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nyezi, hogy a kéntartalmú aminosavegységeket tartalmazó fehérjék átmeneti fém iono-
kat koordinálva nagyon változatos funkciókat betöltő enzimekként tudnak viselkedni. 
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Az első számítógép-fejlesztési kísérletek és egy kis nyelvészkedés 
1956-ban, valószínűleg Tarján Rezső tevékenységét is támogatva, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia hozzájárult egy elektronikus digitális számítógép építéséhez. A pro-
jekt végrehajtására létrehozták az MTA Kibernetikai Kutató Csoportot (MTA KKCs), 
amelynek a vezetőjévé egy Magyarországra korábban visszatért volt szovjet emigránst, 
Varga Sándor villamosmérnököt nevezték ki. Tarján Rezső1 a tudományos igazgatóhe-
lyettesi beosztást kapta. 

1957 közepén ide, az MTA KKCs-be kerültünk be mi is, frissen végzett matemati-
kusok és villamosmérnökök, hogy megépítsük az első hazai elektronikus, elektroncsöves, prog-
ramvezérelt, digitális, bináris, automatikus számológépet. 

 

Münnich Antal, a számítógép elnevezés kitalálója 
A történetben egy kicsit előre ugorva, nagyon bosszantott bennünket ez a hosszú 

elnevezés, ami rendkívül precíz volt, de kezelhetetlen, ezért szinte azonnal elkezdtünk 
gondolkodni, hogyan lehetne olyan rövidebb, például egyszavas kifejezést találni, mint 
az angoloknál a computer, aminek az eredeti jelentése: a számoló ember, tehát aki el-
dönti a számolás menetét, értelmezi és végrehajtja a programot. Ez ugyanis a nagy és 
alapvető különbség a calculator (számológép) és a computer (számítógép) között. Mi is 
egy ilyen kifejezést kerestünk, ami egy jó és főleg magyar szó, amelynek az a szerepe, 
hogy a kétfajta gépet meg lehessen különböztetni egymástól. [...] 

Kolumbusz tojását Münnich Antal munkatársunk találta fel, aki egy reggel azzal ál-
lított be a laboratóriumba: „Megvan! Nevezzük számítógépnek!” Valószínűleg kevés-
                                                           
1 Tarján Rezső (1908–1978) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság első elnöke volt, és az 
elektronika egyik vezető személyisége Magyarországon. 



20 2013-2014/2 
 
 
 

szer hallatszik „tudományos körökben” olyan üdvrivalgás, mint ami Tóni barátunk beje-
lentését fogadta. A gép új elnevezését sajnos csak mi, akkori műszakiak, fogadtuk el 
azonnal, sőt használni és terjeszteni is kezdtük. Ezt az elnevezést írtuk a dolgozataink-
ba, ezt mondtuk el minden fórumon és az előadásaink alkalmával is. A „számítógép” 
fogalom kezdett elterjedni. Örömünket még az sem csorbította, hogy a matematikusok 
a számítógép kifejezést sohasem fogadták el. Matematikus kollégáinknak két „komoly“ 
érve volt a számítógép elnevezés ellen. 

Az egyik, hogy a repülőgépet se nevezik repítőgépnek, pedig abban is vannak automata, 
elektronikus, sőt digitális berendezések is, hanem közönségesen repülőgépnek hívják. 

A másik érvük is hasonlóan „zseniális” volt. Azt mondták, ha egy emberről azt 
mondják, hogy számító, az azt jelenti, hogy ravasz, nem túl becsületes, ezért nem értik, 
miért kellene kedvenc gépünket is így minősíteni. 

Érdekes, hogy olyan kiváló tudósok, mint Kalmár László1 és még több tucat más 
matematikus se mondta ki sohasem az új elnevezést: számítógép. Kozma Laci bácsi az 
írásaiban, de beszélgetés közben is váltogatta az elnevezéseket, utólag azt gondoltam, 
hogy nem érzett lényeges különbséget a számológép, a számítógép és – az általa meglehető-
sen gyakorta használt – kalkulátor elnevezés között. Ezt persze megtehette, hiszen mind 
a két műfajban eredetit és maradandót alkotott. 

Ha már nyelvészkedünk, 1969 végén, 1970 tavaszán éppen Párizsban voltam több 
hónapos tanulmányúton, amikor a Francia Tudományos Akadémia elhatározta, hogy 
megreformálja a francia számítástechnikai nyelvet, és kiirtja belőle a „sok szemét” angol 
jövevény kifejezést. (Ők mondták így!) Miután akkor vettük az országban is első Siemens 
számítógépet (4004/45), és tudtam franciául, ezért néhány hónapig a francia Siemensnél 
dolgoztam, tapasztalatokat gyűjtöttem az új számítógép üzemeltetésével kapcsolatban. 
A cég akkor már több számítógépet eladott főleg Párizsban és ezért több szobányi szak-
irodalmat fordítottak le és nyomtattak ki „francia-angol"-ra, amiket folyamatosan szállí-
tottak ki a felhasználókhoz. A „francia-angol” szaknyelv azt jelentette, hogy a leírások 
olyan francia nyelven készültek, amelyek tele voltak angol számítástechnikai szakkifeje-
zésekkel (computer, hardware, software, file, record, input, output stb.). 

Néha, megfigyelőkén én is elmentem az Akadémiára (a francia Siemens igazgatója 
többször is engem küldött el, gondolom, hogy ne legyek láb alatt). Tanúja voltam – még 
a computer kifejezésnél is találóbb – francia ordinateur kifejezés megszületésének. Ezt 
az elnevezést az angol computer szónál is jobbnak tartom, mert minden olyan tevé-
kenységet takar, amit ma a számítógéppel tenni lehet, tehát ez az egy szó pontosan leír-
ja, hogy a számítógép mire használható. Az Eckhard Sándor: Francia-magyar kéziszótár 
szerint (1982. évi 7. kiadás), amelyben már benne van az ordinateur kifejezés is, az ordre 
szó a következőket jelenti: 

ordre: 1, rend; elrendezés; 2. sorrend; 3. (gyűlésben) napirend; 4. nyelv: ~ direct egyenes 
szórend; 5. nagyság, mennyiség; 6. -féle, féleség; jelleg; természet; 7. mat: de 1'-~ m m-ed rendű; 
8. tört. társadalmi rend; 9. szerzetesi rend; lovagrend; 10. érdemrend; 11. minőségi rend, 
csoport; 12. ép. oszloprend; 13. parancs; 14. tb. rendelkezés; 15. ker. rendelés; 16. (vál-
tón) rendelvény. 

A számítógép valóban képes az információtömeget rendbe rakni, mennyiségekkel 
számol, csoportokat alakít ki, rendeléseket ír és kezel, nyilvántart stb. A példa azt is mu-
                                                           
1 Kalmár László (1905–1976) matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
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tatja, hogy mindenre van megoldás, ha az embernek van türelme, hogy a legjobbat meg-
keresse. 

A számítógép kifejezés megtalálása után az akkori egyetlen informatikai lapnak, az In-
formáció Elektronikának az egyik szerkesztőjeként lelkesen elhatároztam, hogy az olvasók 
segítségével elkezdem a magyar számítástechnikai szaknyelv megteremtését, írtam ezért 
egy cikket, hogy milyen nagyszerű lenne a szép, tiszta magyar számítás-technikai nyelvet 
megalkotni, mindjárt fel is soroltam számos angol kifejezést, aminek a magyarítására az 
olvasóktól javaslatokat kértem: pl. file, record, register, hardware, software stb. 

A cikkre egyetlen válasz sem érkezett. Vártam, majd álnéven írtam egy „választ", 
ami emlékeim szerint a következőképpen hangzott: ...az előző cikk szerzője, bizonyos K. Gy. 
egy tökéletesen elfogadhatatlan javaslatot tett a nagyon kiváló angol számítástechnikai szakkifejezések 
magyarítására, én azonban nem értem, miért kell megváltoztatni a már elfogadott angol kifejezéseket, 
és miért kell erőltetni valami újat, amit senki más, csak a magyarok értenek meg, stb., stb., stb. 

Ezt a cikket is mély hallgatás fogadta. Még válaszoltam az „ ismeretlen olvasónak", 
mert egy olvasói levelet nem lehet válasz nélkül hagyni: „ ...az olvasónak nincs igaza, mert a 
nyelv... ", majd úgy, ahogy volt, a javaslatom elsüllyedt. Ezzel – alig, hogy elkezdtem – be 
is fejeztem nyelvészeti pályafutásomat. Azután mégis folytattam, ugyanis később a 
Szabványügyi Hivatalban megalakult egy bizottság bizonyos számítástechnikai szabvá-
nyok kidolgozásán, például a magyar betűkészlet kódolására akart vállalkozni. A bizott-
ság, többek között, a számítástechnikai nyelv magyarítását is célul tűzte ki. Sokan vol-
tunk a bizottságban, közülük Grétsy Lászlóra, Szentiványi Tiborra emlékszem, a bizottság 
vezetője Lőrincze Lajos volt. Többször is összeültünk, de igazi eredményt nem tudtunk 
felmutatni. A magyar nyelv ékezetes betűinek a kódjával kapcsolatban alakítottunk egy 
szabványt, ami – emlékezetem szerint – sohasem vált gyakorlattá. Hamarosan megjelen-
tek Magyarországon a nyugati gyári számítógépek, mindegyik megoldotta a feladatot 
úgy, ahogyan a gyárak konstruktőreinek tetszett. Éveknek kellett eltelniük, amíg a nem-
zetközi szervezetek is elkezdtek a kérdéssel foglalkozni, aminek az eredményeként, a 
magyar ékezetes betűk bekerültek a nemzetközi szabványba. 

A francia számítástechnikai nyelvnek a megalkotásához hasonló akcióval csak a ki-
lencvenes évek elején Törökországban találkoztam. Meghívott résztvevője voltam az el-
ső törökországi számítástechnikai kiállításnak, a BILISIM' 95-nek. Az elnevezés törökül 
informatikát (számítástechnikát) jelent. A kiállításon megismerkedtem Dr. Aydin Köksal 
egyetemi tanárral, aki elmondta, a török nyelvből a hatvanas években, amikor az első 
IBM számítógépet megvették, elkezdték száműzni az angol jövevényszavakat, időben 
előbb, mint a franciák. Köksal professzor vezetésével létrejött egy önkéntes csoport, 
amely a folyamatosan megjelenő új angol szavak és betűszavak helyett újból és újból 
megkereste és meg is találta a megfelelő – a török nyelvhez illő – kifejezést. Olyan ne-
héz feladatokat is megoldott, mint például a szoftver török elnevezését: yazilim (csak az i 
betűkön nincs pont, mert ezzel jelölik az „ü” kiejtésű hangot a török nyelvben), amire 
mi a mai napig nem találtunk megfelelő magyaros elnevezést. Az új fogalmakat – kivétel 
nélkül – a saját szememmel láttam a kiállításon, minden török kiállító használta, sehol, 
egyetlen kiállítónál sem láttam pl. software vagy hardware feliratot. Miért is írták volna 
ki, senki sem értette volna meg, hogy mit jelent. Egyébként a yazilim eredeti jelentése 
rajz, írás, ha viszont számítógépről van szó: szoftver. Ugye érthető, és nagyon kitűnő 
megoldás! 

Kása Zoltán 


