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Mit tud a számítógép? 
Az ipar teljes automatizá-

lás* — tunultuk a politikai 
gazdaságtanban — egyik jolT 
lemzöje a tudományos-tech-
nikai forradalomnak. Ezt 
nemcsak úgy kell elképzel-
nünk, hogy a korábban ve-
rejtékező munkás feladata 
csupán az lesz, hogy gomb-
nyomással parancsolgasson 
Répének. Az adminisztráció, 
a hosszadalmas számítások 
nagy részét is a tudós ma-
sinák végzik majd el — pil-
lanatok alatt. 

A számítástudomány misz-
tifikált a köztudatban — véli 
Muszka Dániel, a kiberneti-
kai laboratórium műszaki ve-
zetője. Panaszként mondta, 
mert ezek a téves elképzelé-
sek sok vállalatot visszatar-
tanak attól, hogy felkérjék 
az egyetemei: bizony >s szá-
mításokat géppel végezzenek 
el. Máris jelentkezik az em-
ber és a gép konfliktusa: ha 
a munkámat egy masina vég-
zi el. rám nincs szüksége 
többé a, vállalatnak. De nem-
csak egy-egy ember munka-
erejének mellőzésétől félnek, 
hanem attól is, hogy felesle-
gessé válnak az iroas/talok 
is: ki lehet dobálni őket, hi-
szen a hozzájuk kapcsolt 
munkaköröket egy gép tölti 
be. 

Ez az aggodalom nem meg-
alapozott, hiszen az embere-
ket eddig sem szorították ki 
a gépek munkahelyükről, s 
ez a veszély ezután sem fe-
nyeget. Gép soha nem tudja 
helyettesíteni az embert. 

De mit is tud egy számí-
tógép? Nagyon egyszerű arit-
metikai és logikai feladato-
kat képes gyorsan megolda-
ni. Hn bonyolultabb számí-
tásokat akarnak elvégeztet-
ni vele, a matematikusoknak 
előbb ilyen eRyszeru felada-
tok sorára kell felbontaniuk. 
Az emberi agynak ezt a 
munkáját nevezik programo-
zásnak, programnaK pedig 
azt az utasításrendszert, ame-
lyet a gép képes „felfogni" 
és végrehajtani. 

Ismerkedjünk meg a sze-
gedi kibernetikusok számító-
gépével. 

Az öreg MINSZK 22 már 
túl van a hatodik évén. 1987-
ben „született", 1968-ban he-
lyezték üzembe. Erkölcsi ko-
pásban hároméves, a tech-
nikaiban ötéves kora óta 
l.szenved". 1972 január óta se 
éjjele, se nappala: egyfoly-
tában dolgoznia kell. 

A munkaadó elsősorban az 
építőipar. Ezen belül pedig a 
DÉLÉP a példakép. Ügy tű-
nik, a laboratórium munka-
társai sikeresen terjesztették 
a városban a számítástechni-
kai kultúra eszméit, mert ez 
a vállalat önként kereste fel 
a tanszéket, hogy segítséget 
kérjen. Ok maguk lottók be, 
hogy nem képesek a Kor egy-
re növekvő követelményei-
nek eleget tenni. Csupán az 
volt a feltételük, hogy saját 
matematikusaik, önálló adat-
előkészítő bázisuk és szerve-
zőik legyenek. Az egyetemi 
matematikusoknak — noha 
el tudják látni a vállalati te-
endőket — egyéb elfoglaltsá-
guk ls van, ami figyelmet és 
időt igényel. A vállalati prog-
ramozók viszont elegendő 
energiát és Időt tudnak szen-
telni erre a munkára, és 
előnyt jelent az is, hogy is-
merik a termelés sajátossá-
gait, Az egyetemi kiberneti-
kustól ez nem várható el fel-
tétlenül. Az sem mindegy, 
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hogy az adatokat az egyete-
men, vagy a vállalatnál rög-
zítik lyukszalagra, vagy lyuk-
kártyára. A vállalat dolgozó-
ja tudja, mit Vejtenek a szá-
mok, az esetleges tévedések-
re könnyebben felfigyel, mint 
a külső dolgozó. 

A számítástechnikai kul-
túra elterjesztése a minisz-
tertanácsi határozat egyik 
fontos célprogramja. A DÉ-
LÉP ebben is az egyetem se-
gítőtársának bizonyult. A 
vállalat láncreakciószerűen 
bevonta a Szegedi Tervező 
Vállalatot, az Építésgazdusá-
gi- ét. Szervezési Intézetet, a 
Szegedi Tervező Szövetkeze-
tet és annak idején az 
ALÉP-et a számítógépek fel-
használóinak sorába. Ugyan-
ez történt a nagykereskedel-
mi vállalatok esetében. A 
RÖVIKÖT-öt követte a Ví-
dia. A kedvező hangulatot, 
mint úttörők már megterem-
tették, talán öt nagykereske-
delmi vállalat is a nyomdo-
kukba lép majd. 

A laboratórium rengeteg 
számítást végez. Például a 
Tisza Bútoripari Vállalatnak 
a tervezésétől a mérlegkészí-
tésig, s a hódmezővásárhe-
lyi METRIPOND-nak is se-
gítenek az adatfeldolgozás-
ban. 

A szegedi kibernetikai la-
boratóriumnak viszonylag 
kevés partnere van, a szá-
mítások 85 százaiékát Bu-
dapesten végzik. Mégis akad 
Szegeden fővárosi munkaadó 
is. Az Országos Műszaki 
Könyvtár dokumentációs 
központja részére ugyanis 
csuk az egyik szegedi ma-
tematikus tudta elkészíteni a 
megfelelő programrendszert. 

Kérdés, hogy a nagyválla-
latok, intézmények nem tö-
rekszenek-e arra, hogy saját 
számítógépük legyen. Egy-
előre sikerült leszűkíteni eze-
ket a szélsőséges, túlzottan 
lelkesedő elképzeléseket. 
Egy számítógép hihetetlen 
beruházással jár, s csak ak-
kor szabad egyes intézmé-
nyeknek üzemeltetésére vál-
lalkozniuk, ha garantáltan 

gazdaságosan tudják kihasz-
nálni. A SZÜV (Számítás-
technikai és Ügyvitelszerve-
ző Vállalat) és a kiberneti-
kai laboratórium hosszú 
ideig ki tudja elégíteni a 
város számítási igényeit. A 
két intézmény között nem 
dúl konkurrenciaharc. Az 
egyetem célja elsősorban a 
szakemberképzés. Itt több-
nyire a számításigényes fel-
adatokat végzik el a válla-
latok részére. A SZÜV adat-
feldolgozó munkát vállalt, 
ahol viszonylag kevés és 
egyszerű számítás szüksé-
ges. 

Említettük, hogy a MINSZK 
22 felett bizony elszállt az 
idő. Üjabb, korszerűbb, töké-
letesebb számítógépek áll-
nak sorba már a világpia-
con, munkára várva. Az 
egyetem kiszemeltje az NDK 
gyártmányú, R—40-es felké-
szült már az útra, csak ép-
pen nem tudják Itt, Szege-
den megfelelő „szállással" 
fogadni. A legutóbbi meg-
egyezés szerint a partner 
szeptemberben szállítja. De 
kérdés: addigra elkészül-e 
a gépterem? A válasz attól 
függ, hogy a DÉLÉP épp 
olyan példás munkavállaló-
nak bizonyul-e, mint ami-
lyen munkaadó a számítás-
technikában. A felajánlás, 
hogy október 11-re tető lesz 
az R—40 feje fölött, remél-
jük, valóra válik, és ősszel 
már működik a 100 millió 
forintot érő gép. 

S, hogy a számítógép-tech-
nika mennyit fejlődött az 
utóbbi hat év alatt, önma-
gában az a tény is bizonyít-
ja, hogy míg a „MINSZK 22" 
6 ezer, az utód 360 ezer mű-
velet elvégzésére alkalmas 
másodpercenként. 

Ez a gép sokat lendít • a 
kibernetika hazai és szegedi 
fejlődésében. A tervek sze-
rint ugyanis lehetővé válik, 
hogy egy 20 millió forintér-
tékű készüléket a DÉLÉP-
nél üzemeltessenek, amelyet 
vezetékkel kötnének össze a 
központtal. Ez pedig már 
egy dél-magyarországi háló-
zat első eleme lenne. 

Chikán Ágnes 

Megtanultam nevetni 
— Parókában, maszkban 

játszom huszonhárom eszten-
deje. Filmen, televízlóban 
nem szerepelek. Engem nap-
közben nem ismernek fel az 
emberek az utcán. 

Pápay Erzsébettel — Er-
zsébet királynő „mugyar 
hangjával" beszélgetek. 

A színésznő és a hajdani 
nagy királynő találkozása 
már-már bizarrnak is nevez-
hető. Pápay Erzsébet 1070— 
72. között százötvenszer ját-
szotta Erzsébet királynő sze-
repét Schiller Stuart Mária 
című drámájában, a fővárosi 
Katona József Színházban. 
1972 decemberétől kezdődően, 
három hónapon keresztül, a 
televízióban most bemutatott 
Erzsébet királynő sorozat 
szinkronfelvételeit készítette. 
1973 tavaszán ugyancsak ő 
szinkronizálta a Stuart Má-
ria életéről készített színes, 
angol filmen Erzsébet szele-
pét. (A filmet előbb mutat-
ták be a filmszínházak a te-
levízió sorozatánál.) 

— Három írói megformá-
lás. három Erzsébet királynő. 
Milyen feladatot jelentett ez 
a színész számára? 

— Nagy segítségemre volt 
a kitűnő színésznő, Glenda 
Jackson, aki Erzsébet ki-
rálynő szerepét játszotta a 
filmen is, a televízió soro-
zatban is. Az ő szerepfelfo-
gása hasonló volt ahhoz az 
elképzeléshez, ahogyan én 
színpadon megformáltam Er-
zsébet alakját. Kemény, 
rendkívül racionálisan gon-
dolkodó királynőt játszottunk 
mindketten. Éppen ezért nem 
okozott nehézséget a szink-
ronizálás. ö annyira átélte 
szerepét, hogy nem lehetett 
át nem venni izzását. Élmény 
volt őt magyarul tolmácsolni. 

— Személy szerint Erzsé-
betnek milyen tulajdonságai 
imponáltak legjobban? 

— Az okossága. Rendkí-
vüli műveltsége. Még a hiú-
sága is imponáló. Arra volt 
hiú, hogy kitűnően ir, olvas 
latinul. A jelleméből adó-
dóan, azt hiszem érthető, 
hogy valójában miért nem 
ment férjhez. Tudta, hogy 
uralkodni csak egyedül le-
het. Az erejéért nagyon 
irigylem. 

— Akarva-akaratlanul, 
többszörösen át kellett élni 

a királynő érzéseit, gondola-
tait. Milyen tanulsággal szol-
gált ez a találkozás a szí-
nész, a nö számára? 

— önállóságra ma ls szük-
sége van egy nőnek, ha ér-
vényesülni akar. És lemon-
dásra. Ez az, amit nagyon 
kevés nő mert vállalni. A 
múltban is, ma is. Úgy ér-
zem, ez az egyik magyaráza-
ta annak a hihetetlen tiszte-
letnek, amellyel ezt a törté-
nelmi alakot övezik. Engem 
már a színpadi szerep meg-
formálásakor is Erzsébet 
gyengesége izgatott. Tizen-
nyolc évig nem írta alá 
Stuart Mária halálos ítéletét. 
Miért? Ha csakugyan olyan 
kegyetlen és véres kezű lett 
volna, mint sokan állították, 
húzta volna az időt ilyen so-
káig? — Életéből legfőbb ta-
nulság számomra, miként 
győzheti le az akarat a gyen-
geséget. 

— Hogyan folytak a szink-
ronfelvételek? 

— Minden rész előtt be-
mentem a vetítőbe és egy-
szer végignézetem a filmet. 
Abban, hogy a felvételek így 
sikerültek, igen jelentős sze-
repe van Csákány Mártának, 
a rendezőnek és Császár Mik-
lós hangmérnöknek. A há-
rom hónap alatt, amíg dol-
goztunk, olyan nagyszerű al-
kotói légkört teremtettek, 
amelyre mindig őrömmel 
gondolok vissza. 

— Mi okozott problémát a 
felvételek során? 

— A nevetés. Sohasem tud-
tam hangosan nevetni szín-
padon. Erzsébet—Glenda 
Jackson pedig, különösen a 

sorozat első filmjeiben, so-
kat nevet. Valahányszor eg^ 
„nevetős tekercs" követke-
zett, gyomromba görcs állta 
félelemtől, sokszor már ott 
tartottam, hogy visszaadom 
a szerepet: ezt nem tudom 
megoldani. Voltak kollégáim, 
akik előnevettek, csiklandoz-
ni is próbáltak . . . 

— Meglepő, amit mond. A 
kitűnő szinkron egyik érde-
kessége, értéke éppen a ki-
rálynő karakteres, nagyon 
eredeti nevetése volt. 

— Főiskolás korom óta fé-
lek a nevetéstől. Akkor min-
den este színházban ültünk. 
Osztálytársaim azzal szóra-
koztak, hogy bennfentessé-
güket bizonyítandó, nangosan 
nevettek, amikor a nézőté-
rén csend volt. Ezt nagyon 
szégyelltem. A késöobi évek-
ben, ha nevetni kellett szín-
padon, mindig zavarba jöt-
tem. Többek között ezért ts 
nagyon hálás vagyok Erzsé-
betnek: megtanultam ne-
vetni. 

— Mit köszönhet még Pá-
pay Erzsébet — Erzsébetnek? 

— Huszonhárom éve ját-
szom a Nemzeti Színházban. 
Ez a hatrészes televízió soro-
zat nagyobb népszerűséget 
jelent bármilyen színpadi si-
kernél. A hangról felismer-
nek az emberek. Újságárusok 
gratulálnak a szinkronhoz. 
És ami csak ritkán fordul 
elő: kollégák is. 

— Szeretné eljátszani 
Bruckner kitűnő színművé-
nek címszerepét, az Angliai, 
Erzsébetet? 

— Leghőbb vágyam! 
L. I. 

Toserdei lovastúrák 
Hódít a lovassport, állan-

dóan foglalt Kecskemét új 
létesítménye: a lovarda. 

A Kecskemét-szikrai Ál-
lami Gazdaság és a kiskun, 
félegyházi Egyesült Lenin 
Termelőszövetkezet közös 
vállalkozásával létrehozott 
lovas iskolában egymást 
váltják a lovagolni tanulók. 

A rendszeres látogatókon 

kívül mind több az alkalmi 
vendég, aki kiránduláshoz 
veszi igénybe a hátaslova-
kat. a fogatokat. Meghir-
dették a tőserdei lovastúrá-
kat is, s a résztvevők az 
iskolától >— Kecskemét ha-
tárától —, a 15—20 kilomé-
ter távolságra levő holt-ti-
szai tőserdej utat teszik meg 
lóháton. (MTI) 

Tóth Béla: 

SZEGEDI 
.»» » 1 

REGÉLŐ 
Újságok, korok, 
események 

A mai értelemben vett első hírlap 1609-ben 
indul Strassburban, Zeitung címen. Azután 1815-
ben a Frankfurter Zeitung. 

Hazánkban a Rákóczi-fölkelés teremti meg la-
tin nyelven Mercurius Hungarlcus, majd Mer-
curius Veridicus címen a hírlapirodalom ősét, 
azzal a célzattal, hogy a bécsi udvar propagan-
dájával szemben megfelelő ellenpropagandát te-
remtsen az európai udvarok köreiben. 

Az első magyar nyelvű hírlapunkat 1780-ban 
Ráth Mátyás Pozsonyban indította meg, Magyar 
Hírmondó néven. A lap címe és szerkesztőségé-
nek helye gyakran változott: Bétsi Magyar Kurír, 

<vr.) 

4 . A római kor Acta Diurnái szerkezetükben 
némi rokonságot mutatnak a mostani hír-

lapokkal, Egy-egy lapon több hírt ls közöltek, 
nyilvános büntetésekről, jutalmakról, diadal-
menetekről, császárokkal történt Jeles esemé-
nyekről. 

A középkor hírlapjellegű ismereteit a velencei 
Signoria, az olasz varosállamok hatósága gyűj-
tötte, terjesztette, E módon a kalmárkodó ne-
messég minden érdekelt területről biztos érte-
süléseket szerezhetett. Eleinte csak piaci ára-
kat közölt, és a kereskedelmi utak járhatóságát. 
Később az egyes államok belső életét, az esemé-
nyek felsorolását, az egyes országok uralkodói-
nak személyes viszonyait is közzétették. 

De a hírlap szerepkörét így sem töltötte be, 
mivel csak alkalmanként jelent meg, az esemé-
nyek puszta ismertetésére szorítkozott, megjegy-
zést. ítéletet, elmélkedést nem fűzött az informá-
ciókhoz. A lap előállítása anyagi áldozatokkal 
járt akkor is. A közönség gazeta-pénz lefizetése 
ellenében olvashatta a kézzel írt újságot. Állí-
tólag innét következik a világnyelvekben a mai 
napig közkézen forgó gazeta elnevezés. 

Amikor Gutenberg világraszóló találmánya, a 
mozgatható betűkkel működő nyomda megindul, 
óriási események rázzák az emberiséget. Ko. 
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vagy Bétsi Kurir névre. Találunk benne tájunk-
ra vonatkozó Információkat is. 

Az idő tájt, kicsit naivul jámbor tudósító mű-
ködött Szegeden, mert a mondott hírlapban 
ilyenek az első közlemények: 

Szeged, 1789. januárjában. 
Szeged: ,,A' Tisza jege még keményen áll va-

lumbusz felfedezi Amerikát, a Balkén félszige- la ezen hónapnak 15-dikén; de a' maga környé-
ten feltűnik a török hatalom réme, ami elsősor- kében fekvő Helységekben nem kevés kárt okoz-
ban Magyarországot fenyegeti közvetlenül. V a a z Ar-víz. — Abban az időben, midőn Zem-

A német Zeitungok és az olasz gazéták sietnek ]inben egy tolyás 10 's 12 krajtzáron vala, mi 
K tudósítani Európa népeit e világeseményekről, nálunk Szegeden 2 krajtzáron lehetett venni, 

mely mindenek előtt rend-kívül való drágának 
tettzék. Már most 2 tolyást kapunk 1 krajtzá-
ron, és minden más dolgok óltsódnuk. — Teg-
nap 500 vágó Ökröket hajtának ide, mellyek a' 
Tábor számára rendeltettek. — Ma pedig 2000 
Tőrök Vándorlók (Feleségestől, gyermekestől 
számlálván) szállíttatának ide." 

A Magyar Kurírban évtizedeken át folyik a hír-
anyag Csongrád megyei tisztújításokról. tűzvé-
szekről, kolerajárványokról, ünnepségekről. Időn-
ként tájunk dohánykertészeti kultúrájánuk mél-
tatásáról, a sáskajárás elleni óvóintézkedésekről, 
újfajta ekékről, szárazmalmokról, betyáros rém-
históriákról. 

A reformkor szellemi kirügyezése nem hagyta 
érintetlenül a Tisza menti népek érzelemvilágát 
sem. A tanulási vágy különben is itt lakott ré-
gen az emberek szándékaiban. Ha a középkor 
végén százig való szegedi fiút ismerünk, kik 
külföldi egyetemeken szerezték diplomáikat, 
akkor ebben a sietős korszakban ezrével élnek 
szegedi születésű emberek, kik szerte a világban 
a tudományok, az ipar. a kereskedelem leghala-
dóbb ismereteit szívják magukba. 

1840-ben húsz fiatal szegedi jogvégzett ember 
kerül haza a szülőföldre, teli igaz hitekkel, hogy 
a változások világában cselekvően segítsék föl-
dajkálni a régen várt új időket. 

S noha Grünn Orbán, városunk első nyomdá-
sza 1801-től százával révészeli partra a szegedi 
szellemi termékeket, Dugonics András regényei-
től a szerb nyelvű röpcédulákig. a hírlapirodu. 
lom az 1848-as forradalomig alszik, várat má-
sára. , 

A 48-as események készen találták hát a Tisza 
mentieket, szellemi, politikai téren egyaránt. A 
Petőfiék kivívta sajtószabadság varázsigéje kel-
lett csupán, hogy Csipkerózsika-álmából világra 
neszeljen Szegeden is a Tiszavidéki ÜJság. 

T M V I D Í O UJSÍC. 
Politikai tartalmú, hetenként kétszer, szerdán 

és pénteken megjelenő lap volt. Foglalkozott a 
haditudósítástól az apróhirdetésig, mindenféle 
hasznos ismerettel. 

(Folytatjuk.) 
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