
 

Vasfüggöﾐy szülöttei – ﾏagyar iﾐforﾏatika hőskora 

a keleti blokkban 

 

„Isﾏerd ﾏeg a ﾏúltat, aﾏiből a jövő gyökerezik.” 

 

A ┗asfüggöﾐ┞ Európa hidegháHorús kettéosztottságáﾐak politikai ﾏetaforája. A ﾏásodik 
┗ilágháHorú soráﾐ szo┗jet érdekszféráHa került közép- és kelet-európai országok 
ﾐépességéﾐek ﾐ┞ugatra iráﾐ┞uló szaHad ﾏozgását korlátozó Iéllal jöttek létre. Fizikailag az 

adott országok határai ﾏeﾐtéﾐ, az ヱΓヴヰ-es é┗ek ﾏásodik felétől fokozatosaﾐ lettek kiépít┗e. 
Ezeﾐ korlátozások részekéﾐt, to┗áHHi kereskedelﾏi eﾏHargó sújtotta a keleti Hlokk országait 
ふKGST, Kíﾐaぶ azzal a Iéllal, hog┞ az eﾏHargó alá eső országok, - köztük hazáﾐk is- egyre 

iﾐkáHH leﾏaradjaﾐak a feg┞┗erkezési ┗erseﾐ┞Heﾐ. A korlátozás kiterjedt ┗alaﾏeﾐﾐ┞i 
IsúIsteIhﾐológia e┝portjára, aﾏiről úg┞ goﾐdolták, hog┞ hadászati Iélra fel lehet haszﾐálﾐi. 
Ez a hidegháHorús gazdasági had┗iselés eg┞ik forﾏájáﾐak is tekiﾐthető.  
Ezt a szaﾐkIiót eg┞ COCOM-lista  (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) 

ﾐe┗ű dokuﾏeﾐtuﾏHaﾐ rögzítették, amelyet az 1947-Heﾐ alapított Hizottság koordiﾐált. 
Mag┞arország ┗oﾐatkozásáHaﾐ a COCOM-listát a ’Βヰ-as é┗ek ┗égéﾐ léﾐ┞egeseﾐ eﾐ┞hítették, 
majd ヱΓΓヲ. feHruár ヱヰ-éﾐ  ┗églegeseﾐ ﾏegszüﾐtették. 
 

Az eﾏHargó alatti időszak Mag┞arország teIhﾐikatörtéﾐetéﾐek eg┞ik foﾐtos szakasza, ﾏel┞ 
jótékoﾐ┞ hatással ┗olt hazáﾐkra, ﾏert teret adott a fejlesztésekﾐek. A teIhﾐikatörtéﾐet 
el┗álaszthatatlaﾐ a ﾏag┞ar ﾏű┗elődéstörtéﾐettől: Az iﾐforﾏatika ﾐélkül az elﾏúlt fél 
é┗század ﾏű┗eltség terjesztése ﾐag┞oﾐ Isoﾐka leﾐﾐe. Az iﾐforﾏatikatörtéﾐet az eﾏHeri 
Ii┗ilizáIió eg┞ik legfoﾐtosaHH törtéﾐete. A ﾏag┞ar ﾏérﾐökök száﾏára ez az időszak ﾏaga 
volt az eldorádó. Aﾏi ﾐeﾏ jöhetett He, azt ﾐeküﾐk kellett ﾏeg┗alósítaﾐi.  
 

Teg┞üﾐk eg┞ kis időutazást, ﾏeﾐjüﾐk ┗issza egészeﾐ a ヵヰ-es é┗ekig, hiszeﾐ a ﾏoderﾐ 
száﾏításteIhﾐika Mag┞arországoﾐ az ヱΓヵヰ-es é┗ekHeﾐ született. AHHaﾐ az időHeﾐ alakultak 
az első ﾐag┞ kiHerﾐetikai iskolák ahol ﾏegszületett ez a tudoﾏáﾐ┞ág Mag┞arországoﾐ. Ez ┗olt 
az akkori iﾐforﾏatika ﾏegfelelője. Néháﾐ┞ közülük, a legfoﾐtosaHHak: 
 

 

 “zegedeﾐ Kalﾏár László professzor úr kezdett el logikai gépeket építeﾐi ill. az Ő ﾏáig 
élő ﾏuﾐkatársa Muszka Dáﾐiel építette ﾏeg Mag┞arország első ﾏűállatát, első állat 
ﾏodellt a „katiIaHogaratざ a pa┗lo┗i feltételes refle┝ek ﾏodellezése IéljáHól. 

 E ﾏellet pedig Budapesteﾐ, a Műszaki Eg┞eteﾏeﾐ Kozﾏa László kezdett el elektro-

ﾏeIhaﾐikus száﾏítógépet készíteﾐi, ez ┗olt a MESZ-ヱ eg┞ ﾐulladik geﾐeráIiós ヲヰヰヰ 
jelfogót tartalﾏazó száﾏítógép. ill. a MTA-ﾐ ヱΓヵΓ. jaﾐuár ヲヱ-éﾐ kezdett el ﾏűködﾐi az 
első ﾏag┞ar elektroﾐikus száﾏítógép az Mン. Eﾐﾐek a dátuﾏa poﾐtosaﾐ isﾏert, ﾏert 
az Esti hírlapHaﾐ ﾏegjeleﾐt róla eg┞ Iikk: 

 



 

 

Alig telik el tíz é┗ és ﾏár Mag┞arországoﾐ ┗aﾐ száﾏítógép ipar. ヱΓヶΒ-ban Esztergomban 

ﾏutatkozott He a száﾏítógép ipar Mag┞arországoﾐ. Kettő Iég ﾏutatta He az alkotásait: 
RészHeﾐ az Elektroﾐikus Mérőkészülékek G┞ára ふEMGぶ, részHeﾐ pedig a Közpoﾐti Fizikai 
Kutató Iﾐtézet. ふKFKIぶ. Az EMG-t 1950-Heﾐ alapították az OrioﾐHól ki┗ált ﾏérﾐökök, 
teIhﾐikusok, ﾏi┗el az Orioﾐ ﾏűszerosztál┞a képteleﾐ ┗olt ﾏár ellátﾐi az eg┞re ﾐag┞oHH hazai 
igéﾐ┞eket. Az Elektroﾐikus Mérőkészülékek G┞áráﾐál ┗olt eg┞ legeﾐdás ﾏérﾐök, akit úg┞ 

hí┗tak, hog┞ Klatsﾏáﾐ┞i Árpád. Klatsﾏáﾐ┞i Árpád ﾏár a ヶヰ-as é┗ek körepéﾐ elkészítette 
Mag┞arország első asztali traﾐzisztoros száﾏológépét a Huﾐor ヱンヱ-et, amelyet 

forﾏater┗ezési díjjal is kitüﾐtettek. 

Eﾐﾐek to┗áHHfejlesztett ┗áltozata ┗olt a Huﾐor ヱヵΑ/ヱヵΒ. Ehhez tartozott eg┞ külső ﾐag┞ 
eg┞ség, aﾏi ﾏagát a logikai eg┞séget tartalﾏazta, erre Isatlakozhatott rá ﾏa┝iﾏálisaﾐ ﾐég┞ 
beviteli-ﾏegjeleﾐítő koﾐzol. Íg┞ eg┞ irodáHaﾐ akár ヴ íróasztalról is lehetett eg┞ időHeﾐ 
haszﾐálﾐi a száﾏológépet. 

 

 



 

G┞akorlatilag az irodai Iélú száﾏításteIhﾐika ﾏég ﾐeﾏ az általáﾐos Iélú száﾏítógépek, 
haﾐeﾏ a száﾏológépek sziﾐtjéﾐ Klatsﾏáﾐ┞i Árpáddal kezdődött hazáﾐkHaﾐ. Ezeﾐ kí┗ül eg┞ 
saját fejlesztésű ED“ ﾐe┗ű logikai kárt┞a készletre alapoz┗a eg┞ öﾐálló traﾐzisztoros 

száﾏítógépet is készített Mag┞arországoﾐ ezt úg┞ hí┗ták, hog┞ EMG Βンヰ.  

 

E ﾏellett a Közpoﾐti Fizikai Kutató IﾐtézetHeﾐ eg┞ egész g┞ártﾏáﾐ┞Isalád fejlesztéséHe 
kezdtek. Ez ┗olt a TPA ふTárolt Prograﾏú Aﾐaliztátorぶ sorozata. Ezek az első példáﾐ┞tól, az 
1968-ban bemutatott TPA 1001-től kezd┗e, aﾏi eg┞ traﾐzisztoros száﾏítógép ┗olt, egészeﾐ a 
reﾐdszer┗áltozásig ﾏeghatározó gépek ┗oltak Mag┞arországoﾐ a száﾏítóközpoﾐtokHaﾐ. 

 

Két eltérő filozófiát jeleﾐített ﾏeg az EMG és a KFKI. Az EMG Iég fejlesztő ﾏűhel┞e saját 
fejlesztésű gépeket akart, ezt ┗alósította ﾏeg Klatsﾏáﾐ┞i Árpád. Ezzel szeﾏHeﾐ a KFKI 
gárdája úg┞ döﾐtött, hog┞ klóﾐozﾐi fog. A klóﾐozás ﾏost ヲヰヱΑ -Heﾐ eg┞ dehoﾐesztáló 
kifejezésﾐek tűﾐhet, akkoriHaﾐ, az akkori körülﾏéﾐ┞ek között, aﾏikor hidegháHorú volt 

Mag┞arország a ┗asfüggöﾐ┞ﾐek a keleti oldalára került és a ﾐ┞ugati ﾐag┞ hatalﾏak seﾏ 
┗oltak érdekeltek aHHaﾐ, hog┞ Mag┞arországra IsúIsteIhﾐika eljussoﾐ. Nag┞oﾐ koﾏol┞ 
iﾐﾐo┗áIiós érték ┗olt, hog┞ eg┞-eg┞ ﾐ┞ugati száﾏítógépet ┗isszafejtettek, leﾏásoltak 

általáHaﾐ ﾐag┞oﾐ kreatí┗ ﾏódoﾐ ﾏegépítettek. Erre példa a TPA g┞ártﾏáﾐ┞Isalád, aﾏel┞ a 
DIGITAL EQUIPMENT Iégﾐek a PDP azaz ふPrograﾏ Data ProIessorぶ Isaládjáﾐak ┗olt töHHé- 

 



 

ke┗ésHé a ﾏegfeleltetése. De ┗oltak közöttük teljeseﾐ ﾏag┞ar fejlesztésű gépek is, mint a 

TPA Αヰ ﾐe┗ű Bogdáﾐ┞ Jáﾐos ┗ezetésé┗el ter┗ezett száﾏítógép. 

 

 

KözHeﾐ eg┞ ﾐag┞ ┗áltozás kö┗etkezett He a száﾏítógépiparHaﾐ a ヶヰ-as é┗ek ┗égéﾐ. A 
“zo┗jetuﾐió akkori ﾏiﾐiszterelﾐökéﾐek Koszigiﾐﾐek a ja┗aslatára alakult az Eg┞séges 
“záﾏítógép Reﾐdszer ふE“)Rぶ ﾐe┗ű eg┞üttﾏűködés, a KG“T országok között. Úg┞ döﾐtöttek, 
hog┞ ﾏegpróHálják a g┞ártﾏáﾐ┞ Isaládjaikat összehaﾐgolﾐi. EHHeﾐ az összehaﾐgolásHaﾐ az 
IBM Iégﾐek az IBM ンヶヰ-as ﾏodellje szolgált ﾏiﾐtakéﾐt töHHé-ke┗ésHé, ﾏert Mag┞arország 
ebben is egy picit renitens volt: Mi úg┞ döﾐtöttüﾐk, hog┞ FraﾐIia liIeﾐsz alapjáﾐ kezdüﾐk el 
száﾏítógépeket fejleszteﾐi. Ez ┗olt az Rヱヰ ﾐe┗ű száﾏítógép, aﾏi ┗alójáHaﾐ a Francia Mitra15 

liIeﾐsze ┗olt, és eﾐﾐek utódjai kéﾐt született ﾏeg későHH az Rヱヱ. A székesfehér┗ári Videotoﾐ 
Iég eredeti ﾐe┗éﾐ Vadásztöltéﾐ┞- és G┞utaIs G┞ár igeﾐ sokáig g┞ártott ﾏiﾐd száﾏítógépeket, 
ﾏiﾐd a legkülöﾐHözőHH perifériákat a sorﾐ┞oﾏtatóktól kezd┗e a képerﾐ┞ős terﾏiﾐálokig. 
Aﾏel┞ek eg┞éHkéﾐt ﾐeﾏ Isak a keleti országokHa de FraﾐIia országHa, Észak AfrikáHa, 
IﾐdiáHa Ázsia külöﾐHöző országaiHa is ﾏegjeleﾐtek. Ezzel Mag┞arország g┞akorlatilag eg┞ 
száﾏítógép e┝portőrré ┗ált, a Mag┞arországi száﾏítógép ipar felkerült a ┗ilágtérképre, ezért 
jeleﾐtős g┞ártókapaIitás alakult ki “zékesfehér┗ároﾐ. E ﾏellett jó pár ﾏás g┞ártó is úg┞ 
döﾐtött a Αヰ-80-as é┗ekHeﾐ, hog┞ Heszáll a száﾏítógépek g┞ártásáHa és fejlesztéséHe. Az 
eg┞ik első ezek közül az eg┞ ﾐag┞oﾐ foﾐtos kutatóiﾐtézet volt. A Nára┞ )solt ┗ezette “)KI 
ﾐe┗ű Iég a “záﾏításteIhﾐikai KoordiﾐáIiós Iﾐtézet, aﾏel┞ ﾐeﾏ Isak külöﾐHöző koordiﾐáIiós 
ﾏuﾐkákat ┗égzett az E“)R reﾐdszer keretéHeﾐ, de száﾏítógépeket is fejlesztett. A Proper 
száﾏítógépIsalád, eg┞ ﾏegosztó forﾏater┗ű Hereﾐdezés. Ez ┗olt Európa első IBM PC/XT 
klóﾐja. Ez ┗olt a ┗ilág eg┞ik első IBM koﾏpatiHilis száﾏítógépe. A későHHi IBM PC klóﾐokkal 
elleﾐtétHeﾐ ezt a gépet ﾐeﾏ külöﾐHöző tá┗olkeleti alkatrészekHől rakták össze, ﾐeﾏ aﾐﾐ┞i 
törtéﾐt, hog┞ ﾏeg┗ettek külöﾐHöző kárt┞ákat Hehozták és felülﾏatriIázták, haﾐeﾏ eg┞ Fai┝ 
GáHor ﾐe┗ű koﾐstruktőr alaposaﾐ ﾏegﾐéz┗e az eredeti IBM PC-t újjá építette.  

 



 

Ez az újjá építés úg┞ sikerült, hog┞ kH. ﾏásfélszeres ﾏéretű lett, ﾏiﾐt az eredeti IBM PC, de 
ﾏűködött, koﾏpatiHilis ┗olt az IBM PC-vel.  

Ez ﾐag┞oﾐ foﾐtos lépés ┗olt a száﾏításteIhﾐika törtéﾐetéHeﾐ, hiszeﾐ a Αヰ-es é┗ek közepétől 
ﾏegjeleﾐﾐek a szeﾏél┞i száﾏítógépek, ezekﾐek az etaloﾐjá┗á ┗ált az IBM PC. ヱΓΒヱ augusztus 
12 –től fog┗a, aﾏikor az első IBM PC-t Heﾏutatták. Ez a MultiﾐaIioﾐális ﾏaﾏut ┗állalat úg┞ 
döﾐtött, hog┞ faﾐtáziát lát a szeﾏél┞i száﾏítógép iparágHaﾐ, és elkezd ﾏaga is szeﾏél┞i 
száﾏítógépeket g┞ártaﾐi. Már ezt ﾏegelőzőeﾐ piaIra kerültek koﾐkureﾐs g┞ártók szeﾏél┞i 
száﾏítógépekkel. Az a goﾐdolat, hog┞ az otthoﾐokHaﾐ, iskolákHaﾐ is száﾏítógépeket 
haszﾐáljuﾐk, az igeﾐ régóta foglalkoztatta az iﾐforﾏatikusokat, régóta Iéljuk ┗olt, hog┞ ﾏiﾐél 
töHH eﾏHer ﾏeg isﾏerje a száﾏításteIhﾐikát.  

Erre a legjoHH példa eg┞ piarista szerzetes pál┞ája Budapesteﾐ, akit úg┞ hí┗tak, hogy     

Ko┗áIs Mihál┞. 1916-os születésű, ヲヰヰヶ-Haﾐ halt ﾏeg Γヰ é┗es koráHaﾐ.  Ő ﾐag┞oﾐ koráﾐ úg┞ 
döﾐtött, hog┞ a száﾏítás teIhﾐikát ﾏegisﾏerteti a fiatalokkal. ヱΓヵΓ áprilisáHaﾐ ﾏár ┗itte az 
akkor 15-ヱヶ é┗es taﾐít┗áﾐ┞ait a Mag┞ar Tudoﾏáﾐ┞os Akadéﾏia száﾏító közpoﾐtjáHa, 
ﾏegﾏutatta ﾐekik az első ﾏag┞ar száﾏítógépet az Mン-at. Úg┞ döﾐtött, eg┞ eg┞házi 
iskoláHaﾐ, hog┞ elkezd szakköri körülﾏéﾐ┞ek között kiHerﾐetikát taﾐítaﾐi. Őt tekiﾐtjük 
Mag┞arország első iﾐforﾏatika taﾐáráﾐak. Ez ol┞aﾐ sziﾐtű high-tech dolognak száﾏított, amit 

legiﾐkáHH a ﾏai roHotikához lehetﾐe hasoﾐlítaﾐi. De ez ﾏég aﾐﾐál is ritkáHH dolog, 

külöﾐöseﾐ eg┞ eg┞házi iskoláHaﾐ, hog┞ eg┞ il┞eﾐ jellegű tudást adjaﾐak át. Neﾏ azért, mert 

eg┞házi iskoláról ┗aﾐ szó, - a piarista reﾐd az eg┞ oktató reﾐd ┗olt - ﾏiﾐdig előreﾏutató 
terﾏészettudoﾏáﾐ┞os téﾏákkal foglalkoztak, aHHaﾐ az időHeﾐ Mag┞arországoﾐ ezt ﾐeﾏ 
lehetett köﾐﾐ┞en megszervezni. 1966-Haﾐ eg┞ akkor ヱΑ é┗es taﾐít┗áﾐ┞a Wo┞ﾐro┗iIh FereﾐI 
feladata ┗olt az, hog┞ építseﾐ eg┞ ol┞aﾐ száﾏítógép ﾏodellt, amivel piciben meg lehet 

mutatni, hog┞ hog┞aﾐ ﾏűködik eg┞ száﾏítógép. Ezt úg┞ ﾐe┗ezte el Wo┞ﾐro┗iIh FereﾐI, hog┞ 
TüIsök. Ezzel a száﾏítógép ﾏodellel felkerestek eg┞ akkori kisszö┗etkezetet, aﾏit úg┞ hí┗tak, 
hog┞ Budai Járási Háziipari “zö┗etkezet, és aﾐﾐak a ﾏuﾐkatársai┗al eg┞ütt ヱΓヶΑ-ben egy bolti 

terﾏéket alkottak ﾏeg, ez ┗olt a Mikroﾏat. Ez ┗olt az első Hereﾐdezés, aﾏit Holti 
forgaloﾏHaﾐ ﾏeg lehetett ┗ásárolﾐi. Fog┞asztói ára ヴヰヰFt ┗olt, aﾏi ﾐeﾏ száﾏított olIsónak 

az akkori fizetésekhez képest. JátékHoltokban, Keravillban, ezermester boltokban lehetett 

megvenni. Ezen az elektro-ﾏeIhaﾐikus jelfogós eleﾏekHől épült eszközöﾐ ﾏár ﾏeg lehetett 
ﾐézﾐi, hog┞ hog┞aﾐ ﾏűködik eg┞ ﾐag┞száﾏítógép. “okaﾐ ┗issza┗itték ┗ásárlás utáﾐ, a 
készüléket, mert azt hitték hiHás, - alulról üres volt a doHoza. ValójáHaﾐ arról ┗aﾐ szó, hog┞ a 
kezelő felület eg┞ ﾐ┞oﾏtatott áraﾏkörre épült, ami akkoriban ﾏég ﾏeglehetőseﾐ ismeretlen 

┗olt. A kartoﾐ doHozáﾐ eg┞ Fazekas Pisti ﾐe┗ű fiúIska játszik ezzel a géppel. Huzalokkal 

programozgatja, a láﾏpák föl┗illaﾐﾐak, azzal tud ﾏiﾐdeﾐféle Hit sziﾐtű logikai ﾏű┗eleteket 
┗égezﾐi. Mit sugall ez a kép? Ha ﾐag┞oﾐ üg┞es ┗ag┞ kisfiaﾏ, és ﾏegtaﾐulod ezeﾐ a 
száﾏítógépes alapﾏű┗eleteket, akkor ﾏajd ha felﾐőtt leszel, akkor föl┗eheted a fehér 
köpeﾐ┞t, Heﾏehetsz a száﾏítóközpoﾐtHa és eg┞ Uarl ヲ elektroﾐIsö┗es száﾏítógépeﾐ ﾏajd te 
magad is programozhatsz. Egy valamit felejtett el Miska HáIsi, hog┞ ﾏire ez a kisfiú felﾐőtt, 
addigra ﾏár ﾏegjeleﾐtek a ﾏikroproIesszorok, léﾐ┞egeseﾐ leIsökkeﾐt a száﾏítógépek 
ﾏérete, és Isakhaﾏar ﾏegjeleﾐtek a szeﾏél┞i száﾏítógépek is. 



 

EHHeﾐ az időHeﾐ a szeﾏél┞i száﾏítógépek g┞akorlatilag két ﾐag┞ kategóriára oszthatóak: 

RészHeﾐ ┗aﾐﾐak ol┞aﾐ professzioﾐális asztali száﾏítógépek, ┗ag┞ ﾏikroszáﾏítógépek 
ﾏel┞eket első sorHaﾐ irodákHaﾐ, ┗állalatokﾐál haszﾐáltak. Ezekﾐek az értéke töHH ヱヰヰ ezer 
forint, egy Proper 16 -Hól eg┞ teljes kiépítésű száﾏítógépﾐek közel ヱ ﾏillió foriﾐt ┗olt az ára 
akkor, aﾏikor eg┞ ha┗i fizetés ﾐag┞jáHól ン-ヶ ezer foriﾐt ┗olt, eg┞ autó ﾐag┞ságreﾐdileg Βヰ 
ezer foriﾐtHa került. Másrészt, kluH keretek között elkezdődtek a saját építésű „hoHH┞ざ 
kategóriájú ﾐe┗ezhetjük otthoﾐi, ┗ag┞ játék gépek építését. “okaﾐ, ﾏár ┗alóHaﾐ otthoﾐ is 
akartak száﾏítógépeket birtokolni. 

Az Eg┞esült ÁllaﾏokHaﾐ ヱΓΑヵ-Heﾐ jeleﾐt ﾏeg az első otthoﾐi száﾏítógép, úg┞ hí┗ták, hog┞ 
ALTAIR. A RAM ﾏeﾏóriája ヲヵヶ Hájt ┗olt, ez viszoﾐ┞lag szűkös tudásra ┗olt elegeﾐdő. De 

illesztettek hozzá terﾏiﾐált és l┞ukszalag eg┞séget is. Eg┞ akkori szeﾏfüles fiataleﾏHer, aki 
akkor ﾏég ヲヰ é┗es seﾏ ┗olt, készített hozzá eg┞ BA“IC ﾐ┞el┗járást. De erről, kiIsit későHH… 

Aﾏikor ezt a szót halljuk, hog┞ BA“IC, akkor ﾐ┞ugodtaﾐ lehetüﾐk ﾐag┞oﾐ Hüszkék! Ez annak a 

korszakﾐak a legköﾐﾐ┞eHHeﾐ ﾏegtaﾐulható és legelterjedteHH prograﾏozási ﾐ┞el┗e ┗olt, 
aﾏit az eredeti kifejlesztője kiﾏoﾐdottaﾐ fiatalokﾐak száﾐt. Az ┗olt a Iélja, hog┞ a főiskolákoﾐ 
és eg┞eteﾏekeﾐ ﾏiﾐél töHHeﾐ ﾏegtaﾐuljaﾐak prograﾏozﾐi. Ezt a kifejlesztőt, ﾏateﾏatikust 
úg┞ hí┗ták, hog┞  Jhoﾐ Keﾏeﾐ┞. - Budapesteﾐ a BajIs┞ )siliﾐszk┞ út és a Bátori u. sarkáﾐ ott 
van az 1903-Haﾐ született Neuﾏaﾐﾐ Jáﾐosﾐak a szülőháza. Neki köszöﾐhetjük a ﾏoderﾐ 
száﾏítógép ﾏűködési el┗ét. – Néháﾐ┞ sakkokkal arréHH a Deák tér felé, a Toldi ﾏozi mellett, 

ott ┗aﾐ eg┞ újaHH eﾏléktáHla: E házHaﾐ született Keﾏéﾐ┞ Jáﾐos azaz Johﾐ Keﾏeﾐ┞ a BA“IC 
ﾐ┞elﾐek az alkotója ヱΓヲヶ-Haﾐ. ヲン é┗ és ﾐéháﾐ┞ háztöﾏH ┗álasztja el őket eg┞ﾏástól. Vissza 

kanyarodva, ennek a BASIC-ek készítette el eg┞ ﾐ┞el┗járását eg┞ akkor tizeﾐé┗es fiataleﾏHer 
az ALAIR-hez. Ezt a fiatal eﾏHert úg┞ hí┗ták, hog┞ Williaﾏ Gates, a HeIe ﾐe┗e az ┗olt hog┞ Bill 
Gates, a Iégét úg┞ hí┗ták, hog┞ MiIroIoﾏputer soft┘are rö┗idít┗e MiIrosoft. Néháﾐ┞ é┗ és 
felhőkarIolóHa költözött ez a fiataleﾏHer. Volt eg┞ barátja, aﾏi taláﾐ túlzás. IﾐkáHH 
┗etél┞társ Harátja, akit ﾏeg úg┞ hí┗tak, hog┞ “te┗e JoHs. Ő akkoriHaﾐ eljárt a HoﾏeHre┘ 
Computer Club-ba rö┗ideﾐ HCC. Nézegette, ﾏil┞eﾐ jópofa száﾏítógépet építgetnek az ottani 

fiatalok. Összefogott eg┞ “te┗e Wozﾐiak ﾐe┗ű fiataleﾏHerrel, és ők is építettek eg┞ otthoﾐi 
száﾏítógépet. Gondolkodtak, hogy hogyan ﾐe┗ezzék el. Azt akarták, hog┞ legyen valami 

eltérő elﾐe┗ezése, ﾐe ﾏiﾐt az IBM-é, ne mozaik szóHól álljoﾐ. Leg┞eﾐ ┗alaﾏi jó ┗alaﾏi jó 
szer┗es ﾐe┗e, aﾏi ol┞aﾐ puha, ol┞aﾐ szeretetre ﾏéltó, ol┞aﾐ göﾏHöl┞ded. Elﾐe┗ezték Apple-

nek. Ez is eg┞ sikertörtéﾐet, ők is eg┞ ヴ-ヵ é┗ alatt a garázsHól átköltöztek a felhőkarIolóHa. 
Taláﾐ ﾏár érthető, hog┞ ﾏiért gondolhatjuk azt, hog┞ ez az eﾏHeri Ii┗ilizáIió eg┞ik 
legfoﾐtosaHH törtéﾐete. 

Ha ﾏár sikertörtéﾐetről Heszélüﾐk, Neuﾏaﾐﾐ Jáﾐos és Keﾏéﾐ┞ Jáﾐos ﾏellett ﾏéltáﾐ 
lehetüﾐk Hüszkék a sziﾐtéﾐ ﾏag┞ar szárﾏazású Aﾐd┞ “te┗eﾐ Gro┗e-ra, azaz Gróf Aﾐdrás 
Ist┗áﾐra, aki az Iﾐtel Iég ヱΓヶΒ-as társalapítója és igazgatója, illetve Leslie L. Vadasz,  magyar 

ﾐe┗éﾐ Vadász László aki sziﾐtéﾐ az Iﾐtel társalapítója és alelﾐöke ┗olt és az ő ┗ezetésé┗el 
1971-Heﾐ elkészül a ┗ilág első ﾏikroproIesszora az Iﾐtel ヴヰヰヴ.  



Az első ﾏag┞ar űrtúristakéﾐt isﾏert Charles “iﾏoﾐ┞i, azaz Ifj. “iﾏoﾐ┞i Károl┞ is a MiIrosoft 
egyik korai prograﾏfejlesztője. Ő készítette az OffiIe Irodai prograﾏIsoﾏag ősét.  

A ﾐag┞ ﾏag┞ar ﾐe┗ek közül ﾐeﾏ ﾏaradhat ki Jáﾐosi MarIell ﾐe┗e seﾏ. A BRG 
fejlesztőﾏérﾐökekéﾐt ﾏegalkotta ヱΓΑヴ-Heﾐ a ┗ilág első ﾏiﾐi ン Ioll ﾏéretű flopp┞ját az MCD-

01 –et, ﾏegelőz┗e ezzel ﾏiﾐdeﾐki ﾏást a piaIoﾐ. Az MCD ヱ flopp┞ újdoﾐsága a szilárd tok és 
a ﾏiﾐdössze ン″ átﾏérőjű közpoﾐtosított leﾏez ┗olt, aﾏi téglalap alakú tokHa szerel┗e 
kéﾐ┞elﾏeseﾐ elfért eg┞ ﾏelléﾐ┞zseHHeﾐ. Maga a ﾏeghajtó pedig körülHelül tized akkora 
volt, mint a korabeli nag┞ flopp┞ké, azoﾐos tárolási kapaIitás ﾏellett! Ezt ﾏegelőzőeﾐ Isak 
jó┗al ﾐag┞oHH ﾏéretű adathordozókat haszﾐáltak, általáHaﾐ Β Ioll ﾏéretűeket. Bárﾏeﾐﾐ┞ire 
is forradalmi volt Jáﾐosi MarIell találﾏáﾐ┞a, sajﾐos, ez a törtéﾐet ke┗ésHé ﾐe┗ezhető 
sikertörtéﾐetﾐek. Bár a szaHadaloﾏ hazai oltalﾏat kapott, hiáHa keltette fel száﾏos ┗ilágIég 
érdeklődését ol┞aﾐokét, ﾏiﾐt pl. a Coﾏﾏodore, akiﾐek legeﾐdás alapítója JaIk Traﾏiel 
szeﾏél┞eseﾐ is ellátogatott Mag┞arországra, hog┞ tárg┞aljoﾐ az eg┞üttﾏűködésről. A BRG 
vezetői ﾐeﾏ isﾏerték fel a találﾏáﾐ┞ jeleﾐtőségét. Az eg┞üttﾏűködési ajáﾐlat elutasítása 
általáﾐos g┞akorlat ┗olt a szoIialista ┗ilágHaﾐ. A kazettás flopp┞ esetéHeﾐ – ﾐeﾏzetközi 
szaHadaloﾏ hiáﾐ┞áHaﾐ – a konkurencia-harIot ┗égül a “oﾐ┞ ﾐ┞erte ﾏeg, a töHHiek さkö┗etőざ 
g┞ártók lettek. Íg┞ lett a PC-k é┗ekeﾐ keresztül legfőHH külső adathordozója a Jáﾐosi-féle ン″-

os MCD-Hől kialakult ン,ヵ″-os floppy.  

Azóta, ezekről a sikertörtéﾐetekről töHH ﾏozifilﾏet is készítettek, ﾏegkerülhetetleﾐ része a 
┗ilágtörtéﾐetﾐek. Aki ﾏegőrzött eg┞ Apple ヱ-et,  valahol és ﾏost aukIióra HoIsátja, az 
ﾏag┞ar péﾐzHeﾐ ol┞aﾐ ﾐeg┞edﾏilliárd foriﾐtot talál új gazdára!  

A Homebrew Computer Club –ok ﾐéháﾐ┞ é┗es késéssel, de hazáﾐkHaﾐ is ﾏegjeleﾐtek. 
Néháﾐ┞ magyar fiatalembereknek ﾏegtetszett az ötlet, és úg┞ döﾐtöttek, hog┞ ők is 
létrehozﾐak eg┞ HCC kluHot. Mag┞arországoﾐ, “iﾏoﾐ┞i Eﾐdre lett a ┗ezetője.  

Elkezdtek goﾐdolkodﾐi, hog┞ ﾏil┞eﾐ száﾏítógépet lehetﾐe építeﾐi a gardróHHaﾐ otthoﾐ… 

Volt eg┞ akkor tizeﾐé┗es test┗érpár, úg┞ hí┗ták őket, hog┞ LukáIs József és LukáIs Eﾐdre 
┗alahol Lág┞ﾏáﾐ┞osoﾐ laktak eg┞ lakótelepi lakásHaﾐ és az eg┞ik Heépített szekréﾐ┞Hől 
kialakítottak eg┞ száﾏítógép laHort. Ők készítették el a HoﾏeLaH ﾐe┗ű száﾏítógépet, aﾏit 
eg┞részt DoﾏHó┗ároﾐ a Color Ipari “zö┗etkezet későHH g┞ártásHa ┗ett. Ezt ﾏegelőzőeﾐ 
HomeLab 2 gépüket a BosIoop Agráripari közös ┗állalat - Persoﾐal GT g┞ártotta AirIoﾏp ヱヶ 
ﾐé┗eﾐ. 

Másrészt, ﾏeg az ország összes ﾐag┞oHH ┗árosáHaﾐ külöﾐHöző ﾏérﾐökihletésű fiatalok el 
kezdték ﾏaguk is gépet építeﾐi. A HoﾏeLaH azért is tiszteletre ﾏéltó gép, ﾏert a külöﾐHöző 
társadalﾏi rétegek, külöﾐHöző hátráﾐ┞os hel┞zetű Isoportok is hozzájuthattak az informatika 

áldásaihoz. Az esél┞eg┞eﾐlőség jeg┞éHeﾐ, eg┞ik legkoﾏol┞aHH ﾏérföldkő eHHeﾐ az, aﾏikor a 
gyeﾐgéﾐ látók a ┗akok elkezdhettek száﾏítógéppel dolgozﾐi, hiszeﾐ ezzel keﾐ┞ér került a 
kezükHe, kiﾐ┞ílt eg┞ ┗ilág előttük. Ez részHeﾐ a HoﾏeLaH száﾏítógépﾐek, részHeﾐ pedig a 
Közpoﾐti Fizikai KutatóiﾐtézetHeﾐ dolgozó házaspárﾐak köszöﾐhető, akiket úg┞ hí┗tak, hogy 

Arató Aﾐdrás és Vaspöri Teréz. Vaspöri Teréz ﾏaga is ┗ak ┗olt. Ők úg┞ határoztak, hog┞ 
ehhez a HoﾏeLaH száﾏítógéphez készíteﾐek eg┞ Heszéd sziﾐtetizátort. Aﾏi azt jeleﾐti, hog┞ 
aﾏit a gépHe Hepöt┞ögﾐek, ﾐeﾏ kell hozzá képerﾐ┞ő, haﾐeﾏ azt eg┞ géphaﾐg kimondja.  



 

Ha lenyomjuk azt a Hilleﾐt┞ű koﾏHiﾐáIiót, hog┞ “hift és ヲ, akkor kiírja az idézőjelet. A Heszéd 
sziﾐtetizátor ezt úg┞ ejti ki, hogy: „ﾏaIskaköröﾏざ. PiIit Hosszaﾐtó volt, hogy minden 

HekapIsoláskor Heﾏutatkozik a gép, de ha megnyomták a resetet, akkor is ┗égig kellett 

hallgatni, hog┞ „BraiLaH száﾏológép, BraiLaH száﾏológép ヴΒΒヴΒ Hájt szaHad ﾏeﾏória, 
HoﾏeLaH HasiI ン.ヱ ┗erzió oké.ざ Ezjeleﾐt ﾏeg ﾏiﾐdeﾐ alkaloﾏﾏal a képerﾐ┞őﾐ, aﾏit a gép 

felolvasott.  

A tréfálkozásoﾐ túl, eg┞ érdekesség rejlik a sorok között: Azt mondja, hogy Brailab 

száﾏológép. Az, hog┞ száﾏológépﾐek-, ┗ag┞ száﾏítógépﾐek hí┗juk ezeket a ﾏasiﾐákat, 

é┗tizedekig tartó parázsló vita ö┗ezte. A ﾏateﾏatikusok Hüszkéﾐ, ﾏég a ’Αヰ-es-’Βヰ-as 

é┗ekHeﾐ is száﾏológépﾐek tartották, ﾏíg az inforﾏatikusok eg┞re iﾐkáHH száﾏítógépﾐek 
ﾐe┗ezték. Ez a ┗ita az ’ヵヰ-es ’ヶヰ-as é┗ek fordulójára tekiﾐt ┗issza. Akkor ┗olt eg┞ MüﾐﾐiIh 
Aﾐtal ﾐe┗ű prograﾏozó, Mag┞arország eg┞ik első prograﾏozója ふMüﾐﾐiIh FereﾐI akkori 
ﾏiﾐiszterelﾐökﾐek ┗olt az uﾐokaöIIseぶ. Ő ┗olt az, aki azt ﾏoﾐdta, hog┞ a prograﾏozható 

száﾏológépeket, aﾏik Hoﾐ┞olult ﾏű┗eletsorozatok el┗égzésére is alkalﾏasak, azokat 
ﾐe┗ezzük száﾏítógépﾐek. Tehát, száﾏítógép elﾐe┗ezést MüﾐﾐiIh Aﾐtalﾐak köszöﾐhetjük. 

Ha pedig azt a szót halljuk, hogy Computer, akkor jussoﾐ eszükHe, hog┞ ez ﾐeﾏ eg┞ 
Hereﾐdezés ﾐe┗e ┗olt régeﾐ a ’ヴヰ-es é┗ekHeﾐ, sőt ﾏég az ’ヵヰ-esHeﾐ is ez eg┞ foglalkozás 

neve volt. A “záﾏolás joga Iíﾏű mozifilm a NASA-Haﾐ dolgozó első fekete Hőrű ﾏateﾏatikus 
ﾐőkről szólt. Őket úg┞ hí┗ták, hog┞ Coﾏuterek. Tehát a száﾏológép kezelő ﾏateﾏatikusokat 
hí┗ták koﾏpjúterekﾐek, a ’ヴヰ-es é┗ekHeﾐ eg┞ Johﾐ ViﾐIeﾐt Ataﾐasoff ﾐe┗ű Bolgár 
szárﾏazású aﾏerikai ﾏateﾏatikus ┗olt az aki aﾏikor eg┞ prograﾏozható száﾏológépet 
ter┗ezett azt ﾏoﾐdta, hog┞ éﾐ ezt Coﾏputerﾐek fogom nevezni, mert ez pont azt a 

foglalkozást fogja hel┞ettesíteﾐi, hiszeﾐ ﾐeﾏ Isak az alapﾏű┗eleteket tudja de azok hel┞es 
sorreﾐdje is Heletáplálható. 

Bár ez a site a ﾏag┞ar gépeket ﾏutatja He, de ﾏiﾐdeﾐképp érdeﾏes a gépek ┗oﾐatkozásáHaﾐ 
is áttekiﾐteﾐi a ┗asfüggöﾐ┞ ﾏásik oldalára. A Sinclair ZX Spectrum, vagy ZX81, a 

Commodore+4-et és a Coﾏﾏodore ヶヴ későHH az Eﾐterprise ﾏiﾐd-ﾏiﾐd része ┗olt hazáﾐk 
iﾐforﾏatika alakulásáHaﾐ, főleg az eﾏHargó eﾐ┞hülését kö┗etőeﾐ. Bár a leleﾏéﾐ┞es 
ﾏag┞arokat a szigorú elszigeteltség seﾏ tartotta ┗issza a ﾐ┞ugati IsúIsteIhﾐológia 
HeszerzéséHeﾐ, hiszeﾐ ﾏiﾐdeﾐféle furﾏáﾐ┞os ﾏódoﾐ, de kiseHH száﾏHaﾐ Hekerültek az 
országHa a tiltott teIhﾐológiák is. Erről is készült ﾏozifilﾏ. A Vakoﾐdok ヴ Iíﾏű filﾏ azt 
mutatja be, milyen magas sziﾐtű szoft┗erfejlesztésekeﾐ dolgoztak ﾏag┞ar szakeﾏHerek 
aHHaﾐ az időHeﾐ és ezzel ﾐeﾏzetközileg is hírﾐé┗re tettek szert. A C64 ふCoﾏﾏodorぶ a házi 
száﾏítógépek ikoﾐikus alakja ┗olt, mondhatni a száﾏításteIhﾐika Volks┘ageﾐ Hogara. A 

hobby száﾏítógépek a kategóriájáHaﾐ eHHől a típusHól adtak el ┗ilágszerte a legtöHHet. TöHH 
ﾏiﾐt ヲヰ ﾏillió példáﾐ┞t kelt el Helőle! A g┞ártó elsősorHaﾐ otthoﾐi haszﾐálatra, játékra száﾐta 
ezt a gépet. Náluﾐk a professzioﾐális gépekhez ﾏért, relatí┗e olIsó ára ﾏiatt nagyon sok 

┗állalat haszﾐálta üg┞┗iteli- irodai alkalﾏazásokhoz, aﾏit a játék gépekhez képest iﾏpoﾐáló 
tudása tett lehető┗é.  

 



 

A tárlat gépei ol┞aﾐ ﾐag┞ g┞ártókﾐál készültek, ﾏiﾐt a Mag┞ar Tudoﾏáﾐ┞os Akadéﾏia 
“záﾏításteIhﾐikai és Autoﾏatizálási Kutató Iﾐtézete az MTA “)TAKI, akik ヱΓΒヴ-ben 

készítették el a “┞ster ﾐe┗ű professzioﾐális száﾏítógépet, aﾏel┞ﾐek eg┞ ﾐag┞oﾐ külöﾐleges 
ﾐ┞oﾏdai ┗erziója is elkészült és Hüszkék lehetüﾐk rá, hog┞ DeHreIeﾐHeﾐ egész poﾐtosaﾐ az 
Alföldi N┞oﾏdáHaﾐ készült el hozzá a ﾐ┞oﾏdai reﾐdszer dr. Varga G┞örg┞ alkotásakéﾐt, tehát 
DeHreIeﾐ is ezer szállal kötődik az iﾐforﾏatika ┗ilágához.  

“ziﾐtéﾐ az MTA “)TAKI fejlesztette ki ヱΓΒン-Haﾐ Mag┞arország első HoltHaﾐ ﾏeg┗ásárolható 
otthoﾐi száﾏítógépét a Priﾏót. A gép ﾐépszerűsítését nagyon komoly 

ﾏarketiﾐgte┗ékeﾐ┞ség, segítette. Az ’A’ ┗áltozat külöﾐlegessége az Örle┞ GáHor ter┗ezte 
ériﾐtős, kapaIití┗ el┗eﾐ ﾏűködő Hilleﾐt┞űzet, aﾏire az olIsósága ﾏiatt esett a ┗álasztás. Eg┞ 

szo┗jet IC hiHás ﾏűködését haszﾐálta ki, eHHől kifol┞ólag ﾏás típussal ﾐeﾏ ﾏűködött. HiáHa 
tűﾐt ﾐag┞oﾐ iﾐﾐo┗atí┗ﾐak a fejlesztés, sokaﾐ szidták, ug┞aﾐis a hel┞teleﾐ Heállítások ﾏiatt 
sok esetHeﾐ reﾐdkí┗ül érzéketleﾐ ┗olt a Hilleﾐt┞űzet, ezért későHH ﾏegjeleﾐt a ﾐorﾏál 
ﾐ┞oﾏógoﾏHos Hilleﾐt┞űzettel ellátott ’B’ ┗áltozat. A ﾏásodik iskola-száﾏítógép pál┞ázatra 
ﾏég eg┞ prototípus készült Pro-Priﾏo ﾐé┗eﾐ, aﾏihez a szíﾐes grafikus kijelzőﾐ kí┗ül sokféle 
periférikus eszköz is Isatlakozhatott. Professzioﾐális Hilleﾐt┞űzetét az “)KI fejlesztette, 
külöﾐlegessége, hog┞ a rugók hel┞ett ﾏágﾐeseket alkalﾏaztak, ezáltal ﾐag┞oﾐ kelleﾏes 
ﾐ┞oﾏásérzetet Hiztosított. Ezt a típust azoﾐHaﾐ ﾏár ﾐeﾏ g┞ártották, ﾏert az iskoláktól 
┗iszoﾐ┞lag ke┗és ﾏegreﾐdelés érkezett rá. Bár a pál┞ázat eredeti Iélja a ﾏag┞ar iﾐforﾏatikai 
ipar táﾏogatása ┗olt, és a Pro-Priﾏo a középiskolai kategóriáHaﾐ első, az általáﾐos iskolai 
kategóriáHaﾐ harﾏadik hel┞ezést ért el, a pálﾏát a pál┞ázat aHszolút g┞őztese a No┗otrade 
által ked┗ező ároﾐ forgalﾏazott Coﾏﾏodore ヱヶ ﾏajd az ezt ki┗áltó Coﾏﾏodore+ヴ gépIsalád 
vitte el. Ez ﾏeg is peIsételte a gép sorsát. A Priﾏo ug┞aﾐ ﾐeﾏ lett ﾏérföldkő a ﾏag┞ar 
iﾐforﾏatikáHaﾐ, eﾐﾐek elleﾐére szerepe jeleﾐtős, ﾏert a kiskorú felhaszﾐálók ezrei ked┗elték 
ﾏeg általa a száﾏításteIhﾐikát. 

 

Végezetül ﾐéháﾐ┞ ol┞aﾐ száﾏítógépet eﾏelﾐék ki, amik a ﾏag┞ar ﾏagáﾐg┞űjtők köréHeﾐ is 
reﾐdkí┗ül ritkák, de azt goﾐdoloﾏ, hog┞ az egész ┗ilágoﾐ is ritkák lehetﾐek, ﾏert 
┗alószíﾐűtleﾐﾐek tartoﾏ, hog┞ külföldöﾐ, külföldi országokHaﾐ ﾏegőrizték ┗olﾐa. Il┞eﾐ a 
LaHs┞s Βヰ ﾐe┗ű száﾏítógép, aﾏit EsztergoﾏHaﾐ készített a LaHor Műszeripari Mű┗ek rö┗ideﾐ 
LaHaorMIM ﾐe┗ű ﾏűszeripari Iég. Ez a Iég a Proper száﾏítógép g┞ártásáHaﾐ is jeleskedett 
Hor┗áth Ist┗áﾐ ┗ezetésé┗el. Legeﾐdás forﾏater┗ét Néﾏeth Aladár alkotta. Vadas József írta 
róla a ﾏoﾐográfiát. A Coﾏput Βヰ ﾐe┗ű száﾏítógép azért érdekes, ﾏert  a Mikroszáﾏítógép 
magazin az arra fogékoﾐ┞ akkori korosztál┞ﾐak olyan volt, ﾏiﾐt az eg┞el időseHH 
ﾐeﾏzedékﾐek a Viﾐetu ┗ag┞ a Rejtő Jeﾐő köﾐ┞┗ek. Ezt a lapot a Neuﾏaﾐﾐ Jáﾐos “záﾏítógép-

tudoﾏáﾐ┞i Társaság adta ki, Ko┗áIs G┞őző ┗olt a szerkesztőHizottság elﾐöke. Aki eg┞ régi 
motorosﾐak száﾏított, ﾏert az első ﾏag┞ar elektroﾐikus száﾏítógép az Mン építéséHeﾐ is 
részt ┗ett és attól kezd┗e ┗égig a ﾏag┞ar száﾏításteIhﾐika eg┞ik ┗ezető szeﾏél┞isége ┗olt. 
Tá┗oktatást szer┗ezett, a Mag┞ar Tele┗ízió┗al közöseﾐ eg┞ ﾐag┞szaHású sorozat keretéHeﾐ az 
iﾐforﾏatika ﾐépszerűsítésére, a BasiI ﾐ┞el┗ oktatására a tele┗ízióﾐ keresztül.  



 

A sorozatot Iíﾏe TV-BasiI ┗olt, ﾏel┞hez taﾐköﾐ┞┗ is készült KoIsis Aﾐdrás alkotásakéﾐt. A 
sorozat ┗égéﾐ pedig ┗izsgát lehetett teﾐﾐi.  

Ko┗áIs G┞őző iﾏádott előadﾐi, ezekről Heszélﾐi és elhatározta, - ez az ő ﾏaradaﾐdó érdeﾏe-, 

hog┞ eg┞ ol┞aﾐ lapot szerkeszt, aﾏit a diákok kezéHe lehet adﾐi. Addig ol┞aﾐ lapok jeleﾐtek 
ﾏeg, ﾏiﾐt az IﾐforﾏáIió elektroﾐika ┗ag┞ a “záﾏításteIhﾐika Iíﾏű kiad┗áﾐ┞ok, aﾏikhez 
legaláHH eg┞eteﾏi ┗égzettség kellet, hog┞ az eﾏHer él┗ezﾐi tudja a Heﾐﾐe leírtakat. Csiﾐált 
eg┞ ol┞aﾐ szíﾐes lapot, aﾏiHől ﾏár eg┞ Β-ヱヰ é┗es g┞erek is ﾏár él┗ezetes tudás HirtokáHa 
jutott. Voltak benne komplett program listák, aﾏiket Hepöt┞ög┗e BasiI ﾐ┞el┗eﾐ, 
játékprograﾏokat lehetett otthoﾐ futtatﾐi. Majdﾐeﾏ ﾏiﾐdig ﾐ┞oﾏtatási hiHa ┗olt Heﾐﾐük, 
ﾐag┞oﾐ Hosszaﾐtó ┗olt, ﾏert az eﾏHer Hegépelte és kiírta hog┞ „s┞ﾐta┝ errorざ. Ez ﾏár eg┞ 
koﾏol┞ pedagógiai feladat ┗olt, hog┞ utáﾐa ﾏegtalálﾐi a hiHát a prograﾏHaﾐ és kija┗ítaﾐi. A 

kitérő utáﾐ ┗isszakaﾐ┞arod┗a a Coﾏput Βヰ-hoz, 1985-ben jelent meg az a példáﾐ┞, amelynek 

a Horítójáﾐ ez a típus szerepelt. Rajta volt ez az egzotikus gép, a Coﾏput Βヰ. Reﾏéﾐ┞teleﾐ 
kutatások utáﾐ, ┗alószíﾐűleg mindenki azt hitte, hogy ez egy fantom gép. Megjelent ezen a 

Horítóﾐ, aztáﾐ eg┞szerűeﾐ elfelejtődött. De sem lenne csoda, mert olyan presztizse volt 

akkoriban a száﾏítógépg┞ártásﾐak, hog┞ ﾏiﾐdeﾐ kiseHH-ﾐag┞oHH Iég Heﾏutatott 
száﾏítógépeket, aztáﾐ lehet, hog┞ Isak tíz példáﾐ┞Haﾐ készült Helőle, de bemutatta. A 

Comput 80 is az a típus ┗olt, aﾏit Isak a szakirodalﾏakHól isﾏerhettüﾐk, ﾏert ┗alóságHaﾐ 
ﾏég ﾐeﾏ látta seﾐki. Pár héttel a debreceni kiállítás ﾏegﾐ┞itója előtt, eg┞ isﾏerősöﾏ szólt, 
eg┞ hag┞aték felszáﾏolásakor régi Hilleﾐt┞űzeteket ┗ihetek el. A régi Hilleﾐt┞űzetek között 
kutatva eg┞ koﾏplett Coﾏput Βヰ száﾏítógép akadt a kezembe! Képes GáHor a Neumann 

Jáﾐos “záﾏítógép-tudoﾏáﾐ┞i Társaság főﾏuﾐkatársa „a száﾏításteIhﾐika “zeﾐt Gráljaざ 

Iíﾏﾏel illette ezt a gépet. EHHől ┗alószíﾐű ez a példáﾐ┞ ﾏaradt feﾐt ﾏáshol ﾐeﾏ látható, 
seﾏ g┞űjtői körHeﾐ, seﾏ ﾏúzeuﾏokHaﾐ. Itt a tárlat ﾏeﾐüpoﾐtHaﾐ ﾏegﾐézheti ┗ag┞ akár ンD-

Heﾐ is a ンG tárlat részekéﾐt.  

 

)árógoﾐdolatkéﾐt, ha arra keressük a ┗álaszt, hogy van-e értelﾏe ezeﾐ, teIhﾐikatörtéﾐeti 
szeﾏpoﾐtHól jeleﾐtős Hereﾐdezések ﾏegőrzéséﾐek és Heﾏutatásáﾐak, akkor Steve Jobs The 

Lost Interview1-ban adott gondolata adja meg a ┗álaszt: 

 

 

„Az eﾏberiség ﾏiﾐdeﾐ találﾏáﾐya közül a száﾏítógép ﾏagasaﾐ, vagy akár legfelül fog 
végezﾐi, ha ﾏajd a törtéﾐeleﾏ soráﾐ visszatekiﾐtüﾐk. Ez a legleﾐyűgözőbb eszköz, aﾏit 
valaha feltaláltak.” 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=ivOWDrTWez0 


