
amely (az oldódást elősegítő) szubsztituenst (—SO3H, —OH) tartalmaz, amelyen 
keresztül reagál a textilmolekula megfelelő  csoportjával (—NH2, —OH). Igen 
széles körben használhatók cellulóz-alapú, poliamid-vázas, stb. textíliák 
festésére,  pl. Ponszó 3 RB, Ponszó 2 BS: 

1. - Színt adó, vízben 
oldódó azofesték,  (kro-
mogén) molekularész 

2. - A reagáló rész hor-
dozója 

3. - Reagáló csoport 

Ponszó 2 BS 

10. Pigmens festékek,  amelyek oldhatatlanok, ezért por alakjában keverik 
hordozó anyagokhoz (firnisz  stb.). Felhasználják tapéták, lakkok, akvarell-
festékek,  gumiabroncsok stb. színezésére. Általában azo-, ftalocianin-,  metin-, 
xantinvázas vegyületek. 

dr. MakJkay Klára 

Arcképcsarnok, 
tudományok  története 

Szemelvények a magyar informatika 
történetéből 

A történetet a 30-as évekkel kezdem, és valahol az ötvenes évek végén fejezem  be. 

Nemes Tihamér (1895 — 1960) postamérnök a harmincas években kezdett el — ma 
úgy mondanánk, hogy — kibernetikai gépek tervezésével foglalkozni.  Posztumusz 
munkáját barátai rendezték sajtó alá, bemutatva sokirányú érdekló'dését, számos 
tanulmányát és találmányát, amelynek a legnagyobb részben „az emberi cselekvés és 
gondoskodás megismerését mérnöki módszerekkel, szerkezeti elemekkel, áramkörökkel 

Ponszó 3 RB 
Skarlát EC vörös 



közelíti meg". A színes televízióra vonatkozó szabadalmai az emberi látást, a logikai gép 
és a sakkozó, 111. sakkfeladványt  fejtó'  gépről szóló dolgozatai az emberi gondolkodást, 
a lépkedő gépre vonatkozó szabadalma az emberi mozgást modellezte. 

Kozma László (1902 — 1983) mérnök, akadémikus pályája telefonműszerészként 
kezdődött, mérnöki diplomáját Brüsszelben szerezte. 1930-tól a Bell Telephone antwer-
peni gyárában telefonközpont-fejlesztőként  dolgozott, az azt követő néhány éves 
tevékenysége részben a számítástechnika belgiumi történetéhez tartozik. 1938-ban 
megbízták ugyanis, hogy tervezzen és építsen a gyárban használatos telefonközpont-ele-
mekből automata számológépet. Decimális gépet tervezett, amelynek a legfontosabb 
eleme a 11 ívpontos kapcsológép volt. Ezt a szabadalmat további kilenc követte, amelyek 
közül talán a géptávírókkal és mágneshuzalos tárolókkal távfeldolgozási  üzemben 
működő könyvviteli rendszert kell kiemelni. A központi számológépet (CAL) a távírótech-
nikában használatos kapcsológépek (SW1, 2 és 3) kapcsolták vagy a hívó és a kiíró 
távgépírókhoz (TP és TB), vagy pedig a tárolókhoz (MTR 1, 2 és 3). A rendszer PHT és 
PHR nevű elemei gondoskodtak arról, hogy a számológépbe csak számok juthassanak 
be, és más távgépíró-vezérlőjelek ne. A háború közeledtével a gyár angol igazgatója a 
megszállók elől a gépet amerikába küldte, ahová azok sohasem érkeztek meg. 

A háború után 1955-ben tervezte és építette meg a Budapesti Műszaki Egyetem első 
és egyetlen jelfogós  bináris számítógépét, a MESz 1-et. A gép programvezérelt, de a szó 
ismert értelmében nem tárolt programú volt. A berendezés kb. 2000 darab (10 féle) 
jelfogóból  épült, az adatokat bebillentyűzték, az eredmény kiírására egy írógépet 
alakítottak át, a billentyűket elektromágnesek húzták meg. A fogyasztás  kb. 600—800 W 
volt. A programot egy kézzel lyukasztott lapon tárolták. A gép egycímű utasításokat 
használt, egy lapra 45 utasítás fért  rá (5 bit a műveleti kód, 7 bit az adat címe), ezenkívül 
9 konstans. A jelfogós  adattá±>an 12 db 27 bináris számjegyű számot lehetett tárolni. A 
gépben automatikus 10 2 és 2 10 átalakító volt beépítve. 

A gép építésében részt vett Werner János (Svédország); majd a továbbfejlesztésében 
Frajka Béla docens (BME), az egyetem oktatója. 

A gép kb. 10 évig működött, ma a nagyobbik része az Országos Műszaki Múzeum 
raktárában van elhelyezve, egy szekrénye pedig a Neumann János Számítógéptudományi 
Társaságnál van kiállítva. 

József  Attila Tudományegyetem (JATE), Szeged 
Kalmár László akadémikus (1905—1976), matematikaprofesszor  — aki más tárgyak 

mellett a formális  logikát is előadta az egyetemen — tervezte meg és Muszka Dániel nevű 
munkatársával 1958-60-ban meg is építette az ún. Szegedi vagy Kalmár-féle  logikai gépet. 
Egy háromvezetékes huzakendszerrel lehetett programozni, jelfogókból  és számjegy-
gépekből összeszerelt vezérló'mű vizsgálta meg a programozott logikai feladat  minden 
egyes variációját, és megállapította, hogy a kívánt bonyolult ítéletsorokból álló összetett 
ítélet milyen feltételek  mellett igaz vagy hamis. 

A gép sikeres kísérlet volt, noha gyakorlati feladatokat  is megoldottak segítségével, pl. 
telefonközpont-kapcsolások  ellenőrzését végezték el, 111. vasútbiztosító áramköröket 
vizsgáltak. A gép főleg  az oktatás céljait szolgálta; a széles nyilvánosságnak az 1960-as 
Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatták be. 

Kalmár László a halála előtti években egy új,,formulavezérlésű"  gépet tervezett, amely 
az emberi kommunikációhoz közelálló módon lett volna programozható. Terveinek 
befejezését  korai halála akadályozta meg. 

Muszka Dániel és Király József  még a logikai gép befejezése  előtt bemutatták az ún. 
„Szegedi Katicabogarat", ami a pavlovi feltételes  reflexek  és egyéb agyi funkciók 
analógiájára működött. 

A Szegedi Egyetemen készült berendezések voltaképpen a számítógépes szakemberek 
képzését és főleg  később — amikor az egyetemnek már számítógépe is volt (az M3 került 
ide 1965-ben, 1. később) — a szoftverfejlesztést  szolgálták. A JATE gyakorlatilag 1960 óta 
a programtervező matematikusok képzésének egyik központja. 



A Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutató Csoportja 
1956-ban a Műszeripari Kutató Intézet egyik osztályaként alakult meg azzal a céllal, 

hogy megtervezze és megépítse az első magyar elektronikus számítógépet. Tarján Rezső, 
aki az osztály vezetője, majd pedig a KKCs igazgatóhelyettese volt (1908—1978), egy 
rádióinterjúban elmondta, hogy a csoport egy ENIAC alapokra épülő számítógép, a B—1 
(Budapest—1) megtervezését tűzte ki célul. Az osztály munkatársai a számítógép 
alapáraamköreinek tervezését (pl. elektroncsöves flip-flopok)  és a nikkelhuzalos 
késleltető művonalak építését megkezdték. 1957-ben az osztály a Magyar Tudományos 
Akadémiához került önálló kutatócsoportként; igazgatójául Varga Sándort, helyettesévé 
pedig Tarján Rezsőt nevezték ki. 

Varga nem fejleszteni  akait, hanem számítógépet építeni, és azt a lehető leggyorsabban 
befejezni.  Eltűrte a fejlesztéseket,  a KKCs-n belüli önképzést és továbbképzést, de közben 
előkészítette egy akkor közepes méretűnek számító és a Szovjetunióban „frissen"  tervezett 
számítógép, az M3 terveinek átvételét, és a tervek alapján a gép megépítését. 

A vita talán még ma sem ült el arról, hogy Varga döntése helyes volt-e vagy sem — 
nekem az a véleményem, hogy helyes — ti. a B-l egészen biztosan nem épült volna meg 
1959-re, hiszen a kutatócsoport munkatársai a megbízható impulzustechnikai áramkörök 
tervezése és építése területén nagyon kevés tapasztalattal rendelkeztek. Sokszor annak 
is örültünk, ha egy 5 - 6 tagból összeállított bináris számláló működött. 

Miután a magyar ipar az akkori, az M3 számítógépben használt fő  elektroncsőtípusokat 
(6N6 és 6ZS4), valamint a kapuáramköröket alkotó kuprox diódákat nem gyártotta, ezért 
a KKCs a gép valamennyi alkatrészét a Szovjetunióból rendelte meg. 

A magyar M3 egyszerre épült a szovjetunióbeli prototípussal; ennek a két gépnek az 
építését nem sok késéssel követte egy harmadik, Kínában. 

1985-ben az IFIP 25 éves jubileumi kongresszusán — így hozta a sors — a záróbanketten a kínai 
delegáció asztalához kerültem. Rövid beszélgetés után kiderült, hogy asztalszomszédom prof.  Sun 
Quiangan is az M3-nál kezdte a szakmát; annyira megörültünk egymásnak, hogy azóta is tartjuk a 
„lelki rokonságot". 

Az M3 még soha meg nem épített terveiben nagyon sok logikai, de elektronikai hiba 
is volt, ezeket részben a nagyon ritka szovjetunióbeli konzultációk alkalmával, részben 
pedig önállóan javítottuk ki úgy, ahogyan az akkor szokásos volt. Ezért a két, a szovjet 
és magyar gép nagyon sok megoldásában eltért egymástól. 

Az a véleményem, hogy a KKCs egykori munkatársai azért érezték és érzik ma is magukénak a 
gépet, mert annak tervezése legalább 30-50%-ban a csoport munkája volt, és — ellentétben a 
nénányszor hallott véleménnyel — nem szolgai másolás. 

Az M3 építési munkáit Szanyi László, Bóka András (csak rövid ideig dolgozott a gép 
építésén), Dömölki Bálint (matematikus volta ellenére vállalta a számítógép megépült 
részeinek tesztelését és javítását, végül a gépet az ő irányítása mellett fejeztük  be), Molnár 
Imre (a tápegység egyik tervezője, a gép tesztelésében és élesztésében vett részt), 
Szentiványi Tibor (a mágnesdobos tároló elektronikus részét élesztette, de részt vett a 
dob galvanizálásában is; később a mágnesszalag illesztésén dolgozott, ami végül nem 
készült el), dr. Edelényi László (a mechanika és az alegységek gyártását vezette, a 
mágnesdob gépészeti terveit adaptálta, ez volt a legnagyobb érdeme), Vasvári György 
(igazgatóhelyettesként később csatlakozott a csoporthoz, a gép befejező  elektromos 
szerelését vezette), Podradszky Sándor (NSzK) (a bemenő-kimenő egység konstrukciója, 
azaz a Siemens géptávíró és a Ferranti lyukszalagolvasó illesztése volt a feladata)  végezte. 
Vele dolgozott Horváth László postamérnök (a Siemens géptávíró szakértője) és Csikós 
László távíróműszerész, Németh Pál (egy ferritgyűrűs  kísérleti memória elkészítése volt a 
feladata),  Drasny József  (az egyik fő  tesztelő és hibakereső mérnök, számos érdekes 
munka, pl. játékprogramok szerzője), végül jómagam (részben a tápegység^ másik 
tervezője voltam, valamint a mágnesdob áttervezése volt a feladatom,  továbbá a két 
mágnesdob összekapcsolása, az elektronikus vezérlő- és kapcsolórendszer megtervezése 
és megépítése). A számítógép-építés sikeres befejezésében  és a gép üzembe helyezésében 
fontos  szerepe volt a technikus és szakmunkás kollégáknak, így Kardos Kálmánnak (a 



mágnesdob üzemben tartásában, beállításában és mérésében jeleskedett), Ábrahám 
Istvánnak, Ficza Sándornak, Horváth Máriának és Csendes Józsefnek  (a naponkénti 
tesztelés, az üzemi feltételek  megteremtése volt a feladatuk).  A műhely vezetőjének, 
Dani Jánosnak és két' szakmunkás kllégánknak a nevét feltétlenül  meg kell jegyezni: 
Jámbor Antal és Suhajda János és Pillér Ignác készítették el a legfontosabb  mechanikai 
elemeket és az akkoriban rendkívül pontos munkát kívánó mágnesdobot. 

A csoport arra készült, hogy titokban egy második számítógépet is megépít, amelyhez 
szükség volt a teljes magyar nyelvű és egységes dokumentációra. Az eredeti orosz nyelvű 
anyagot ezért átdolgoztuk, az általunk végzett módosításokkal és a saját magunk által 
tervezett és épített részek tervrajzaival és leírásaival összeszerkesztettük. Ezt a dokumen-
tációt dr. Edelényi László vezetésével Eresei István és Pólya Endre készítették, a terveket 
Kovács Gyó'zó'né (Müller Katalin) és Molnár Elza rajzolták. Megjegyzésként ide kívánkozik, 
hogy az Akadémia vezetése Varga Sándor „illegális" gépépítési terveit ,leleplezze" és a 
munkát haladéktalanul laállította. Ez volt az egyik oka — valószínűleg — későbbi 
leváltásának is. 

Az Esti Hírlap 1959. január 21-i számában közölték: „Elkészült az első magyarországi 
elektronikus számítógép". Az átadás előtti ellenőrzésre Varga Sándor meghívta a 
Szovjetunióból az M3 egyik konstruktőrét, G.P. Lopato villamosmérnököt, aki az 
átadás-átvételi tesztelésen is jelen volt, végül aláírásával hitelesítette az okiratot, miszerint 
a gép elkészült és az üzemeltetése megkezdhető. 

Varga Sándor ezután átszervezte a csoportot — azt hiszem, hogy kb. ekkor kapott az 
intézmény új nevet, és lett a Magyar Tudományos Akadémia Számítóközpontja. Üze-
meltetési osztályt hozott létre, amelynek vezetőjévé engem, helyettesévé Molnár Imrét 
nevezte ki, később Drasny József  lett a helyettes. A számítógép első operátora Várkonyi 
Zsolt volt, majd Kovács Gyó'zó'né, Gótzy Ilona és később Varga Gabriella végeztek 
operátori munkát. 

Az üzemeltetési problémák nagyon hasonlóak voltak ahhoz, amit Goldstine is leírt az 
ENIAC, 111. az IAS gép esetében. A legnagyobb gondot az elektroncsövek okozták. A gép 
átlagban 1 1/2 műszakot üzemelt, ha jól emlékszem, a hét öt napján, tehát kb. 240-280 
órát havonta. A használt szovjet csövek kb. 600 üzemórára voltak méretezve. Annak 
ellenére, hogy az üzemi paramétereket alacsonyabb értékre választottuk, nagyon sok 
elektroncsőhiba volt, és ezek (Murphy törvényének megfelelően)  többnyire a számítások 
közben jöttek elő. A megelőzéshez egy sor tesztet készítettünk (főleg  Dömölki, Drasny 
és Podradszky) — ezek egy része olyan feladatok  futtatásából  állt (1. IAS), amelyeknek 
részeredményeit és végeredményét is ellenőrizni tudtuk. A megállásból — meglehetősen 
bonyolult okoskodással — következtetni lehetett a hibára, pl. a hibás csőre. Egyszer Varga 
elrendelte, hogy bizonyos időközönként ki kell cserélni a gép valamennyi csövét. Az 
újakat csak égetés (meghatározott ideig taitó üzemi körülmények közötti működés) és 
bemérés után lehetett a gépben használni. Ezek az intézkedések valamit segítettek,, de a 
kb, ezer csőnek az időszakos cseréje igen drágának bizonyult. 

Egy másik hibaforrás  a mágnesdob volt. A gép bekapcsolásakor a hőtágulás miatt az 
eredetileg üzemi körülmények mellett beállított fix  író-olvasó fejek  közelebb kerültek a 
felülethez,  ami óhatatlanul azt jelentette, hogy a néhány tíz μm vastag mágneses réteget 
a fejek  egyszerűen lenyúzták az alaptestről. Volt ugyan 9 tartalék pálya, de ha nem voltunk 
elég gondosak, akkor gyorsan elfogytak,  és a felületet  újra kellett galvanizálni, ami nem 
volt olcsó mulatság. Ezért azután elkezdtük fűteni  a mágnesdob mechanikát, a fűtés 
éjjel-nappal ment, így a külső hőmérséklet változása nem okozott több problémát. A gépet 
folyamatosan  továbbfejlesztettük. 

A legnagyobb vállalkozás a teljes gép áttervezése volt, mert az alegységekben a 
csöveket kicseréltük hosszú élettartamú (3000 órás) rádiócsövekre, amelyeket az Egyesült 
Izzó akkor már gyártott. Igen nagy munka volt, hiszen más paraméterű csövekről volt 
szó, így az áramköröket is újra kellett méretezni. 

Ha jól emlékszem, először a mágnesdob vezérlőjét terveztük át, és egyben megoldottuk 
két mágnesdob összekapcsolását is (a munkáéit én és Kardos Kálmán voltunk a felelősek). 
A következő fejlesztésként  az intézet 1 kszó tárolási kapacitású ferritgyűrűs  tárat vásárolt, 
amellyel a gép teljesítménye kb. 30 műv/s-ról 1500 műv/s-re növekedett. Közvetlenül az 



üzemeltetés megindulását követően egy Ferianti fotóelektromos  lyukszalagolvasót 
illesztettünk a géphez, mert a Siemens gépadóval a beolvasás túl lassan ment. Az illesztést 
Podhradszky Sándor tervezete, és meg is valósította. 

Ismét egy történet. Amikor a gép csak mágnesdobos operatív tárral működött, a lámpák villogásáról 
szemmel is meg lehetett állapítani, hogy miiven feladat  fut  a gépen. Amikor az első feladat  a ferrittárral 
lefutott,  senki sem akarta elhinni, hogy helyes eredményt kaptunk, mert a korábban néhány perces 
számolás 1 -2 másodperc alatt elkészült. Majdnem elkezdtük keresni a hibát, hogy miért állt le ilyen 
gyorsan a gép. 

A hatvanas évek elején a központ munkatársai a gépet továbbfejlesztették,  pl. új 
utasításokat építettek bele, zenélő adapter készült, amelyet a gép vezérelt, stb. 

A KKCs-nak csak egyik feladata  volt a számítógép építése és üzemeltetése, ezzel 
párhuzamosan elkezdődött a programfejlesztés  és a leginkább számítógépre illő alkal-
mazási feladatok  kiválasztása, algoritmizálása és programozása. A matematikai osztály 
Sándor Ferenc (ma: Svédország) vezette; sok fiatal,  az egyetemen akkor végzett 
matematikus dolgozott az osztályon, mint Márkus Emília (Hajnal Andrásné), Dömölki 
Bálint (később az osztály vezetője), Szelezsán János, Weidinger László, Lőcs Gyula, Révész 
György, Frey Tamás (később, Aczéi István halála után az MTA SzK igazgatója) és mások. 
Munkájuk eredményeképpen mire a gép elkészült, egy sor program is készen állt a 
futtatásra. 

Emlékszem, a befejezés  előtt kb. egy hétig haza sem mentünk az intézetből, mert a gépnek készen 
kellett lennie. Hibákat kerestünk, teszteket futtattunk,  vezetékek lógtak a levegőben, és az aívatlanságtól 
szédült műszakiak (ide számítom most Dömölkit is) próbálták a hibákat megtalálni. Ebben a hangulatban 
jelent meg időnként Weidinger László, a próbafuttatásra  kijelölt programozó — aki szintén nem mehetett 
haza —, egyik kezében egy kulccsal, amivel állandóan játszani szokott, a másikban egy tekercs 
lyukszalaggal, és megkérdezze: „Urak, kezdhetem?" 

Erős „társaságot" gyűjtött össze dr. Aczél István (Varga leváltása után nevezték ki a 
KKCs igazgatójával), itt dolgozott Krekó Béla, Kornai János, Tardos Béla, Kiss Imre, Kovács 
Péter és mások. Emlékezetem szerint sok más probléma mellett két nagy feladattal 
birkóztak: az egyik egy hatalmas 1000 x 1000-es tervmátrix megoldása volt az Országos 
Tervhivatal részére, a másik az Árhivatalnak különféle  ármodellek számítása. 

A nagyon kis kapacitású M3 nem tudott nagv mennyiségű adatot tárolni, ezért a matematikai és a 
közgazdasági osztály összefogott,  hogy megfelelő  numerikus módszert dolgozzon ki az akkor óriásinak 
számító mátrix szeletelésére és részekben való megoldására. A Tervhivatal és Varga nem voltak eléa 
türelmesek, ezért a feladatot  kiküldték a BESzM-ll-re, hogy a nagyobb gépen majd gyorsabban elkészüf. 
A kialakult helyzet „huszáros" rohamra ösztökélte az SzK munkatársait, beleértve bennünket, 
műszakiakat is. Kb. egyhetes folyamatos  éjjel-nappali munkával megszületett az eredmény, előbb, mint 
a BESzM-en. Ha jól emlékszem, ezért rendkívüli jutalmat kaptunk, 7000 Ft-ot (nem egyenként, hanem 
együtt az egész társaság). 

Különféle  műszaki fejlesztések  is folytak  az SzK-ban, pl. Hatvany József  NC-vezérlést 
fejlesztett  szerszámgépekhez, Münnich Antal titokzatos elektronikus áramköröket 
tervezett és nyelvészeti problémák számítógépes megoldásával foglalkozott,  mint Kiefer 
Ferenc és Varga Dénes is. Bóka András Ladányi Józseffel  és Czili Gyulánéval ferritgyűrűs 
áramkörökkel (Maglogal, ferritválogató  automata), Németh Pál pedig transzfluxorokkal 
kísérletezett. Különféle  áramköri fejlesztéseket  végzett Szűcs Károly és Bányai Ferenc. 

Az MTA SzK sikerének kell elkönyvelni, hogy a Romániában fejlesztett  első 
számítógéphez (Temesvár és Bukarest) az SzK-ból szállítottunk 3 db mágnesdobot, sőt a 
temesvári -gép élesztésében is részt vettünk (Kovács Győző, Molnár Imre és Kardos 
Kálmán). Ez a mágnesdob ma a temesvári múzeumban van kiállítva. 

A budapesti M3-at 1965-ben, amikor az új Ural 2 gép már működött, leszereltük, 
kitisztítottuk, felújítottuk,  és a Szegedi József  Attila Tudományegyetem Kibernetikai 
Laboratóriumában helyeztük üzembe, ahol 1968-ig szolgált. Akkor leszerelték, alkatrészeit 
az egyetem intézetei között osztották szét. 

A KKCs korai történetének befejezéseként  egy utolsó történet arról, hogy hogyan is 
született a „számítógép" szó. 



Az M3 építésekor a berendezést igen egyszerűen „elektronikus digitális automatikus számológép"-
nek hívtuk, ami nagyon elegáns név volt, de túl hosszú. Münnich Antal találta ki, hogy nevezzük 
számítógépnek. Ezzel az elnevezéssel az egyszerű, négy alapműveletes gépeket megkülönböztetjük — 
mondta — a tárolt programú gépektől. 

A műszakiak és az alkalmazók azonnal az új elnevezés propagálói lettek, de nem úgy a matema-
tikusok nagy része. Felsorakoztattak a számológéphívők táborába olyan naay tekintélyű tudóst is, mint 
Kalmár László, aki a számítógép szót sohasem fogadta  el. Nekem a „számológépesek" alábbi két érve 
tetszett a legjobban: 

— a tökéletesített, automatákkal felszerelt  repülőgépet sem nevezik „repítő" gépnek; 
— a számító gép nem egy becsületes valami, ti. mindig számít valamire; egy szóval a kifejezés  erre 

a nagyszerű alkotásra - dehonesztáió. 
A viták ma sem szűntek meg, a számítógép kifejezéssel  kapcsolatban ma újabb probléma kelet-

kezett, hogy ti. a gép nem csak számokkal dolgozik, sőt az esetek nagy részében inkább írott, rajzolt, 
esetleg képi információval  végez feldolgozást,  mint számokkal. így ma egy újabb tábor alakult ki, aki 
elveti mind a számológép, mind pedig a számítógép kifejezést,  és a komputer vagy — hallottam! — 
komputor szavakat használja (úgy magyarosan, ahogyan leírtam). Úgy látszik, hogy hosszú időre 
megtaláltuk a szakma „gumicsontját", amelyet talán még a következő generáció is hosszú ideig rághat. 

Kovács Győző, Budapest 

Megjegyzés: Az előbbiekben közölt írás H.H.  Goldstine:  A számítógép  Pas-
caltól  Neumannig,  (Bp.  198 7) című kötet függelékeként  jelent meg. Újraközlését 
a szerző szíves jóváhagyásával, abban a reményben tesszük, hogy így sikerül 
megismertetnünk olvasóinkkal a „hőskor" eseményeit és azoknak a személyi-
s é g e k n e k a tevékenységét , akikről a ma közkedvelt számítástechnikai 
versenyeket nevzték el. 

"Kutyagumiból" készül-e a gumikutya, 
avagy miért jutott csődbe Macintosh úr 

vállalkozása? 

Dacára annak, hogy már Kolumbusz matrózai felfigyeltek  Amerika őslakóinak 
furcsa  anyagból készült, rugalmas kis labdáira, 1751-ben pedig Charles de 
Condamine — perui expedíciója kapcsán — a kaucsukról is beszámolt a Francia 
Tudományos Akadémiának, annak első. valamire való alkalmazására Joseph 
Priestley (1733-1804) jött rá, aki ceruzavonalak törlésére használta, azaz a ma 
minden gyermek tolltartójából elmaradhatatlan, banális radírgumiként. 

Az esős Albionban 1791-ben nagy lelkesedést váltott ki a Sámuel Peal ötlete, 
hogy a Brazíliából hozott kaucsukkal szöveteket tegyen vízhatlanná. Az első nagy 
"gumírozott" kabátok viselőinek azonban hamarosan igen kel lemet len 
meglepetésben volt részük; leülve, a székhez ragadtak. Ezen próbált segíteni 
Charles Macintosh, aki felfedezte  az oldhatatlannak vélt kaucsuk első oldószerét; 
benzolos kaucsuk-oldattal itatott át textíliákat. Az oldószer elpárologtatása után 
az anyag vékony gumiréteggel vonódott be. Két ilyen szövet összenyomásával 
vízhatlan anyagot nyert. Módszerét 1823-ban szabadalmaztatta, és több üzemben 
is alkalmazást nyert. Öröme azonban kérész-életű volt, mert kiderült, hogy az 
így legyártott gumiárukat a napfény  és a hideg egyaránt károsítja: megkeményed-
nek és törékennyé válnak. Ennek ellenére, a britek ma is kegyelettel adóznak 
Macintosh emlékének; neve — kisbetűvel írva — a mai angol nyelvben főnévi 
használatú, esőkabát, pelerin, vízhatlan szövet jelentéssel. 


