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fogyasztás előtt kell használni. Időben közönséges hőmérsékleten is lassan bomlik ma-
gától, ezért gyengül a torma íze tárolás közben. 

A torma gyökerének magas a C-vitamin tartalma. A C-vitamin felfedezése előtt 
skorbut gyógyítására is használták. A köszvény, vesekő, asztma, húgyúti fertőzések és 
epebántalmak kezelésére ma is ajánlott.  

M.E. 
 
 

tudod-e?
 

Az informatika hőskora 

I. rész 
 

Ebben a sorozatban a számítógépek tervezésének és megvalósításának magyaror-
szági és romániai kezdeti korszakát elevenítjük fel. A sorozat indításához két szomorú 
esemény adta az ötletet: novemberben meghalt Kiss Sándor, majd decemberben Ko-
vács Győző, akik mindketten bábáskodtak az első román és magyar számítógépek szü-
letésénél. Életükről és munkásságukról a Wikipédia alapján számolunk be. 

 

  
Kiss Sándor 

(Feketelak, 1946. november 9. – 
Kolozsvár, 2012. november 19. ) 

matematikus-informatikus 

Kiss Sándor Szamosújváron érettségizett 1964-
ben, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
matematika-mechanika karán informatikai képesítést 
szerzett 1969-ben. Az egyetem elvégzése után a 
kolozsvári Számítástechnikai Intézet tudományos al-
kalmazottja lett, majd főkutatója, rendszertervezője 
volt 1969 és 1996 között. Részt vett a Felix C-32, Felix 
C-64 román számítógépek Fortran fordítóp-
rogramjának tervezésében és megvalósításában. Tagja 
volt annak a Patrubány Miklós vezette csoportnak, 
amely megtervezte és 1983-ban elkészítette az első 
romániai személyi számítógépet, a PRAE-t és annak 
változatait. A PRAE megalkotása során kidolgozta a 
világ leggyorsabb körrajzoló algoritmusát. Beszédfel-
dolgozással, alakfelismeréssel is foglalkozott.  

1996-tól nyugdíjazásáig a Praemium Soft cégnél gazdasági szoftverek kifejlesztésében 
vett részt, majd a cég ügyvezetője volt. 
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Jodál Endrével közösen kiadta a Programozási alapismeretek és algoritmusok a gyakorlat-
ban című könyvet (Bukarest, 1984). 

 

       
A PRAE személyi számítógép és emblémája 

 
Kovács Győző 

(Szekszárd,  
1933. február 27. –  

Budapest, 2012. december 18.) 
magyar villamosmérnök, 

számítástechnikus,  
informatikus, az informatikai 

kultúra jeles terjesztője 

Kovács Győző 1950-ben érettségizett szülővá-
rosában. Származása miatt nem vették fel az egye-
temre csak miután egy évig munkásként dolgozott. 
1957-ben a budapesti Műszaki Egyetem villamos-
mérnöki karán a gyengeáramú tagozaton végzett. Az 
egyetem elvégzése után a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Kibernetikai Kutató csoportjához 
került tudományos segédmunkatársnak. Dömölki Bá-
lint mellett nagy szerepe volt az első magyar számító-
gép, az M-3-as létrehozásában. 1959-ben kinevezték 
az első magyarországi számítóközpont vezetőjének. 
1960–61-ben segédkezett Temesváron üzembe he-
lyezni az első román számítógépek egyikét, a 
MECIPT-1-et. Ugyancsak ettől kezdve rendszeres 
előadásokat tartott a számítógépekről a budapesti 
közgazdaságtudományi egyetemen, és egyetemi tan-
könyveket írt. Az 1960–61-es tanévben Grigore 
Moisil professzor meghívására az első számítás-
technikai előadásokat tartotta franciául a Bukaresti 
Egyetemen.  

1963-ban az URAL-2 számítógép átvételére három hónapos tanulmányúton vesz 
részt Penzában, az URAL-gyárban, a következő évben az MTA Számítóközpontjában 
üzembe állítják az URAL-2 számítógépet. 

1975–1985 között a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főtitkára, 
1985-től 1990-ig, majd 1993-tól folyamatosan alelnökként tevékenykedett.  

1983–1990 között Könyves Tóth Pállal kettesben megalapították és szerkesztették 
az első havonta megjelenő számítástechnikai képes diáklapot, a Mikroszámítógép Maga-
zint. 1984-ben megszervezte a Magyar Televízióban az első távtanulási tanfolyamot, a 
TV-BASIC-et, amelyen először lehetett távtanulási formában programozói képesítést 
szerezni. Nívódíjat kapott érte. 1986-ban Szekszárdon megalapította a Garay számítás-
technika diákversenyeket, amelynek „élethossziglani” zsűrielnöke (a verseny jelenlegi 
neve: Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny).  

1989-ben felvették a Magyar Újságírók Országos Szövetségébe, 1988-tól állandó 
és időleges, főleg magyar számítástechnika-történeti kiállításokat szervezett (1988–90 
Nyíregyháza, 1992–97 Budapest, 1996 Budapest, 1996 Veszprém, 1997 Graz, 1997 
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Szeged, 1998 Budapest). 1988–1990 között a bécsújhelyi Hofbauer GesMbH külkap-
csolatokért felelős menedzsere. 

 

 
Az M3 vezérlőpultjánál Dömölki Bálint és Kovács Győző 

 

1990-től nyugdíjasként fáradhatatlanul és szünet nélkül előadásokat tart, tudomány-
történeti cikkeket és könyveket ír, konferenciákat szervez és konferenciákon vesz részt, 
teleház-mozgalmat szervez. 1999-ben az INFO’99 kiállítás magyar számítástechnika-
történeti kiállításának a kigondolója és szervezője. 

Neumann János életének és munkásságának legalapo-
sabb ismerője és emlékének ápolója. A Neumann cente-
náriumi év (2003) fő szervezője, a jubileumra létrehozott 
kiállítás (100 éve született Neumann János, 
Természettudományi Múzeum, 2003) szakmai vezetője. 
A tárlat alapján Magyarország több városában rendezett 
vándorkiállítás (Mérföldkövek a számítástechnikában címmel, 
az Országos Műszaki Múzeum rendezésében) szakmai 
vezetője. 2011-ben az Egy Géniusz ifjúkora című Neumann 
János-emlékkiállítás szakmai vezetője (rendezte: Képes Gábor, Magyar Műszaki és Köz-
lekedési Múzeum), a kiállításhoz készült, Neumann János életéről és munkásságáról 
szóló tablósor és kísérőkiadvány szerzője. 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fórumának 
(ITF) tiszteletbeli elnöke. A szegedi Informatikai Múzeum kezdeményezője. Szerepe ki-
emelkedő az informatikai eszközök muzeális megőrzésében és az informatikatörténeti 
népszerűsítésben. 
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