljának fejlesztése is nevük-
höz köthető.

Az informatikatörténet iránt ér dek -
lődők is elsősorban e művük mi att is-
merik őket, de több mint három év-
tizedet felölelő közös munkájuk még
sok más, a vakokat segítő alko tással
is fémjelezhető. Vaspöri Teréz már
nyugdíjasként, Arató András még
aktív állományban, de tovább dol-
goznak, fiatal kutatókat gyűjtve
maguk köré.

Arató András érdeklődése 1978-ban
fordult a braille kijelzés felé. A CÉD-
RUS rendszer keretében TPA-70 szá-
mítógépeket használtak VT-340 ter-
minálokkal. Arató vezetésé vel ebbe a
terminálba építettek be egy olyan kár-
tyát, mely a VT340 felfrissítő memó-
riájából mindig egy karaktert kijelzett
6 elektromágneses tüskén. A kártya
tartalmazott egy fix, szűkített nagybe-
tűs ascii-to-braille konverziót. Az esz-
köz egyik első tesz  telője a vak Vas-
pöri Teréz lett, aki a KFKI előtt az Or-
szágos Terv hivatal számítóközpontjá-
nak mun ka  társa volt. A munkakapcso-
latból szerelem lett - de a munkakap-
csolat is megmaradt: Vaspöri Teréz
lett a fej lesztések során adódó progra -
mozói feladatok avatott megvaló sí -
tója, s így a fejlesztések társalkotója. 

A BraiLab számítógépekben ke res ve
sem találnánk Braille-tüskéket. Ez a
gép kijelző nélkül, a hangszó róján ke-
resztül kommunikál a felhasználójával.
A BraiLab előtt Arató András már ter-
vezett egy készüléket, egy hexadecimá-
lisan programoz ható, Intel 8085 köré
épített egykártyás számítógép és egy
fix szókész letes beszélő rendszer össze-
építésé vel. A konfigurációhoz egy egy-
kezes Braille-bevivő is tartozott. 

Ilyen előzmények után valójában
nem is egy, hanem három féle Brai-
Lab számítógép készült sorozatban.
Az első (1985-ben) esetén a Lukács
testvérek által tervezett HomeLab tí-
pusú gép egy MEA-8000 szintetizá-
toros kiegészítő blok  kal alkotja a
BraiLab alapgépet. Bár nem ez volt
Magyarország első be szédszintézises
rendszere (azt Arató András emlékei
szerint a Nyelvtu do  mányi Intézetben
fejlesztették egy PDP-11 minigépre),
de a Brai Lab lett a vakok első elér-
hető árú, standard iskolaszámítógépe.
Bravú ros megoldások révén kétszer
4 Kilobájt ROM-hely felhasználása
elegendő volt ahhoz, hogy a Home -
Labból egy igazi beszélő mikro szá -
mítógép vál jék. A hardver fejlesztés-
ben Sulyán János is közreműködött.
A gép nagyjából 400 példányban ter -
jedt el, bemutatója a Vakok Szö -
vetségében volt 1985. július 2-án.
Aratóék osz tá lya ekkor még hivata-
losan nem alakult meg, a fejlesz tésen
szabad idejükben dol goztak. 

1987-ben Arató András útmutatásai
alapján készült el a BraiLab Plusz ne -
vű gép hardver kártyája. Mind a Brai -
Lab alapgép, mind pe dig a Bra iLab
Plusz Z80 mikroprocesszort és MEA-
8000 formáns szintetizátort tartalmaz.
Mindkettőn az ál ta luk kifej lesztett
magyar nyelvű real- time full text-to-
speech prog ram rendszer mű ködik. A
BraiLab Plusz CP/M operációs rend-
szeréhez beszé lő szövegszerkesztő,
termi nál kezelő, adatbázis kezelő ké -
szült, így ez a gép már valós munka-
rehabilitációs el várásoknak is megfe-
lelt. A BraiLab Plusz mintegy 60–70
pél dányban készült.
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A BraiLab története
Találkozás Arató Andrással és Vaspöri Terézzel



A BraiLab PC rendszer 1990-ben ké-
szült el, ez a harmadik BraiLab, de va-
lójában ez egy bármilyen IBM PC-klón
bővítménye volt. Ennek hardver része
egy IBM PC-re il lesztett adapter, mely
PCF-8200 tí pusú CMOS formáns be-
szédszintetizátort tartalmaz. Így az esz-
köz már nemcsak hordozható, de meg-
felelő PC-vel teljesen hálózatfüggetlen
segédeszközként mű ködött.

A BraiLab család óta eltelt két év-
tized is számos izgalmas eszköz fej-
lesztésével telt. Számos prototípust is
megtekinthetek – ezek meg -
simogatása a muzeológus számára a
legnagyobb élmény! –, egy közös
mindenképpen van bennük: a cél juk,
hogy az informatika révén teljes élet-
hez segítsék felhaszná ló jukat. Arató
András a kezembe ad egy re mek kis
készüléket, a Brai Lab CD-t, mely a
szöveget és a felvett hangot szinkron-
ban tároló hibrid hangos könyvek le-
játszásához készült. E mellett olyan
hibrid han goskönyvet is mutat, me-
lyet domborított nyomá sú ábrákkal
tettek még inkább él vez hetővé. Mutat
olyan, egészen új fej lesztést is, mely
autista gyermekek kommunikációját
segíti (TalkPad). 

A legújabb hardverközeli szoft ver -
fejlesztések pedig már a széles kör-
ben elterjedt okostelefonokat teszik a
vakok számára néhány mozdulattal
használható számítógéppé, Mobil Se-
gítőTárssá (MOST). 

A beszélgetés végén az Arató há-
zaspár átkísér egy másik kutató -
szobába. Két fiatalember, Márkus
Norbert és Malik Szabolcs – egy vak
és egy látó – dolgozik ott a hetvenes
évekből való klubfotelek és az el múlt
évtizedek fejlesztéseit tükröző kísér-
leti eszközök között. Épp egy spe ciális
plexikerettel („maszkkal”) ellátott, s
így vakok számára hasz nál hatóvá tett
érintőképernyős And roid tableten mu-
tatnak be nekem egy al kalmazást. E
„modern pont írógép” jegy ze teléshez,
böngészés hez, rá di ó záshoz is hasz-
nálható. A csapat által fejlesz tett fel-
használói fe lü letnek hála több ujjal,
igen gyorsan tudnak vele dolgozni a
gyakorlottabb felhasználók. A mun ka
a szoft ver fej lesz  tésnél messze nem ér
véget: az osztály munkatársai tan -

folyamokat szer veznek, min   denben
tá mogatják rendszereik felhasználóit.

A BraiLab egy európai színvonalú
termék volt, mellyel forradalmi vál-
tozás indult el: s ma a vakok okta -
tásának egyik legfontosabb eleme az
informatika. Ennek a forradalomnak
úttörő magyar műhelyében járhattam.
Cikkem nem lehet teljes, hisz egyet-
len csillebérci látogatás során nem
tudtam minden munkatárssal, minden
„harcostárssal” találkozni: csak egy pil-
lanatképet láthattam összetett munká-
jukból. 

(A cikk forrásául csillebérci be -
szélgetésünk – és Arató András A Bra-
iLab beszélő számítógépcsalád című
kandidátusi értekezése szolgált.)

Képes Gábor
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2013 május 14-én tisztújító közgyű lést tartott Baján a
Bács-Kiskun me gyei Területi Szer ve zet, melyen új elnök-
séget választott. Az elnök Sályi Géza László villa mos üzem-
mér nök, a titkár Ercsényiné Pri kidáno vics Anikó közgazdász,
alelnökök: dr. Ka rasz László a bajai kó ház főorvosa és Papp
András Tibor programozó mat matikus lett.

Az elnökség tagjai új cselekvési prog ram  tervének lé-
nyegi elemeinek a következőket fogadták el:
tNeumann János Megyei Emlék So   ro  zat rendezvények

a megye hét vá ro sában;
tA szervezet fokozatos kiépítése és taglétszám bővítése,

Bács-Kiskun megye városainak, meghatározó kis -
térségeinek bevonásával; 

tAktívabb részvétel az ECDL és e-Önkormányzati kép-
zések/ digitális aláírás modul/ terjesztésében;

tAktív részvétel Neumann János Szá mítógép-tudományi
Társaság szakmai munkájában;

tTérinformatikaiés agrárinforma tikai regionális fórumok
szerve zé se, részvétel a zöld adatbázisok ki alakításának
programjában.

Június 6-án Ba ján lezajlott a Neu mann János em lé ke -
zetére tartott me gyei ren dez vény sorozatunk megnyi tó elő-
adása. A vá ros nevében Vizin Tamás képviselő kö  szön tötte
a megjelenteket, majd Neu mann János éle té ről és mun -
kás sá gá ról, valamint a Te  rületi Szervezet új programjáról
tar tott előadást a me gyei elnök.

Az informatika és a gazdaság idő szerű kérdéseiről Er-
csényiné Priki dá novics Anikó tartott rövid érté kelést.

A rendezvényen kis informatika történeti kiállítást is
megtekinthettek a résztvevők.

Sályi Géza László
a Bács-Kiskun megyei Területi 

Szervezet elnöke

Területi 
szervezeteink



Vannak olyan eltávozott sze ret -
teink, akikről rendre jelen idő -
ben beszélünk. Mintha bármi -

kor betoppanhatnának, mintha halla -
nánk is néha a hangjukat. Nincs ebben
semmi misztikum: olyan ins pi ráló
egyéniségek határozzák meg a sorsunk,
akiknek gesztusai, látásmódja a mi cse-
lekedeteinkben, gondolataink ban, lelki-
ismeretünkben él nek tovább. Kovács
Győző sokunk számára ilyen, a mi éle -
tünkben már mindig jelen idejű ember,
amit a Magyar Műszaki és Köz lekedési
Múzeum és az NJSZT közös konfe -
renciája is példázott, me lyet e beszá-
molóban igyekszem összefoglalni.
(Cikkemben múlt időre váltok: ami
megtörtént, megtörtént, ami el múlt, az
elmúlt – sajnos az elmúlás el len nin-
csen gyógymód. De ha baráta imnak be-
szélek róla, azon kapom ma gam, hogy
jelen időben szólok róla.)

Május 29-én, szerda délelőtt zsúfo -
lásig megtelt a múzeum konferencia -
terme Győző családtagjaival, ba rá tai -
val, kollégáival, tanítványai val, no és a
sajtó és a múzeumi szak ma képviselői -
vel. Már csak Győ zőt vártuk, folyama -
tosan kattogtatott fény ké  pezőgépével
és vitára, anekdotá zás ra, új projektek
kitalá lására min dig kész hozzászólásai -
val. Az ő szí nes egyéniségét most a visz -
 szaem lékezők sora és a délután le -
játszott videófelvételek próbálták meg -
idéz ni, amennyire lehetett.

A megjelenteket az NJSZT nevé ben
Alföldi István ügyvezető igazgató kö -
szöntötte, Kovács Győző NJSZT-ben
és a Társaság vezényle té vel létrehozott
Informatika Törté ne ti Kiállításában be-
töltött szerepét hangsúlyozva, míg házi -
gazdaként Krámli Mihály, a múze um
főigazgatója szólt. Beszédében Győző
a múzeummal és jogelődjével, az Or -
szágos Műszaki Múzeummal ki ala kult,
önzetlen, segítő, tanácsadó kap  cso latát
emelte ki. Felidézte egyik utol só közös
munkánkat, a Neumann János gyerek-
kori környezetéről szó ló Egy Géniusz
ifjúkora kiállítást, mely nek Győző által
írt tablósora most a szegedi Agorában,
a Neu mann életút já nak szentelt terem-
ben tekinthető meg. 

A konferencia előadásait a leve zető
elnök, Dömölki Bálint fűzte össze. Be -

vezető gondolatként egy indiai tanme -
sét idézett egy elefánt ról, melyet hat
em ber próbál megismer ni, de mind a
hat csak más és más részletet érzékel
belőle. Kovács Győ ző egyéniségéből is
csak egy-egy rész letet tudtunk meg -
ismerni: ki a kutatót, ki a szervezőt, ki
a me ne dzsert, ki a népszerűsítőt, ki az
ok ta tót, ki a prédikátort. E sort Dö möl -
ki – felesége üzenetét közvetítve – még
eggyel toldotta meg, a gavallérral. 

Az előadások sora az első hat   Győ-
zőt mutatta be, a családtagok visz -
szaemlékezése pedig a ma gán ember
mindennapjaiból is felvillantott né hány
részletet. 

Elsőként Kovács Ervin, régi SZKI-s
kolléga és barát kapott szót, a közös év-
tizedekre, a Számítástechnikai Ko -
ordinációs Intézetben töltött időszakra
emlékezve elsősorban. Kiemelte, hogy
Náray Zsolt milyen remek csapatot
gyűj tött maga köré, hiszen Kovács
Győző a rajongást, az ügy iránti elköte-
lezett séget és a sziporkázó kreativitást,
míg Németh Pál a mérnökbe oltott jogá-
szi meg kö zelítést, a következetességet,
Kovács Ervin pedig – önjellemzése sze-
rint – a paraszti józan észt és egy kis ön -
iróniát vitte az intézetbe, e tu laj donsá -
gokkal ki egészítve egymást. Be szé de
végén az informatikatörténettel kap -
csolatos vitá ikra is utalt. „Te, Győző,
mellettünk, cini kus és földhözragadt rea-
listák mellett álmodozó költő is voltál”
– mondta, az egykori vitákat úgy le-
zárva, hogy már minden ma rad jon úgy,
ahogy Győző megálmod  ta és elmesélte. 

Persze az álmok és a mesék mö gött
nagyon is valódi életút állt. A követ ke -

ző előadó, Dömölki Bálint a hazai szá -
mítástechnika bölcsőjéig ment vissza.
A kezdeti időszaknak Kovács Győző
tevékeny részese, majd kutatója volt,
melyet az általa feltárt levéltári doku-
mentumok is tanúsítanak. Az MTA le -
véltárából ki másolt mintegy ezeroldal-
nyi anyag ból válogatva tekintette át a
hazai számítástechnika születését, me -
lyet Nemes Tihamér munkássága, Ede -
lé nyi László, Hatvany József és Tarján
Rezső 1953 decemberében, a börtönből
(!) küldött leve le, majd az MTA Elnök-
ség 1954 ja nu ári keltezésű hatá rozata
jelez. Ada tokban gazdag pre zentá ció já -
ból meg is mer het tük az MTA Kiberne-
tikai Ku tatócsoportjá nak meg alakulását
és működését, fiatal mérnö keit – köz-
tük Kovács Győzőt – és az ál taluk
szovjet tervek továbbfejlesz tésével épí-
tett első ma gyar elektroni kus szá mí -
tógé pet, az M-3-at.

Dömölki után Obádovics Gyula ka -
pott szót. Az ő személyében egy Győ -
ző nél idősebb kortárs emelkedett szó -
lásra, jó hangulatú, spontán vis sza em -
lékezéséből az Országos Vez e tő képző
Központban és az NJSZT első éveiben
kialakult kapcsolatról tudhattunk meg
részleteket, az 1960-as évek számító -
központjaiba, tudo mányos éle tébe
nyer ve ezzel bete kintést. A 60-as évek
ak tív tudósainak nemzedéke után e
sorok írója a 80-as évek gyerme ke it
kép viselte. Bámula tosnak tartom, hogy
Győző egy súlyos beteg ség ből felépül -
ve az 1983 és 1990 kö zötti időszakban
milyen izgalmas népszerűsítő tevé -
keny  séget folytatott. Ez az időszak a
házi számító gépek tö meges megjele -
nésével esett egy időre, s e folyamatra
katalizáló an is hatott te vékenysége. 

Az általa és Könyves-Tóth Pál által
alapított és vezetett Mikroszámító gép
Ma gazin Győző által írt vezércik kei ből
kirajzolódik előttünk e korszak hi te les
krónikája. A magazin ban számos fontos
kezdeményezést fogadtak be: ezek
közül az egyik legérdekesebb a sakk-
számítógépek és általában a szá -
mítógépes sakko zás képviselete, szö -
vet ségben Lind ner Lászlóval. Fontos
küldetése volt még a TV-BASIC táv -
oktató tanfo lyam és az otthoni számí -
tógépes éle tet felpezsdítő Mikro klu bok
támogatása is. Én valóban a 80-as évek
gyermeke vagyok (1986-ban egy ZX
Spectrum számítógépen tanultam meg
írni és BASIC nyelven prog ramozni),
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Informatika-történeti Fórum
Győzőről – jelen időben



de abban a szerencsé ben volt részem,
hogy láthattam Győzőt, hogy miként
hatott a 2000-es évek gyerme keire. Fel-
idéztem az or szág sok vá ro sá ban szak-
mai vezeté sé vel rendezett vándorkiállí-
tásainkat és a Neumann ver seny zsűri-
jének mun ká ját is.

Havass Miklós a távoktatás témá ját
járta körül, külön kiemelve, hogy
Győző volt az első, aki felvetette és
szervezte a távtanulás lehetőségeit ha -
zánkban, ő volt a Teleteaching (Táv  ta -
nítás) szó megalkotója. Elő adásából
Győző nemzetközi példákból is merí t -
kező és részben nemzet közi konferen-
ciák során képviselt távoktatási kon-
cepcióját, valamint az elsősorban a
SZÁMALK-nál kia la  kított számos pro-
jektjét is megismerhettük. Előadásá ban
ő sem tudta megkerülni Győző in -
formatika tör ténészi előadói nagyságát:
a magyar informatikatörténet legszen -
ve délyesebb és legkiemelkedőbb kap -
csolatteremtőjeként és ismeretterjesz -
tőjeként utalt rá.

A kávészünet után Győző fia, Kovács
Balázs mesélt a családi életről, melyet
Győző vejének, dr. Christoph Wildner-
nek angol nyelvű, rövid vissza -
emlékezése egészített ki. Az imádott
szülőváros, Szekszárd képei, a gyere -
kekkel és unokákkal való kapcsolatot
megörökítő, benső séges fotók, az uta -
zások képei váltogatták egymást. És
per sze Győző nem is lett volna Győző,
ha sok kép nem úgy maradt volna fönn
róla, hogy maga is fényképez éppen,
pél dául a saját 75. szülinapi tortáját. 

A nagyon tevékeny, folyton utazó,
szervező, minden művészetre, minden
baráti kapcsolatra nyitott szak ember
hátországát ismerhettük meg, s meg ha -
tó volt látni családját, akikbe saját kre-
ativitását, nyitottságát, élet örömét be -
oltotta. Megtiszteltetésnek vettük, hogy
a konferenciára Győző özvegye, Kata
is eljött: több mint fél évszázados szö-
vetségük, házasságuk tette lehetővé
Győző számára ezt a tevékeny életutat,
és Kata a szellemi hagyaték feldolgo-
zásában is fáradhatatlanul részt vett.

Takács Ágnes előadásából Győző
utolsó két évtizedében kifejtett népszerű-
sítő munkájának egyik leghatásosabb ré-
szét, a Magyar Teleház Szö vet séget is-
merhettük meg, az esélyegyenlőség esz-
ményei szerinti országos szin tű, sőt, a ha-
táron túlra is nyúló épít ke zést, mely a szá-
mító géphez való hozzáférést szolgálta. 

Hajós Éva Szekszárdról utazott Bu -
da  pestre, hogy az I. Béla Gimná zium
igazgatójaként a Neumann versenyről
és annak elődjéről, az 1984-től szer ve -
zett Garay verseny ről meséljen, me lyet
az NJSZT kép viseletében a Garay is-
kola egykori tanulója, Kovács Győző –
míg a Garay Gimnázium képviseleté-
ben az akkori igazgató, Zentai András
ala pí tott. Már Hajós Éva veze tősége
ide jén került át a verseny az I. Béla
Gimnáziumba, és vette fel Neu mann
János nevét. A ver seny – mint a Mi Új-
ságban korábban megjelentett be -
számolómból kiderült – idén is folyta-
tódott, immár Győző nél kül, de az ő
szellemében.

Muszka Dániel betegsége miatt vi -
deóüzenetben köszöntötte a jelenlé vő -
ket. Üzenete részben a szegedi in for -
ma tikai múzeum születéséről, eb ben ki-
fejtett kö zös munkájukról szólt, de
lega lább ennyi re sok év ti zedes, igaz ba-
rátság ukról is, mely a két családot is
össze kötötte. Most mun   kájuk eredmé -
nyeként is, Szegeden találjuk az In -
formatika Történeti Kiállítást, de kö zös
történetük a 60-as évek legelejére nyú-
lik vissza, amikor a Budapesti Ipari Vá-
sáron együtt mutatkozhattak be a kiber-
ne tika első magyar képvi se lői, szege di -
ek és budapestiek. Kapcso l  atuk az M-
3 szá mí tógép Szegedre szál lításával
folytatódott, s egészen az informatikai
örökség védelem közös ügyé ig ívelt. 

Vértes János az életműdíjjal is elis-
mert újságíróra emlékezett. Az ál  talam
is említett Mikroszámítógép Magazin -
nal messze nem ért véget Győző új -
ságírói pályája. Hatva nadik születés-
napját a SZÁMALK-ban ünnepelte, s
az erre szó ló meghívó hoz mellékelt egy
két o l da las írást ar ról, (hátha vala melyik
meg hívott nem tudja), hogy ki is az a
Kovács Győző. Az írás a maga nemé-
ben re mekmű volt, s mivel akkor a
kiadó még nem online, hanem egy pa-
pír új ágban publikálta a hí reket, Vérte -
sék úgy döntöttek, hogy a cikket le is
hozzák a VGA Mo nitorban: Kovács
Győző kö szönti a 60 éves Kovács Győ-
zőt címmel. A születésna pi zsúrra ebből
az újságból vittek neki ajándékba 100
példányt. Győző nagy örömmel el -
kezdte osztogatni az új sá got a számítás -
technika ott jelenlévő töb bi prominens
személyisé gé nek: ezt nézzétek, fantasz-
tikus aján dé kot kaptam! Ezt követően
Győző Vértes Jáno sék munkatársa ma-

radt a lap megszüntéig, sőt tovább is, a
Monitor megszűnése után cikkei, tudó-
sításai a Prim Online-on jelentek meg.

Az előadások sorát Alföldi István
zárta. 1997-től szövetségesek az
NJSZT- ben. Győző nemzetközi kap -
csolatai val, előadásaival is segítette a
Társaság munkáját, az NJSZT pe dig tá -
mogatta Győző, az utazó nagy követ út-
jait. Fülektől New Yorkig – Novo szi -
birsz ken át volt Alföldi szellemes elő-
adásának a címe, pre zentációját pe dig
Győző Mi Újságba készített beszámo-
lóiból vett idéze tek kel színesítette. Uta-
zni jó. Ha az ember közben valami
hasznos mun kát is tud végezni, akkor
pedig kü lönösen nagyon jó – volt
Győző alap elve. S valóban, az olasz -
országi, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági,
sőt, ausztráliai és szibériai utakon is elő-
adásokat tartott, Neumannról, a magyar
informa ti káról, s közben meg annyi em-
bert pró báló kalandba keve redett, me-
lyekről aztán a Mi Újságban írt szóra-
koztató, tanulságos beszámo lókat. Az
utolsó, legnagyobb kaland Amerikába
vezetett, ahol az NJSZT felkérésére Ne-
umann relikviákat gyűj tött, melyek
most a Jövő múltja kiállításon láthatók. 

Győző merész és nagyon kíváncsi
ember volt, szellemi bátorsága sok aj -
tót megnyitott előtte. Mindenkit egyen -
rangúnak tekintett, a tudást cso dálta, de
a tekintélyt önmagában nem. A kon fe -
rencia délutánján – Dömölki Bálint vá-
logatásában – olyan videó részleteket
lát hattunk, melyek sok epi zódot
felidéz tek kedvelt témáiból, szín -
tereiből, újra hallhattuk humoros meg-
jegyzéseit, me lyekért mindig hálás volt
hallgatósága..

Boldogok vagyunk, mert Győző az
atyai barátunk, így, jelen időben. A vi -
deó filmek vetítése alkalmat adott arra
is, hogy interjúrészletekből újra  lát has   -
suk az ő rég eltávozott atyai barátait:
Klatsmányi Árpádtól Herman Golds -
tine-ig és Neumann Miklósig. 

Beszéljünk róluk jelen időben: hogy
ne csak a jövőnek legyen múltja, de a
múltnak is legyen jövője!

Képes Gábor

(A Kovács Győző emlékkonferencia
előadásainak prezentációi megtekint -
he  tőek az NJSZT ITF honlapján. Jelen
cikkem a prezentációk és Vértes János
hirek.prim.hu oldalon írt nekrológja
felhasználásával készült.)
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– Milyen gyermekkora volt? Az édes-
apja milyen szerepet vitt a fel -
nevelésében? 

– Boldog gyerekkorom volt. Per sze
bonyolult is: a szüleim el  vál tak, amikor
egészen kicsi vol tam. Két évesen egy
évet éltem Ma gyar orszá gon a nagyszü-
leimnél, míg ők elrendezték a dolgaikat.
Később mindketten újraházasodtak, így
ne kem nem két szülőm volt, hanem
négy, s nem egy családom, hanem ket -
tő. A szüleim úgy egyeztek meg, hogy
12–13 éves ko romig édes anyámmal
élek, s édes apámnál töl töm a nyári szü-
netet. Utá na pedig cse   réltek: apámmal
voltam évköz ben, s édesanyámmal a va-
káció alatt. Összességében azt monda-
nám, jó gyerekkorom volt. Mindkét
háztar tásban rengeteg érdekes és okos
em ber fordult meg.

– Érdekes, hogy így állapodtak meg a
szülei. Ezek szerint az édesapja akart
akkor ön mellett lenni, ami kor az intel-
lektuális fejlődése igazán elindul?

– Részben. Mindkét szülőm részt vett
a szellemi és az érzelmi neve lé semben
is. De persze az édesapámnak a szenve-
délye volt az intellektuális élet. Édes-
anyám is nagyon okos nő volt, s nagy
karriert futott be, de őt job ban lekötötték

az em berek és a köz tük lévő interakciók,
mint az apámat.

– Ön melyikőjükre ütött?
– Szerintem van bennem mindkét

szülőmből – ami talán a legtöbb em berre
igaz.

– Végül is a nagy matematikus lá -
nyaként közgazdász lett. Gondolt va laha
matematikai karrierre?

– Egyáltalán nem, soha. Valószí nű leg
a matematikailag legkevésbé kép zett
közgazdászok közé tartozom. Ennek
magyarázata egyébként éppen az, hogy
édesapám az volt, aki. Ami kor elkezd-
tem a Harvardra járni, felvettem egy ma-
tematika kur zust, s szé pen le is vizsgáz-
tam be lő le, csillagos ötöst kaptam. Nem
sok kal később összefutottam a folyosón
a matematika tanszék vezetőjével, aki
maga is hí res matema tikus volt, s aki
apámmal is írt néhány közös cikket. Azt
mondta: ezzel a jeggyel megvédtem a
csa lád becsületét. Én meg arra gondol -
tam: te jó ég, vajon hova lenne a csa lád
becsülete, ha esetleg csak egy si ma ötöst
kaptam volna? Soha többé nem vettem
fel matemati kát, legalábbis kreditért
nem. Volt, hogy belehallgattam kurzu-
sokba és va lamilyen szinten képeztem
magam, ol vastam köny veket. Ma persze
egy köz gaz dász hallgató le se diplomáz-
hatna ennyi matematikai kredittel.

– Megérti az édesapja tudomá nyos
cikkeit? Olvasta őket?

– Á, dehogy! Könnyen lehet, hogy
még akkor sem érteném meg őket, ha az
egyetem alatt végig matekot hallgattam
volna. (Az USÁ-ban kevésbé erő sen sza-
koso dott az egyetemi kép zés, könnyebb
áthallgatni más szakra vagy karra - a
szerk.) Apám cikkeinek megértése na-
gyon magas szintű és meglehe tősen sza-
kosodott matemati kai is mereteket igé-
nyel.

– Mi a helyzet a játékelméleti írásai-
val? Ezek nyilván közelebb állnak a szí-
véhez, hisz mégiscsak gazdasági dönté-
sekről van ezekben szó.

– Édesapám fektette le a játék el mélet
alapjait egy 1928-ban írt cik kében. Ám
onnantól kezdve sokáig nem igazán fog-
lalkozott a témakörrel. A negyvenes
években összeállt Oskar Morgenstern-
nel, s együtt írták meg a játékelmélet
alapkönyvét, Játék el mélet és gazdasági

viselkedés címmel. Ez a könyv a máso-
dik vi lág há ború idején készült, amikor
édesapámat állandóan a világ különböző
tája ira küldözgette az amerikai kormány,
zaklatott időszak volt. Ám időről idő re
találkozott Morgen sternnel reggelizni a
klubban, és vé gül ezekből a találkozá-
sokból szü le tett a könyv. Úgy érezték,
hogy a klasszikus köz gaz  daságtan nem
írja le jól az em berek viselkedését, s re -
álisabb képet szerettek volna felvá zol ni
arról, mi is történik akkor, amikor em-
berek, cé gek vagy épp kor  mányok dön-
téseket hoznak: a fe leknek van egy el-
gondolásuk arról, hogy a másik hogyan
fog eljárni, s ez is befolyásolja őket a
stratégiájuk kialakításában.

Akkor tehát Neumann János, aki a
matematika jó néhány ágát forradalma-
sította, az atombomba fejlesztésé ben is
részt vett, s lényegében megala pozta a
számítógépek mai műkö dé sét, szinte
hobbiból találta ki a já ték el mé letet, reg-
gelizgetés közben.

– Olyan embernek tűnik, aki soha egy
másodpercet nem pihent. Hogyan kap-
csolódott ki?

– Bizonyos szempontból sosem pi -
hent. Egy velem folytatott kínai sakk-
játszma – ez volt a kedvenc já tékunk –
vagy egy társasági esemény kellős kö-
zepén is járt az agya a munkáján.
Ugyanakkor élvezte az embereket és a
partikat, a szüleim híresek voltak a há-
zibulijaikról. De a legnagyobb parti kö-
zepén is előfordult, hogy egyszer csak
felkelt és kiment a dolgozószo bájába,
mert eszébe jutott valami. Le írta a gon-
dolatait, aztán visszajött.

– Érdekes, hogy folyamatosan ennyire
kreatív tudott lenni. Hiába vol tak olyan
traumatikus élményei, mint az 1919-es
kommunista hata lom átvé tel, majd a fa-
sizálódó Né met or szágba való menekü-
lés, ezek nem hagytak raj ta nyomot?
Nem volt stresszes?

– Hát ezt azért nem mondanám, gyak-
ran volt feszült. Kifelé vidám, gondtalan
figura benyomását tette, de aki igazán is-
merte, láthatta, hogy na gyon is komoly
ember, s belül cinikus és pesszimista.
Például attól tartott, hogy az emberiség
nem éri meg az 1980-as éveket. Igaz, ezt
a veszélyt annak idején a távoli jövőbe
helyezte, hisz ő 1957-ben halt meg. Fe-

A Neu mann János Számítógép-tu-
domá nyi Tár sa ság meghívására  az
In forma tika Történeti Kiállítás
megnyitója alkalmából hazánkba
látogatott Marina von Neumann
Whitman, a híres gondolkodó lá -
nya. Ennek apropóján kér deztük ar-
ról, milyen is volt az élet Ma gyar -
ország legsikeresebb – elvándorolt
– tudósainak körében.

„Egy marslakó lánya vagyok”



szült volt érzelmi viszonyaiban is. Fan-
tasztiku san bánt az idegenekkel, de pél-
dául mindkét feleségével nehézkesen
men tek a dolgok. Nem volt nagy tehet-
sége az intim emberi kapcsolatokhoz.

– Ezt ön hogy élte meg?
– Hát, kamaszként néha nehéz volt

alkalmazkodni a hirtelen váltásaihoz.
Hozzátartozik, hogy nem csak ebben
voltak mások: mindkét szülőm na gyon
európai és ezen belül is nagyon kelet-
európai volt. Szeret ték Ameri kát, elkö-
telezett amerikai ak voltak, de mégiscsak
magyarnak születtek, s vé gignézték,
amint többször is szétesik az országuk.
Ott volt az első világ há ború, a trianoni
béke szerződés, a Horthy alatti időszak,
a nácikkal kö tött szövetség – s ők ezt
mind végig élték. Ennek megfelelően
pesszimis ták voltak, s sosem bíztak iga-
zán a jö vő ben. Ehhez képest én opti-
mista ame rikaiként cseperedtem fel,
akinek eszébe sem jut megkér dő jelezni
a sa ját jövőjét vagy az or szág jövőjét.
Ezt a fajta hitet először a szeptember 
11-i terrortámadás ingatta meg az ame -
ri kaiakban, akkor oszlott szét az az il -
lúzió, hogy az óceánokkal határolt or-
szág kicsit védett a világtól.

– Követi a magyarországi ese mé -
nyeket?

– Igen – már amennyire ezek az ame-
rikai lapokban megjelennek. Nagy fi-
gyelemmel olvasok el minden cik ket,
ami Magyarországról szól. Tar tom a
kapcsolatot néhány tá vo labbi rokonnal
is, egy részük szin tén emigrált, más ré-
szük Ma gyar orszá gon él.

– Van elképzelése arról, hogy édes -
apja hogyan látná Magyaror szág mai
helyzetét?

– Nehéz belehelyezkednem a sze -
mélyiségébe. Annyit tudok, hogy az
1930-as években édesapám szi lárd meg-
győződése volt, hogy Eu ró pa tönk re fog
menni, s csak az Új világ ban marad meg
a civilizáció, a sza badság és a demokrá-
cia. Ezért is te lepítette át minden szak-
mai ambíció ját és érzelmi kapcsolatát az
Egyesült Államokba. Egyébként az
amerikaiak általánosságban véve el -
ismerik az oda emigrált magyar ér tel -
miségiek teljesítményét, s alap ve tően
kedvelik a magyarokat. Ám a legtöbb
amerikai gondban lenne, ha meg kellene
egy térképen mutatnia, hol is van az or -
szág és mi a fővárosa. Erős ez a fajta
provincializmus. Igazán mélyen csak
egy nagyon szűk kör követi a magyaror-

szági fejlemé nyeket, ám ez az alapve-
tően értelmi ségi közeg aggoda lommal
figyeli az eseményeket. Rész ben a ne héz
gazdasági helyzet miatt, részben pedig
az olyan politikai lépé sek – egyebek közt
az új alkotmány – miatt, amelyek na-
gyobb hatalmat ad nak a kormánynak és
a végrehaj tó ha ta lomnak, mint amennyit
az ame rikaiak jó szemmel néznek.

– Édesapját, négy másik nagy ma gyar
származású tudóssal együtt, aki az atom-
bombán dolgozott, mars lakóként emle-
gették különleges szel lemi képes sé gei
miatt. Sokan próbáltak rájönni, mi lehe-
tett az akkori ma gyarországi kör -
nyezetben, ami miatt csokorban termet-
tek a zsenik. Ön mit gondol?

– Apámról már nagyon fiatal ko rában
lehetett tudni, hogy kiemel kedő matema-
tikai tehetség. Mire is kolába ment, ez
már teljesen egyér telmű volt. A „marsla-
kók” elneve zés, amely a me moáromnak
is adta a cí mét (Egy mars lakó lánya – a
szerk.), onnan szár mazik, hogy valaki
épp ezt a kér dést tette fel egy társaságban.
Erre valaki azt válaszolta: Ja, ők valójá-
ban nem is magyarok, hanem marslakók,
s csak azért beszélnek magyarul, mert azt
bi tosan nem érti senki. Va lóban sokan
foglalkoztak már a kér dés sel, hogy mi
vezetett oda, hogy egy ilyen kis ország-
ból ennyi zsidó származású ember tudott
ekkora teljesítményt le tenni az asztalra.
Ám vá lasz még min dig nin cs erre. Egy
do log azért szem beötlő: mind az öt
„mars lakó” há  rom gimná zium egyi ké -
ben végzett: a Minta gim názium ban, a
Budapesti Evan gé likus Gim názi um ban
vagy a Ke mény Zsig mond Főr eál ban. És
hát persze ott volt az a té nyező is, hogy a
két vi lágháború kö zött minden zsi dó
származású ma gyar érezhette az antisze-
mitizmus nyomá sát. Hogy ez segí tett-e
fóku szálni az intellektusukat, azt senki
sem tudja. A ma gyar iskola rendszer ma
is híres, sok a vi lág szín vonalú, ki emel -
kedő ma gyar tudós.

Ők voltak a marslakók: Neumann
János, Szilárd Leó, Teller Ede, Kármán
Tódor, Wigner Jenő [...], akiknek a szen -
ve dé lye volt a tudomány és a világ meg-
isme rése. [...].

Ezzel együtt részt vettek az atom-
bomba – és az atomenergia más hasz -
nosításának – a kidolgozásában, bár pél-
dául Szilárd Leó ellenezte a bomba be-
vetését. [...]

– Mostanában jelentősen átala kul a
magyar oktatási rendszer, s a felső -

oktatásban is egyre nagyobb hang súlyt
kapnak a konkrét gyakorlati ha szonnal
járó képzések, mint amilyen a mérnök-
képzés. Ugyan ak kor a tudást csak a
tudás kedvéért mű velő képzé sek visz-
szaszorulnak. Fon tos volt az utóbbi az
édesapjának?

– Az én apámnak a hobbija és szen -
vedélye volt a gondolkozás, őt ki -
mondottan a tudás izgatta. Az éjszaka
közepén is felkelt, hogy le jegy ze telje
gondolatait. Rendelke zett a zse niknek
azzal a képességé vel, hogy min den mást
ki tudott zár ni, ha fog lal koztatta valami.
Ilyen szempontból igazi szó ra kozott pro-
fesszor volt, előfordult, hogy elfelej tette,
hol kell le szállnia a vonatról, mert any-
nyira be le me rült vala mibe. Ami az okta-
tási rendszert illeti, ha sonló folyamatok
zajlanak az USA-ban is, kevés a pénz és
nagy a nyomás, hogy gyakorlatias isme-
re te ket sze re z zenek a diákok, s el tudja-
nak he lyezkedni. [...]

– Önéletrajzában többször emlí ti,
hogy édesapja árnyéka hatalmas volt.
Miben határozta meg az életét, hogy
ebben az árnyékban nőtt fel?

– Apám óriási hatással volt rám.
Egyetlen gyermeke voltam, így az ösz -
szes elvárása rám összpontosult. Ez nagy
nyomás volt, még úgy is, hogy na gyon
kedvesen csinálta. Aggódott pél dául
amiatt, hogy túl fiatalon házaso dom
meg, pedig kedvelte a vő legé nye met.
Attól tartott, hogy a há zasság elfojt ja
majd szellemi kitelje sedésemet. Ráadá -
sul ekkoriban már rá  kos volt, hal doklott,
így kétszeresen lelkiisme ret-furdalást
éreztem, amikor végül ne kivágtam. On -
nantól kezdve minden al kalommal, hogy
úttörőnek bizonyultam va   la miben vagy
elisme rést kaptam, sze rettem volna el -
mon  dani neki: apa, nem azt csináltam,
amit mond tál, de látod, nemcsak a fér-
jem és a családom van meg, hanem
szakmai sikereket is el értem. Nagyon
vágy tam rá, hogy azt mondhassam neki:
eb ben nem lett igazad.

Forrás: FN24 , Dóra Melinda
Tünde 

92013. július – augusztus

Az elnök embere
Marina von Neumann Whitman
amerikai közgazdász, Neumann Já -
nos ma 78 éves lánya, aki a Uni -
versity of Michigan és a Gerald R.
Ford Közigazgatási Egye tem pro -
fes szora, és Nixon ame rikai elnök
gaz dasági tanácsadója is volt.



Látássérültek hangzó szö   -
veget leíró szolgál ta tá -
sának meg szervezését

határozta el a Neu   mann
János Számí tógép-tu do -
mányi Társaság (NJSZT) és az
Óbudai Egyetem Neumann János In-
for ma tikai Kará nak Infor matikai
Rend szerek In té zetében működő
ECDL vizsga központ. Az Óbudai
Egye te men 1998 óta rendszeresen
képez nek és vizsgáztatnak látás- és
hal lás sérült embereket azért, hogy az
ECDL bizonyítvány megszer zé sével
számukra is esélyt biztosítsanak a
munkaerő-piaci beil lesz  ke désre. 

A most induló kísérleti projekt lé -
nyege, hogy látássérültek, akik már
meg szerezték a digitális írástudás eu-
rópai ta nú sítványát és leg alább 

közép fo kú i skolai vég -
zett ség gel rendel -
keznek, hang zó a nya -
gokat írott szö    veggé
ala kíta nak. Első al ka lom -
mal az NJSZT In forma -
ti ka-törté neti Fóruma
által a ha zai informa-
tika nagy öregjeivel
Arc képek a magyar
informatika törté -
netéből sorozat címmel
készített 16, egyenként egy órás vi -
deó-interjú le írására ke rülhet sor.

A kísérleti projekt
végrehajtását az

NJSZT saját erő-
forrásaiból támo-

gatja, si ke re esetén pe -
dig el köte le zett an nak to-

vább vite lében.
Mivel leíró munkára sok

terü leten van szükség – például
valamennyi TV csatornán fon tos

lenne, ahogyan ez egyes o r szá -
gokban már el terjedt gyakor-
lat –, meg felelő szervezéssel
és fel készítéssel az ECDL

bizo nyít vány sok látássé -
rült embernek adhat

rend szeres mun ka -
lehető sé get. Ezen

kí vül, a hang zó
anyagok szö  ve ges át-

írá sa a ha l lás sé rül -
tek szá mára fon  tos
té nyezője lehet az

in for má ciós aka -
dály men tesí  t ésnek

A projekt előrehala dá sáról
és eredménye ről folya matosan be szá -
mo lunk la punk olva sóinak.

NJSZT
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Új lehetőségek
az ECDL-lel

Huszonöt, hazánkban mene -
dék jogot kapott afrikai és
ázsiai menekült vehette át

ECDL vagy ECDL Start bizonyít -
ványát 2013. június 7-én.  

A Migráns Segítség Egyesület
(MigHelp) szervezésében és a Neu -
mann János Számítógép-tudományi
Társaság támogatásával létrejött kép -
zés és vizsgasorozat végeztével meg-
tartott ünnepélyes díjátadó cere -
mónián beszédet mondott Vadász
Gaszton, a MigHelp elnökségi tagja,
James Peter, a MigHelp elnöke, és
Szedlmayer Bea, az ECDL program
menedzsere. 

Szót kért több vizsgázó is, hogy
örömét és köszönetét fejez ze ki a le -
hetőségért, és reményének adjon han -
got, hogy az ECDL bizonyítvány se-
gítségével új munkalehetőségek bir-
tokába juthat. 

Az NJSZT és a MigHelp együtt -
működése során a bicskei befogadó-
állomáson létrejött ECDL vizsga -
központban évente több tíz menekült
szerezhet ingyenesen ECDL bizo -
nyítványt az NJSZT támogatásának,
és a MigHelp önkéntes tanárának,
Pusztai Attilának köszönhetően. A

menekülttáboron kívüli oktatáshoz és
vizsgához az Avicenna College nyújt
ingyenes lehetőséget a mene kül tek
számára. Az NJSZT ingyen vég zi a
vizsgaközpont működtetését és minő-
ségbiztosítását, és térítésmentes vizs-
gakártyát biztosít a kép zé sen részt
vevők számára.                          (szb)

ECDL



– Professzor úr, Ön neurobiológusként
azt kutatja, hogyan hat a mé dia az em beri
agy fejlődésére. Tudna nekünk egy gyere-
keknek szóló jó tévéműsort vagy számító-
gépes játékot ajánlani?

– Nem, és ilyesfajta ajánlások nem is
visznek minket előrébb. [...]

A másik, hogy nem is kell sokáig ke -
resgélnie: nagyon gyorsan talál öt olyan ta-
nulmányt, amely kimutatja, hogy ál lítólag
milyen jó is a gyerekek számára a tévézés.
További öt tanulmány azt fogja bizonyí-
tani, hogy a televí zió rossz. [...] 

Néhány évvel ezelőtt mi neurobio ló -
gusok, még úgy gondoltuk, hogy a ge ne -
tikai programok automatikusan létre hoz -
zák az összes kapcsolatot az agyban. [...]
Azonban már tudjuk, hogy hosszú távon
csak olyan kap csolatok jönnek lét re a gyer-
mek agyában, amelyek a konk rét élet-vi -
lágban is rendsze resen akti vá lódnak. Amit
nem hasz nálunk, az elsorvad.

Az agyunkban lévő legfontosabb neuro-
nális áramkörök kialakításához elsősorban
arra van szükségük a gye re kek nek, hogy
megtapasztalják saját testüket. 

– Miért olyan meghatározóak a testi ta-
pasztalatok?

– Csak az tudja kognitív képes sé ge it ki-
bontakoztatni, akiben kiala kul a meg felelő
testérzet. Már vannak olyan tanulmányok,
melyek bi zo nyít ják: azok az al só tagozatos
gye rekek, akik jók matekból, külö nö sen jól
tud nak egyensúlyozni is. [...] Amint egy
gye rek a tévé előtt ül, nem érzi többé a tes -
tét. Nem mászik, nem ugrál, nem egyen-
súlyoz, sőt nem má szik fára sem – azaz
nem a testének tanulásával tölti az időt.

– A gyerekeknek tehát lehetőleg minél
többet kellene mozogniuk?

– [...] Az egyik legcsodá latosabb testta-
nulási gyakorlat az éneklés. [...] Ez a lehető
legjobb finommotorikus gyakorlat és

ugyanakkor ez a feltétele minden ké sőbbi,
na gyon differenciált gondolkodásmódnak
is.[...]

Ezen kívül a gyerekek valami cso dá latos
dolgot is megtapasztalnak: azt ugyanis,
hogy nem tudunk félni, ha éne kelünk. Ma
már tudják a neurobiológusok, hogy a fel-
szabadult agy ének lés köz ben nem képes
féle lem érzéseket mo bilizálni. Ezért éne kel
az ember lefelé me  net a pincébe. Nem
azért, hogy el ijessze az egereket.

– Hol csapódnak le az ilyen ta pasz -
talatok, hol alakulnak ki a neuronális
áramkörök?

– Az agyunk legbonyolultabb ré szén az
úgynevezett prefrontális kortexben. Ez köz-
vetlenül a homlok mö gött található. Ott fej-
lődik ki az ön  magunkról alkotott képünk.
És ez zel együtt az a késztetésünk is, hogy a
világ felé forduljunk, hogy cse lek véseket
terve zzünk és elviseljük a fruszt rá ciókat.

Ennek korai gyermekkorban, kö rül -
belül 6 éves korunkig kell kiala kul nia. A
mindezért felelős hálózatok azonban csak
akkor fejlődhetnek ki, ha a gyerek meg -
szer zi ezeket a tapasztalatokat. Ilyen él -
mények pedig akkor érik el ső  sorban, ha
olyan dolgokkal foglal kozik, me lyeket
ké pes megérteni és alakítani is tud rajtuk.
Ám ez  ma egyre ne hezebb.

– Mi az oka ennek?
– A gyerekek világa ugyanúgy meg -

változott, mint a felnőtteké. Ma már nem
vagyunk képesek felfogni, ho gyan is mű -
ködnek lénye gében a hétköznapi hasz -
nálati tárgya ink. Régebben minden érthe-
tőbb volt. A b i cik   li, a gőz gép, még az autó
is. Egy gyerek szét tudta szerelni a vek kert,
megvizsgálhatta a fogas kerekeket – és
ezzel meg fej tethette a mö götte lévő me-
chanizmust. Az in formá ciós társada lom
ko rában a dolgok gyakran oly bo nyo lul tak,
hogy az okot és okozatot csak ne hezen
vagy egyálta lán nem tudjuk felfogni.

– Hogyan hat mindez a gyermek
agyára?

– Az agyunk mindig ahhoz alkal maz -
kodik, amit lelkesedéssel te szünk. De most
hirtelen beköszöntött ez az új kor szak.
Egyre nehezebb lesz meg érteni az okokat
és okozatokat. Pél dául, hogy mi ért is
mozog a nyíl a kép ernyőn jobbra, ha moz-
gatjuk az egeret. Az értelmi összefüggésnek
ez a hiánya azt eredmé nyezi, hogy a gyere-
keket egyszer csak nem fogja érdekelni, [...]
hogy a dolgokat a mö göttük rejlő értelem
megragadása nélkül kell elfogadniuk.

[...] A legegy szerűbb példa erre: a té vé -
készülék esetében nem tudunk má son vál -

toz  tatni, mint a program ki vá lasz tásán.
Amikor először ülte tünk kis gye reket a tévé
elé, még be szélgetnek a ké szülékkel. [...]
Ám néhány hetes tévézés után a legtöbben
rezig náltan veszik tudo másul, hogy nem
szól hatnak bele te vékenyen a dolgok ala -
kításába és feladják.

– Ez azonban fontos eleme a gyermek
fejlődésének.

– Igen, és csak a saját tapasztalatai ál tal
fejlődik ki [...] Az ismerethorizont jukat bő -
vítendő, a gyerekeknek az új él ményeiket
egy értelmi kon tex tusban kell elhelyez-
niük. Az agyunk ugyan is csak akkor tud
megtanulni va  la mit, ha az új benyomáso -
kat egy olyan, már meglévő mintá hoz kap -
csolhatja hozzá, amely a ko  rábbi ta -
pasztalatok által jön létre. Ez egy rendkívül
kreatív folyamat.

A gyerek megpróbálja tehát az újat a ré-
gihez illeszteni. [...] Egy produktív nyug-
talanság ke letkezik, mindaddig, mígnem
egy szer csak passzol az ingerminta. Ak kor
aztán a káosz az agyban harmó niává alakul
át. Ez az a bizonyos aha-élmény.

És eközben aktivizálódik a jutalma zási
rendszer. Az idegsejtek „bol dog ság hor mo -
nokat” bocsátanak ki. Min den apró, saját
teljesítményként elért siker élmény olyan
boldogítóan hat, mintha egyszerre egy kis
ko ka int és heroint vettünk volna be.[...]
Ezért jó volna, ha a gyerekek a be isko lázás
előtt lehetőleg egyáltalán nem kerülnének
kapcsolatba a tévé készülékkel vagy a com-
puterrel.

– De hát egy könyv cselekményét is ké -
szen kapjuk. Az olvasás is passzív tevé -
kenység.

– Ha egy gyerek olvas, akkor köz ben
agytechnikailag rengeteg dolog tör ténik.
A betűket szavakká rakja össze. A szavak
és mondatok képek ké ala kulnak át, fantá-
zia világokká. Amit a gyerek agya elolva-
sott, az meg jelenik lelki szemei előtt.
Piros ka megy az er dőbe. Itt egy gyerek
sem a be tűket lát ja. Ez hihetetlen fan  tázia -
telje sít mény: feke té ből és fe hérből egy
képet meg alkotni. Ezzel szemben egy
Harry Potter-film semmit sem ér. Mielőtt
be kapcsolhatná az ember a fantáziáját, már
ott is a következő kép. [...]

– Ön úgy gondolja, hogy a gyere keknek
feladatokra van szükségük?

Az agy számára a valódi kihívások, ka -
landok a döntőek. A nagybá csival pe cá z -
ni, házat építeni egy fára, vagy megmász -
ni egy hegyet. A ka landok tettek mind-
nyájunkat erőssé. Ma már bizonyítani is
tudják az idegtudósok ezt az összefüg-
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Tallózó

Az alábbiakban Gerald Hütherrel, az
egyik legismertebb német agykutató-
val és neuro pszichológussal ké szített
interjúból idézünk. Ebben a profesz-
szor közért hetően elmagyarázza, mi
történik a gyerekek agyában, amikor
tévéznek vagy számítógépeznek.



gést: a gyerekeknek életük során lehető-
leg minél több ki hívással kell megbir -
kózniuk ahhoz, hogy az agyukban létre-
jöhessenek a leg fonto sabb háló zatok. A
gyerekek nek tehát szüksé gük van egy
olyan világra, amely ben az interaktivitás-
nak igen nagy szerep jut. Mégpedig a re-
ális élet összefüggéseiben.

– Később is ki tudják építeni a gye re kek
az agyukban lévő neuro nális hálókat?

– Ha a kritikus periódus már el múlt és a
test szabályozásához szükséges fontos há-
lózatok csak gyéren alakultak ki, akkor a
gyerek nem ren  delkezik jó testérzéssel.
Mind azon által az agy egész életünk során
ala kítható marad. Egy 8 vagy 10 éves gye   -
rek is profitál utólag minden olyan test -
tapasztalatból, melyet most szerez. 

– Feltéve, hogy 6 éves korban már ki -
alakultak az agyban a fontos neuronális
hálók: védve vannak ekkorra a gyerekek
minden mediális veszély től?

– Nem feltétlenül. Mivel sok gye re ket az
a veszély fenyeget, hogy el vesznek a vir-
tuális világokban.

– A számítógépes játékokra gondol?
– Igen, többek között. Mert akkor vá lik

a dolog veszélyessé, ha a di gi tális mé diát
arra használják a gye rekek, hogy az alap-
vető szükség le tei ket kielégítsék. 

– Kik a főleg veszélyeztetett gye rekek?
– Nálunk az iskolások 40 százaléka szo-

rongva megy iskolába. Elsősor ban a fiúk
azok, akik iskola után rögtön odaülnek a
számítógé pekhez. Legalább egy-két órányi
lö völ dözős játékra van szükségük. A com-
puter számukra a frusztráció le építésének
eszközéül szolgál. Azál tal, hogy helytáll-
nak a virtuális vi lágok kínálta kalandok-
ban, szörnyeket mé szárolnak le és győzte-
sekké válnak, kiutat találnak tehetetlenség-
ből, a fel hal mozódó agresszióból. [...]

– Tehát ismét a jutalmazási rend szer lép
akcióba.

– Pontosan. Úgy, mintha a gyere kek
egy csodálatos, új élettapasztalat ra tettek
volna szert. Ez a tapasztalat azonban egy
olyan életvilágra vonat kozik, amely nem
létezik a valóságban. Neurobio lógiailag
nézve ez vég zetes: a gyerek olyan élet-
hely zetekre edzi az agyát, amelyek csak
a kép ernyőn fordulnak elő. A számító gé -
pek ráadásul még az ellenőriz he tő ség il-
lúzióját is keltik. 

Azonkívül sok srác játék közben már
nem is érzékeli a testét. Nincs szükségük
al vásra, nem rea gál nak az éhség vagy
szomjúság jel zéseire. Dél-Kelet-Ázsi ában
már be is következtek olyan esetek, amikor

a számítógép előtt ülve éhen haltak és
kiszáradtak computerfüggő fiatalok.

– Ön elsősorban fiúkról beszél. De mit
csinálnak a lányok a számítógéppel?

– Ők chatelnek. A lányok erőseb ben
érzik a szükségét annak, hogy va la hova
tartozzanak és kapcsolatot építsenek ki.
[...] Egy olyan barátnő vel, akiben meg -
bízhatok, nem kell min den öt perc  ben
dumcsiznom. Az, hogy a lá nyok annyit be-
szélnek, in kább annak a jele, hogy tu -
lajdonképpen elbizony talanodtak [...]

– És a valóságos szociális kapcsolatok
elsorvadnak?

– Ennek szükségszerűen így kell len nie.
Csak akkor tudnak egy másik em berrel
való igazi kapcsolatot ápolni, ha együtt is
vannak azzal. Minden más csak virtuális
kapcsolat. Hisz a virtuális te rek ben az em-
berek nincsenek teljes mi  voltukban jelen.
Nincs illatuk, szaguk, a mozgásuk és egyéb
megnyilvánulásaik nem életszerűek. A
való életben történő talál kozások sajátos-
ságai a virtualitásban nem fordulnak elő. A
chatelés során csupán írásban kommuni-
kálnak.

– Miről tudják felismerni a szülők, hogy
a gyereküket beszippantotta a virtuális
világ? 

– Ha egy gyerek inkább a compu ter előtt
ül, ahelyett, hogy odakinn  rohangálna és
a többi ekkel játszana, [...] Meg kell pró-
bálni olyan, a re ális világból jövő kihí -
vásokat kí nál ni a gyerekeiknek, me lye ket
a gyerek legyőzhet.

A szülőknek valami mást is el kell ül -
tetniük az utódaik fejé ben. Néhá nyukon
talán az segít, ha idős em b reket taníta nak
a számítógép és az internet haszná latára.
Ezek a gye rekek aztán később el fognak
tudni beszélgetni másokkal. 

Azok a gyerekek viszont, akik com -
putervilágokba merülnek el, túl gyorsan ta-
nulják meg: ott minden úgy működik,
hogy meg nyomják a megfelelő gombot. 

Viszont, ha a gyerekek részei egy élő kö-
zösségnek, akkor keve seb bet játsza nak a
számítógéppel, és iga zi, egész sé ges szemé-
lyiséggé válnak.

– Tegyük fel, hogy egy ilyen személyi ség
alakul ki: mint minden fiatal, ez a gye rek
is ki fogja próbálni a szá mító gé pes játéko-
kat és az internetet. A tár sai hoz hasonlóan
ő is létre akar majd hozni egy chat-profilt.
Milyen veszélyek adódnak ebből?

– Az erős, jó kapcsolatteremtő képes -
séggel ren delkező, kreatív gyerekek azok,
akik az elektromos médiák bűvö letébe es -
nek. Náluk én nem látok ve szélyt. Ők a

számító gé peket annak fog ják te kinteni,
amiknek lenniük is kelle ne: az agy ha -
tékony használatát szol gáló nagy szerű se-
géd eszkö zök nek. [...]

– De mi történik egy tízéves gye rek agyá-
ban, amikor véletlenül egy porno gráf vagy
valamilyen szörnyű tar  talmú oldalra
téved? Nem éri eközben nagy sokk?

– Nem feltétlenül. Attól függ, mi lyen a
családi környezet. Ami nálunk, felnőttek-
nél a borzalmas brutalitás jele, az sok kis -
kölyök számára úgy jelenik meg, mint az
egymáshoz való köze le dés sok lehetséges
formája közül az egyik. A ta pasztalata azt
diktálja neki, hogy ezen a kép er nyőn
mindenféle dolog megtörténhet.

Hol azt látja, hogy kergeti a róka a nyu -
lat, hol izom agyú birkózók ve rik be egy-
más ko ponyáját ordítozó tö meg előtt .

– De mi történik azokkal a gye re kek kel,
akik még alig szereztek ta pasz talatot a
passzív médiával?

– A gyerek agya meg fogja próbálni ezt
az új képet, akármilyen zavaró is az, már
meglévőhöz illeszteni, hogy megér t se azt.
Nagyon fontos, hogy a szülők ak  kor
világo san elmagyarázzák: Ha va laki ezt
tenné veled a va lóságban, akkor az bor-
zasztóan fáj na neked.

– A gyerekeknek tehát nemcsak olyan
feladatokra van szükségük, amelyek a fej-
lődésüket segítik, ha nem olyan embe rek re
is, akik veze tik őket.

– Igen, sürgősen olyan példa ké pekre van
szükségük. Akkor romlik el mindig a
dolog, ha a gye rekek nem tudják ké pes -
ségeiket kibontakoztatni.

Amíg lesz elég szülő, aki nem érti meg,
hogy a gyere keinek olyan szük ség  le tei
vannak, me lyeket a reális vi lágban tud nak
ki elégíteni, addig nö ve kszik a kí nálat a di-
gitális médiából.

Érdemes elgondolkodni azon, mi lesz
abból a társadalomból, melynek gyere kei
elbúcsúznak a reális vi lág tól. [...]

–Öntudja ezt igazolni neurológiai lag?
– Már rendelkezésünkre állnak olyan ta-

nulmányok, melyek bizo nyít ják: se hol
másutt nem tanul az ember olyan jól kéz-
ügyességet, mint egy billentyű zet ke  ze -
lésekor. Így az utóbbi tíz évben sokkal na-
gyobb lett a fiatalok agyának az a régiója,
amely a hüvelyk ujjat irányítja.

Ma már csak az a kérdés, hogy a jövő
tár sadal má ban fontos-e az, hogy az em ber
a hüvelykujját a lehető leggyorsabban
mozgatni tudja. 

Forrás: internet,
Fordította: Nemes Gáspár
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Régi pesti
házak üzenete

Ki tudja, hányszor jártam már
az NJSZT Báthori utcai szék -
helyén, illetve a Hold utcai

irodában – kezdetben rendezvénye -
ken, majd később főként oktatási-in -
formatikai programok szervezése
kap csán. Bevallom, tennivalóimat in -
tézvén sohasem vetettem pillantást a
magas épületekre. Csak nemr ég i ben
tudtam meg, hogy a Hold utca – Bá -
th ori utca – Vadász utcai épülettöm-
böt ükapám, Diescher József építész-
mérnök tervezte 1872-ben. Az ő
munkásságának megismerésére
ugyanis az elmúlt hónapokban levél -
tári kutatásokat végeztem, amely nek
első eredménye wikipédiás szóci k -

kének elkészítése volt. A régi, meg -
sárgult, cirkalmas betűkkel, kéz zel
írott dokumentumok kutatótermi
böngészése után örömmel fedeztem
fel, hogy – hála az EU által finanszí-
rozott EKOP-1.2.8 projektnek – a le-
véltár számos anyaga digitalizálásra
került és a Budapest Főváros Levél-
tára portálon elérhető, így akár ott-
honról, kényelmesen böngész he tő. (A
rajzok megtekintéséhez a spe ciális,
magyar fejlesztésű AAGIS View kép-
nézegető szoftvert kell le tölteni.)

Az elektronikus adatbázisban a pol-
gári- és büntetőperes iratoktól kezdve
a lakcímnyilvántartásokon és végren-
deleteken, hagyatéki ügyeken át fel-
lelhetők „Buda és Pest szabad királyi
város Építő Bizottmányának tervei”,
tehát azok a régi tervrajzok, amelyek
alapján annak idején a vá ros döntött
egy-egy épület felépíté sé  ről vagy át-
alakításáról. Név szerinti kereséssel
találtam meg a többszáz Diescher
terv között a lipót városi Báthori utca
– Hold utca tömbje épületének terv-
rajzait. A Báthori utcát abban az idő-
ben Gyapjú utcának hívták, a három-
emeletes ház metszeti rajzán a hely-
színrajz jól látható. Az építési enge-

délyt 1872-ben két házra, a Hold utca
Vadász utcáig terjedő épületére adták
ki 3214/1872 szám alatt. Az építtető,
a terv meg rendelője gróf Tisza Lajos
közleke dé si miniszter volt, az építési
enge délyért a házakra 316 forint ille-
téket kellett fizetni.

Ám valamilyen okból a tervek
alapján csak az egyik ház készülhet
el, éppen a Báthori utcai sarok. A mó -
dosított terv engedélyezéséért Die -
scher József építész 1873. április 
2-án levélben fordult a „Tekintetes
Városi Tanácshoz” Őexcellenciája
Tisza Lajos m. kir. közlekedési mi -
niszter úr megbízásából. Kéri a ter-
vek mielőbbi jóváhagyását, tekintet-
tel „az idő előrehaladottságára”, to váb-
bá a be nem építendő telekre be fize -
tett illeték, 158 forint kiutalványozá sát.

A tanácsülés rekord idő alatt, már
1873. április 7-én dönt a terv módo -
sításának elfogadásáról, XXXVII.
számú jegyzőkönyvével. „Az építési
szabályok szempontjából az újabban
bemutatott tervek ellen kifogás nem
forogván, azok alapján a házépítési
engedély Diescher József építési ke-
zessége és a m. é. 39737 szám alatt ki-
adott engedélyben a kitűzé sek re és a
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kiszökellésekre s kikötött felté te lek
fenntartására, s a jóvá ha gyott tervek
hatályon kívüli helye zé se mellett ki-
adható.” Az iromány külzetén utólag
ráírt megjegyzések is vannak egyrészt
a díjra, ami „nem fizetendő, mert le
van már fizetve”, másrészt a telek fel-
mérésére vonat ko  zóan: „az ut cai és
szomszéd vona lak, úgymint a talaj
magassága ki tűzendő.” – szignálja
Lohr József ki  rendelt ép té si felügyelő.

A ház ezt követően épült fel, a kor
technikájának megfelelő színvona lon.
Vélhetően a kivitelező is Die scher cége
volt, hiszen népszerű épí tész ként szá-
mos híres épület (az MTA palotája, a
mai húszezer forintos há tán látható
régi képviselőház, a Köz vágóhíd, a
pesti alsó dunai kő rakpart stb.) meg-
építésében is bizo nyított. A közleke-
dési miniszter új há zát távíró vezeték-
kel is felszerel ték, amely a ha ladó
gondol ko dást di  cséri, egyúttal a
gyors információ szerzés és -to váb -
bítás igényét jelzi. Mindez már a ha-
gyatéki leltárból derül ki, mert 1874.
szeptember 28-án, 63 évesen Dies-
cher váratlanul meghal. Renge teg ki-
fizetetlen számla marad utána,
ugyanis halála után az építési költsé-
geket a meg rende lők nem fizetik ki a
családnak. Töb bek közt maga gróf
Tisza Lajos is tartozik igen je lentős
összeggel, 50 ezer forinttal, ugyanígy
a szerviták is templomuk átépítéséért
50 ezer forinttal. Kifize t etlenek ma-
radnak tehát az alvállal kozói lakatos-,
ács- és asztalosmun kák, sőt az új,
Tisza-féle házban a távíróvezeték sze-
relési munka díja is. 

A haláleset után özv. Diescher Jó -
zsefné („úgyis, mint gyermekeim ter-
mészetes és törvényes gyámja”) szép,
kézzel írott kérvénnyel fordul a Fő vá -
rosi Tanácshoz az üzlet folytatása mi -
att, nehogy az adósok „a szo morú ese -
ményt ürügyül használ ják” fizeté si kö-

telezettségeik elodá zá  sára. A család
ekkor a Duna parti, saját tervezésű há-
zában lakik (ma: Széchenyi rakpart 8.,
a Commerz bank épülete). A gyere kek
javarészt felnőttek, há rom kiskorú
gyermek marad. Elhú zó dó polgári pe -
rek is indulnak a tarto zások kifi ze -
téséért, a család meg élheté sének biz -
tos tására. A közjegy zői okiratok kö zött
az öz vegy és nagykorú gyermekei által
tett hiteles nyilatkozatokat is találunk,
mi szerint mindany nyian hozzájárulnak
ahhoz, hogy gróf Tisza Lajos 50 ezer
Ft-os, 1875. ja nuár 1-én esedé kes tarto-
zását a kis ko rú örökösök (Geyza, Iréne,
Josef) igé nye i nek biz to sítá sá ra a fővá-
rosi Gyámhatóság pénz tárába befizesse.
Ez való szí nűleg meg is tör ténik, a
pénzre nagy szükség van, mi vel Die -
scherné is meg hal 1875-ben.

A levéltári vagy internetes böngé -
szés időigényes, de igen ér de  kes, iz -
gal mas, múltba te -
kin tő fog lala tos ság.
Akár csa lá di, akár
épí  té sze ti adatokra
vagyunk kí ván csi -
ak, érdemes fe lke -
resnünk Bu dapest
Fő város Levéltá rá -
nak hon  lap ját. (lasd
cikkünk végén)

A személyes, ku -
ta tó termi mun ká -
hoz e-mailben is be
lehet iratkozni, de
az adatok je len tős
része ott hon ról is
keres he tő. A honlap
fel ső sorának Adat-
bá zisok fülére kat-
tint va le gördülő
menü jele nik meg,
itt a LEAR adatbá-
zist érde mes vá -
lasztani. A tájékoz-
tató anyag megjele-

nése után akár a Központi keres ő,
akár a Ma gyar Levéltári Por tál Össze   -
sí tett adatbá zis kereső címszavát is
behívhatjuk, beírva a keresendő szót,
személynevet stb., pipákkal be je  löl -
ve, esetleg leszű kít ve a keresést. (Ér-
dekességké nt em lítem, hogy a Neu-
mann családból dr. Margittai Neu -
mann Miksa ve zér igaz ga tó any a gai
is fellelhe tők, de még nem digitális
formá ban.) Aki pedig csa lád fakuta -
tást végezne, felkeres heti a mormo -
nok által a vi lágra kiterjedő Fa mily -
Search adat bá zist (htt ps:/ /fa m ily -
search. org/), a hol anyakönyvi ada   to -
kat, ke reszt levele ket stb. találhat a 17.
szá zad vé   gétől, bár hiányos és pon-
tatlan, oly   kor el írt magyar vezeték ne -
vű megjelenéssel. 

Kőrösné dr. Mikis Márta
(A Fővárosi Levéltár elérhető:
ht tp: //bfl. archiv portal.hu)
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Az Eindhovenben megrendezett RoboCup világbajnokság Juni or kategóriájában a menekítő liga SuperTeam
versenyében a LegoRockers csapat a szlovéniai SERŠ csapattal együttműködve 1. helyezést ért el.

A csongrádi csapat tagjai Bálint Karola, Gilicze Kristóf, és Sebők Attila,
a felkészítésben, szervezésben segítő tanáraik Giliczéné László Kókai Mária és Gilicze Tamás.

Giliczéné László Kókai Mária
(További részletekről következő lapszámunkban számolunk be.)

Lapzárta után 
érkezett!

RoboCup világbajnokság:

Világbajnok a LegoRockers csapat!!!



Weöres Sándor: Álmodozás

Szántottam, szántottam hét tüzes
sárkánnyal,
hej, végig bevetettem csupa
gyöngyvirággal.
Szántottam, szántottam, szép 
gyémánt ekével,
hej, végig bevetettem sűrű 
könnyeimmel.
Száz nyíló rózsáról az erdőn 
álmodtam,
hej, többet nem aludtam, félig 
ébren voltam,
hajnalban fölkeltem, kakukkszót
számoltam,
hej, visznek esküvőre kedves 
galambommal. 

c
Petőfi Sándor: Augusztus 5-én

„Itt a gyűrű, itt a gyűrű,
Itt van végre ujjamon!
Itt van ajka, itt van ajka,
Itt van végre ajkamon.

Oh, mily édes, oh, mi édes
A csók piros ajakán!
A kerek világnak minden
Édessége itt van tán.

Csókolj, csókolj... senki sem lát...
Szíjjad, szíjjad ajkamat!
S ha látnak is? Jegyeseknek
Csókolózni már szabad...” 

c
Csoóri Sándor: A naplopó

Lent a parton alant
láttam meg Bertalant,
a nagy fűben hevert,
napraforgót szemelt.
Ropogtatta, köpte
s leste: a héj röpte
milyen pályát ír le
nagy lustán a vízbe... 

c

Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán

Feljött a hold a Tiszára,
Csend borul a fűre, fára.
Szeged alatt a szigetnél
áll egy ócska halász-bárka.

Holdvilágnál fenn a bárkán
halászlegény ül magában:
ül magában s furulyál;
furulyál az éjszakában.

A Tiszára a sötétség
gyászfátyolként terül hosszan:
gyászfátyolon a csillagok
csillogdálnak gyémántosan. [...]

c
Juhász Gyula: Augusztus

„Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!...”

c
Kosztolányi Dezső: Ilona

Lenge lány,
aki sző,
holdvilág
mosolya:
ezt mondja
a neved,
Ilona,
Ilona..." 

c
József Attila: Csendes kévébe...

Csendes, kévébe kötött reggel
zsömle-zizegésű világ,
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.

Ím, a könnyű szél elősurran,
tereget szép búzamezőt
tovaringatja lágy fodorban
a zümmögő időt. 

c

Kosztolányi Dezső: Napraforgó

A napraforgó, mint az őrült
röpül a pusztán egymaga,
a tébolyító napsugárban
kibomlik csenevész haja.
Bolond lotyó - fejére kapja
a sárga szoknyáját s szalad,
szerelmese volt már a kóró,
a pipacs és az iszalag,
elhagyta mind, most sír magában,
rí, és a szörnyű napra néz,
a napra, úri kedvesére,
ki részeg s izzik, mint a réz.

Aztán eszelősen, bután
rohan a gyorsvonat után. 

c

Szabó Lőrinc: Tóparton

Rigós erdőben bujdosó nap,
itt a tó, fekszem csöndesen,
a part ring, mintha vinne csónak,
a kék vizet nézegetem,

és most közelről még a fű is,
bármily kicsi és egyszerű is,
éppoly gyönyörű, mint a tónak
vizéből visszakacagó nap. 

c

Radnóti Miklós: Július

Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett. 

c
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A konferencia előadói

A lyukkártyától az információs társadalomig
tudományos konferencia az Informatika Történeti Kiállítás szakmai megnyitóján (Szeged, 2013. június 25.)

A kiállítás előcsarnoka
A konferenciát Friedler Ferenc, 

az NJSZT elnöke nyitotta meg

Marina 
von 

Neumann
Whitman, 

a „marslakó
lánya”

Genius Loci:  a XX. századot 
Budapesten csinálták 

– Kroó Norbert, 
az MTA elnöki tanácsadója

Kutor László 
az NJSZT készülő
informatika-
történeti 
adattárházát 
ismertette

Z. Karvalics László 
az informatika-

történet 
tárgyi 

szellemi 
és társadalmi 

metszéspontjairól 
beszélt Veres Zsolt az IBM hazai és

nemzetközi innovációit mu-
tatta be

Kerekasztal-beszélgetés az
IT eszközök fejlődésének 

hatásáról – Barcza György,
Sarkadi-Szabó Kornél, 

Szalay-Berzeviczy Attila. 
Moderátor: Alföldi Zoltán


