
Ki is volt tulajdonképpen az 50 éve elhunyt Nemes
Tihamér? Ha most összegyûjthetnénk régi ismerôseit,
munkatársait, bizonyára egymás szavába vágnának:

– a hazánkban legelterjedtebb CB-35-ös típusú 
asztali telefonkészülék egyik konstruktôre,

– a hazai televíziózás megteremtésének 
egyik úttörôje,

– a klasszikus számító- és kibernetikai gépek 
kiváló szakértôje,

– a logikai és játszma-játszó gépek 
egyik legkiválóbb ismerôje,

– az emberi szervezet és a gépi szerkezetek közötti
analógiák szenvedélyes kutatója. 

Munkásságát elsô sorban találmányai fémjelezik.
Hôtechnikai találmányával, a hôszivattyúval megelôzte
korát, jelentôségét csak késôbb ismerték fel. Szabadal-
mat kapott elektronikus („éter”-)orgonájára, melynek egy
oktávját el is készítette. Szabadalmaztatta a saját talál-
mányú kettôs optikai rendszerrel kialakított 625 soros
„flying-spot” filmközvetítô egységet. Az emberi szerve-
zet és a gépi szerkezet közös vonásait kutatva 1935-ben
feltalált egy beszédíró gépet, majd járógép-találmányá-
val keltett feltûnést. 

Tervezett különféle játszma-játszó gépeket; egyik ta-
nulmányában a kétlépéses sakkfeladványok megfejté-
sének az algoritmusát tárgyalta és közölte erre szolgáló
gépének a blokksémáját is. (Nemes Tihamér nem érte
meg a félvezetôs technika robbanásszerû elterjedését.
Gépei az akkor rendelkezésre álló mechanikus, elektro-
mechanikus és elektronikus elemekbôl megalkotható
leghatékonyabb, legkorszerûbb szerkezeteknek tekint-
hetôk.)

Nem volna megfelelô képünk az egyéniségérôl, ha
csak életrajzszerûen felsorolnánk, hol tanult és mit dol-
gozott. Ám annyi bizonyos, hogy hatással voltak rá ki-
váló mûegyetemi tanárai (többek között Bánki Donát,
Kürschák József és Zipernowsky Károly), akik révén
nemcsak a diplomáját szerezte meg 1917-ben, hanem
akiktôl egy életre kiható mérnöki szemléletmódot is ka-
pott. 

Mint a Standard-gyár fiatal mérnöke személyesen is
megismerkedtem vele. Édesapám, akivel majdnem pon-
tosan egyidôsek voltak, s kis híján évfolyamtársak is,
gyanította, hogy ô valószínûleg azonos azzal a Nemes
Tihamérral, aki évek hosszú során át volt – az egyete-
mi életet, annak bohóságait és bosszúságait kifigurázó
– „Vicinális Dugóhúzó” szerkesztôbizottságának a tagja.
A gépészmérnökök e nevezetes lapjának az 1928-as év-
folyamában azután meg is találtuk Nemes Tihamér egy
önarckép-grafikáját, az alábbi szöveggel: „Fenti képünk
egy darab Nemes Tihamért ábrázol Vicinális Dugóhúzó
szerkesztôi mivoltának 7. évfordulója alkalmából. Fog-
lalkozásra nézve gépészmérnök, akit az oklevelesek
szigorlónak néznek, a szigorlók festônek, a festôk jó
zenésznek, a zenészek kiváló mûvésznek, a mûvészek
viszont absolut mérnöknek tudják. Balkézzel rajzol, jobb
szemén óraüveggel.”

Utóbb magam is meggyôzôdtem arról, hogy a Vic i-
nális Dugóhúzó megállapítása nem légbôl kapott. Tih i
bácsi a matematikától a mûszaki területekig, a zenétôl
az orvostudományig kiterjedt és széleskörû ismereta-
nyaggal rendelkezô szaktekintély volt. Ezért azután va-
lami olyan kép alakult ki bennem, hogy ha Nemes Tiha-
mér néhány évszázaddal korábban Észak-Olaszország-
ban született volna, talán ô lett volna Leonardo da Vinci.
Akkoriban valóban úgy gondoltam; Nemes Tihamért po-
lihisztor-skatulyába kell besorolni, aki minden tudomány-
nak és mûvészetnek a kiváló mûvelôje.
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Késôbb aztán rájöttem, hogy a polihisztorok kora le-
járt, s Tihi bácsi egyébként sem az. Ízig-vérig mérnök
volt vagy ahogyan a „Vicinális Dugóhúzó” fogalmazta:
abszolut mérnök. Igaz, hogy minden szakterület érdekel-
te, de minden inkább csak mérnöki hivatásának a sze-
müvegén keresztül. 

Valóban sokat foglalkozott a matematikai logika alap-
jaival, de úgy gondolom erre azért kényszerült, mert egy-
séges jelöléstechnika híján csak így volt lehetôsége
arra, hogy a logikai gépek mûködését tanulmányozza,
leírja, elemezze. Behatóan tanulmányozta az élettant
azért, hogy minél jobb orvosi ismeretekkel rendelkez-
zék az idegmûködések mûködésének a szimulálásához.
Jellemzô Nemes Tihamér szárnyaló fantáziájára, hogy
már akkor szemléletesen modellezte az idegrendszer
mûködését, amikor az elektronika miniatürizálása még
sehol sem volt. 

Hasonló volt a helyzet a nyelvtudományok tanulmá-
nyozásával is, hiszen már akkor részletesen megadta a
fordító-gépek mûködésének a funkcionális leírását, ami-
kor azok reális körülmények között történô megvalósí-
tása aligha volt elképzelhetô. Zenei tanulmányainak az
indítéka is bizonyára az volt, hogy megálmodhassa a
komponáló gépek mechanizmusát, funkcionális mûkö-
dését. A legkülönfélébb életfunkciók bemutatására fel-
vázolt gépeket: szimulálta a növények tavasz-megérzô
képességétôl a komikum mechanizmusáig a legkülön-
félébb jelenségeket. Azt is leírta, hogyan lehet elképzel-
ni olyan gépet, amely szaporodni képes. 

Ha kellett, utána nézett az elméleti alapoknak, de úgy
gondolom, sokkal nagyobb sikerélményt jelentett szá-
mára egy találmány, vagy akár csak egy szellemes mû-

szaki megoldás, mint egy matematikai vagy fizikai ösz-
szefüggésnek a felismerése. A kizárólag mechanikus
elemekbôl felépített Jevons-féle logikai pianínó (ami nem
hangszer, hanem egyszerû logikai feladatok demonst-
rálására, illetve megoldására szolgáló logikai gép) szel-
lemes kialakítása annyira rabul ejtette, hogy nem átal-
lotta – idôt s fáradságot nem kímélve – elkészíteni annak
egy rekonstrukcióját.

Mint mérnök a leghaladóbb réteget képviselte. A mû-
szaki életben megjelenô újdonságokra azonnal reagált.
A villamosság és az elektronika elôretörésével lépést
tudott tartani. Sok találmánya jelent meg a rádióval, tele-
vízióval kapcsolatban, de talán még ennél is nagyobb
jelentôségû a munkássága olyan vonatkozásban, hogy
egy-egy mûszaki újdonságnak rögtön igyekezett meg-
találni a helyét a mindennapi élet alkalmazásában. Mi
sem jellemzôbb szerteágazó érdeklôdési körére, mint
az, hogy késôbbi (poszthumusz) „Kibernetikai gépek” cí-
mû könyvének a lektorai között a szakmabeliek mellett
olyan nevek is olvashatók, mint Ádám György orvos, Bár-
dos Lajos zeneszerzô, Kalmár László és Rényi Alfréd
matematikusok. 

Sokan éppen ezt a könyvet tekintik Nemes Tihamér
tudományos hagyatékának. Ebben valóban szinte min-
den megtalálható, ami mûszaki pályafutása alatt érdek-
lôdési körébe tartozott. Hozzá kell azonban tenni, hogy
ennél sokkal többet adott át fiatal munkatársainak, aki-
ket felkészített a mûszaki élet további fejlôdésére, és
akik közül többen is jelentôs szerepet vállaltak a híra-
dástechnika, távközléstechnika, a számítógépes tech-
nika és informatika továbbfejlesztésében.

Mindenkor örömmel és szeretettel emlékezem visz-
sza Tihi bácsival folytatott beszélgetéseinkre és életem
egyik nagy megtiszteltetésének tekintem, hogy részt ve-
hettem a „Kibernetikai gépek” könyve lektorálásában.
Úgy gondolom, Nemes Tihamér tényleges mûszaki mun-
kássága mellett egyik legnagyobb erénye, hogy példát
mutatott az utókornak arra, milyen a hivatása magasla-
tán álló mérnök. 

Azt hiszem, a mai mérnökgeneráció Nemes Tihamér-
nak azzal tudna legszebb emléket állítani, ha az ô érdek-
lôdését, munkásságát és kreatív egyéniségét tekintené
eszményképének. 

HÍRADÁSTECHNIKA
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Sakkfeladványokat megoldó gép
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