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SZAKMÁNK TÖRTÉNETE

(A felel®s szerkeszt® megjegyzése)

A Kedves Olvasó talán észrevette, hogy lapunk igyekszik megemlékezni minden
elhunyt kollégánkról. Ezzel nem csupán az eltávozottak el®tti tisztelgés a célunk,
hanem az is, hogy szakmánk történetét, pontosabban annak egy részét meg®riz-
zük. Egy szakma annyira becsüli meg saját magát, amennyire nem hagyja múltját
elfelejteni.

Mostanában két munka is a kezembe akadt, amelyik az operációkutatás törté-
netével foglalkozik különböz® szempontból. [3] egyszer¶n durva történelemhamisí-
tás. Magyar szempontból itt csak annyit érdemes megjegyezni, hogy szándékosan
nem ír az operációkutatáson belüli német-német kapcsolatokról. Így természete-
sen szóba se jön, hogy megemlítse ezen kapcsolatok kialakításában és fenntartásá-
ban oly fontos szerepet játszó mátrafüredi konferenciák sorozatát. [2] értékes m¶,
nagyon sok adatot tartalmaz, de a válogatás szubjektív. Egy olyan nagy területet,
mint a sztochasztikus programozás, lényegében elintéz egyetlen cikkel, nevezete-
sen Dantzig és Beale eredeti dolgozatával [1]. Ezért, ha valaki meg akarná írni az
operációkutatás rendszeresen kifejtett történetét, [2]-b®l sok adatot meríthetne, de
minden területnek még alaposan utána kellene néznie.

Azt mondhatjuk tehát, hogy még nemzetközi szinten is gond van a szakma
történetének megírásával. Sajnos a hazai alkalmazott matematikát illet®en még
rosszabbul állunk. A teljesség igénye nélkül néhány megírandó téma: a biztosí-
tási matematika kezdetei a II. Világháború el®tt, benne Vincze István munkássága;
a már említett mátrafüredi konferenciák története; az els® számítógépek beszerzése
és használata; az INFELOR, a NIMIGÜSZI, az SZKI alapítása és m¶ködése külön-
külön; a Rényi Intézet el®djének hozzájárulása az alkalmazott matematikához;
az operációkutatás kezdetei hazánkban. A sort hosszan lehetne még folytatni.
Elnézést kérek azoktól, akiknek kedves témája kimaradt. De minden terület egy-
aránt fontos.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szívesen közölne a jöv®ben egy-egy terület
történetével foglalkozó dolgozatokat. Ezek írására bíztatom a Kedves Olvasót.
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