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Örö möm re szol gál, hogy elő szót ír ha tok a hu sza dik szá zad egyik leg na gyobb ma te ma-
ti ku sa, Neu mann Já nos tisz te le té re ké szült mun ká hoz. Ő is, mint mes te re David Hilbert, a 
ma te ma ti ka és az el mé le ti fi zi ka szá mos te rü le tén ért el je len tős ered mé nye ket. Ami kor a 
fi a tal Kurt Gödel köz zé tet te a ma te ma ti kai el mé le tek tel jes sé gé re vo nat ko zó té te lét, ak kor 
a fi a tal Neu mann Já nos már rég óta fog lal ko zott ez zel a prob lé ma kör rel.

A ma gyar ter mé szet tu dós ok és ma te ma ti ku sok 1914 és 1945 kö zött igen sok és na gyon 
je len tős si ke re ket ér tek el a ter mé szet tu do mány ok és a ma te ma ti ka te rén. A ma gyar tu dó-
sok nak adott No bel-dí jak ki emel ke dő en ma gas szá ma (mind ös  sze sen ki lenc) jel lem zi ezt a 
kor sza kot. Le gen dás hí rű Wigner Je nő, Szi lárd Leó és Teller Ede mag fi zi kai, kvan tum me-
cha ni kai és ter mo di na mi kai te vé keny sé ge; va la mint Gá bor Dé nes zse ni á lis meg lá tá sa, 
mely  lyel meg ala poz ta a ho log rá fi át. Szól nunk kell a ké mi ai No bel-dí jas Hevesy György ről 
és az or vo si No bel-dí ja sok ról: Békésy György ről és Szent-Györ gyi Al bert ről.

Neu mann a kvan tum me cha ni ka ma te ma ti kai meg ala po zá sá val, a szá mí tó gé pek lo gi-
kai bá zi sá val fog lal ko zott, míg Ke mény Já nos meg al kot ta a BA SIC kom pu ter nyel vet és 
be ve zet te a szá mí tó gé pek idő osz tá sos fel hasz ná lá sát. A fi zi kus Bay Zol tán nano sekundu-
mos szám lá lót fej lesz tett ki a nuk le á ris fi zi ka ult ra gyors in for má ci ó i nak össze gyűj té sé re. 
Ők és még sok más igen te het sé ges ter mé szet tu dós és ma te ma ti kus Ma gyar or szá gon 
ta nult, de éle te je len tős ré szé ben kül föld ön al ko tott. Sok do ku men tu mot kö zöl tek, so kat 
ír tak ezek ről a tu dó sok ról, de nem szü le tett ké zen fek vő ma gya rá zat a „Ma gyar je len ség-
re”.1 Azon ban ha van „ma gya rá zat” ezek re a si ke rek re, ak kor an nak gyö ke re it a pél da mu-
ta tó kö zép is ko lák ban le het meg ta lál ni. Ezért je len tős Ko vács Lász ló nak az az öt le te, hogy 
egy kö tet ben mu tat ja be Neu mannt és azo kat a ma gyar ta ná ro kat, akik őt gim na zis ta ko rá-
ban ta ní tot ták.

A Bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um (és még né hány más is ko la) mo dell ér té kű, hisz 
meg le pő en nagy szá mú, el ső osz tá lyú ter mé szet tu dóst és ma te ma ti kust ne velt. Rátz Lász ló 
az egyik ki emel ke dő mes ter-ta nár, aki mé lyen ér tet te tan tár gyát, és tud ta, hogy ho gyan kelt-
he ti fel irán ta a ta nu lók ér dek lő dé sét. Ez a pe da gó gi ai ki vá ló ság és kol lé gái meg erő sí tet ték 
azon né ze te met, hogy az ered mé nyes ta ní tás hoz szük sé ges a biz tos tár gyi tu dás, de ez nem 
ele gen dő. Ér de mes meg em lí te ni, hogy az Egye sült Ál la mok ban is van egy kö zép is ko la, 

Elő szó

  1 Arthur O. Stinner: The Hungarian Phenomenon, The Physics Teacher 35, 518–522
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amely nek ered mé nyei ös  sze vet he tő ek az Evan gé li kus Gim ná zi u mé val. Ez a Brox-i Ter mé-
szet tu do má nyi Kö zép is ko la. Steven Weinberg és négy más fi zi kai No bel-dí jas ta nult ott. 
Gon do lom, hogy vol tak ott ame ri kai Rátz Lász lók, Mikola Sán do rok, akik ins pi rál ták a 
fi a tal te het sé ge ket.

Ér de mes fel fi gyel ni ar ra, hogy Neumannak csak egy Ph.D. hall ga tó ja volt. Ta lán ne ki 
is, mint Ga uss nak és Mo zart nak, út já ban vol tak a hall ga tók. Ezt a kis élet raj zot ol vas va még 
in kább meg győ ző dé sem mé vált, hogy szo ros kap cso lat van a ma gas szin tű kö zép is ko lai 
ok ta tás és a ter mé szet tu dós ok, ma te ma ti ku sok ké sőb bi ta nu lá sa, fej lő dé se kö zött. Azon ban 
mi, a le en dő ma te ma ti ka, ké mia, fi zi ka ta ná rok ok ta tói töb bet aka runk. Olyan ta ná ro kat aka-
runk ne vel ni, akik ér tik, sze re tik tan tár gyu kat, és min den di ák ra tud nak hat ni, nem csak a 
Neu man nok ra. Az ő el ső ma te ma ti kus men to ra, Rátz Lász ló biz to san egyet ér te ne ez zel.

Sze ret ném fel hív ni az ol va só fi gyel mét a Füg ge lék ben kö zölt, Neu mann ba rát ja, 
Wigner Je nő ál tal írt szép élet rajz ra. Je len könyv szer ző jét dícséri, hogy a Library of 
Congress archivumából elő ke res te a New York Ti mes nek ro lóg ját is, és azt – faximile be ve-
ze tő kép pel – tel jes ter je del mé ben köz re ad ta. Ér de mes ös  sze ha son lí ta ni Wigner mély gon-
do la ta it, pon tos le írá sát a saj tó szen zá ció-haj há szó, fel szí nes – bár igen rész le tes és sok ol-
da lú – köz lé sé vel. Ugyan csak fi gye lem re mél tó a Physics Today nek ro lóg ja, fő leg ab ban a 
vo nat ko zás ban, hogy men  nyi vel töb bet ír tak Neu mann ról, mint a ve le egyidőben elhúnyt 
No bel-dí ja sok ról. Ös  szes sé gé ben dícséretes, hogy Ko vács Lász ló mi lyen sok do ku men tu-
mot kö zöl: olyan ne he zen hoz zá fér he tő ere de ti szö ve ge ket, fo tó kat, ame lyek kel nyom ta tás-
ban ed dig még nem ta lál koz hat tunk. Na gyon sok fel vé tel a szer ző sa ját ja: az ere de ti hely-
szí ne ken ké szí tet te azo kat Bu da pes ten, Pak son, Göttingenben, Zü rich ben, Wa shing ton D. 
C.-ben, Princetonban.

Ez a köny vecs ke elő ször egye te münk, a Ma ni to bai Egye tem Pe da gó gi ai Ka rá nak 
ki adá sá ban je lent meg 2003-ban Win ni peg ben, Ka na dá ban. A kis sé át dol go zott je len ki adást 
most me le gen aján lom min den ma gyar di ák, ta nár és egye te mi ok ta tó fi gyel mé be.

Arthur O. Stinner
a Ma ni to bai Egye tem pro fes  szo ra



A ta ná rok még a zse nik te het sé gé nek ki bon ta koz ta tá sá ban is fon tos sze re pet ját sza nak. 
A 10 éves Neu mann Já nost fűt het te a becs vágy, hogy hí res em ber le gyen, ő sejt het te, hogy 
zse ni á lis al kat, de ma te ma ti ka ta ná ra, Rátz Lász ló tud ta, hogy ta nít vá nya rend kí vü li em ber. 
Neu mann ta ná rai, pro fes  szo rai (Rátz Lász ló, Sze gő Gá bor, Pó lya György) írá sa ik ban sze re-
tet tel em lé kez nek a ki vé te le sen te het sé ges ta nít vány ra. Neu mann mun ká i ban azon ban mi 
nem ta lál koz tunk olyan ré szek kel, ahol ő ta ná ra it, is ko lá it em le get te, di csér te vol na.

En nek több oka le het: Neu mann meg ér ke zé se után azon nal ame ri kai lett, szin te el fe-
lej tet te Eu ró pát egye te me i vel, is ko lá i val, ta ná ra i val együtt. Idő sebb ko rá ban töb bet gon dol 
az em ber ta nu ló éve i re, de Neu mann ha mar, 53 éve sen meg halt. Az is ko la, a Fa so ri Gim ná-
zi um, az or szág, Ma gyar or szág csak a po li ti kai hely zet eny hü lé sé vel, az 1970-es évek től 
ér dek lőd he tett nyu gat ra tá vo zott, egy ko ri ta nít vá nyai, ko ráb bi ál lam pol gá rai iránt. Az or vo-
si No bel-dí jas Szent-Györ gyi Al bert és ba rát ja (aki Neu mann ba rát ja is volt) Bay Zol tán, 25 
éves tá vol lét után, 1973-ban jö he tett elő ször vis  sza lá to ga tó ba Ma gyar or szág ra. A Fa so ri 
Gim ná zi um volt ta ná rai is csak 1973-ban küld het ték szét kör le ve lü ket egy ko ri ta nít vá nya-
ik nak a vi lág ba: vá la szol ja nak, sze ret ték-e, mi ért sze ret ték egy ko ri is ko lá ju kat. Neu mann 
már nem kap ha tott ilyen le ve let. Vá la szolt vi szont a kör le vél re az is ko la- és tu dós társ, a jó 
ba rát Wigner Je nő. Wignert is ko lá já ról, hí res cim bo rá já ról Neu mann ról új ság ri por tok ban, a 
te le ví zi ó ban sok szor kér dez ték. Ő hos  sza san, há lá san vá la szolt, so kat be szélt a Neumannal 
kö zös is ko lá ról, a kö zös ta ná rok ról. Ezért mi sok szor fog juk Wigner Je nőt idéz ni, és hisz -
szük, hogy amit ő mond az is ko lá ról, a ta ná rok ról, ah hoz ha son lót mon dott vol na Neu mann 
Já nos is.

Köny vünk cím lap já ra azt a fres kót tet tük, ame lyet min den nap, min den óra kö zi szü-
net ben lát ha tott Neu mann Já nos a Fa so ri Gim ná zi um ban. Ez a fres kó ugyan is az is ko la épü-
let ud va ri ré szé nek fa lát dí szí tet te. A fres kó egy nap órát vesz kö rül: gö rög tu dóst áb rá zol 
ta nít vá nyai kö ré ben. Jel ké pes nek, köny vünk mon da ni va ló ja szem pont já ból igen ki fe je ző-
nek érez zük ezt, hisz egy részt ter mé szet tu do má nyos tar tal mú, más részt a tu dós az is ko la 
je les ta ná ra i nak egyi két (Rátz Lász lót, Miklola Sán dort, Renner Já nost) je lent he ti, a ta nít vá-
nyok alak já ban pe dig oda kép zel het jük Wigner Je nőt, Neu mann Já nost.
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Jed lik Ányos Bolyai János Eöt vös Lo ránd

Hevesy György Lénárd Fülöp Zemplén Győző
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Kár mán Tó dor Szent-Györ gyi Al bert

Szi lárd Leó Gá bor Dé nesBay Zol tán

Békésy György



Kürti Miklós Teller Ede Wigner Je nő

Pólya György Marx György Vermes Miklós
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„Min de nek előtt a gim ná zi um ban ta nul tam meg, ho gyan kell dol goz ni, és hogy kell ön fe-
gye lem mel és kon cent rá lás sal a ké pes sé gek hez ké pest ma xi mu mot pro du kál ni. Én ezt rend kí-
vül fon tos nak tar tom. Ak kor per sze ezt nem tud tam, de ké sőbb be lát tam, hogy te het ség és 
adott ság csak egy kis ré sze a si ke res tu do má nyos ku ta tó szük sé ges fegy ve re i nek, és mun ka-
ké pes ség, cél tu dat és kon cent rá ló ké pes ség va ló ban na gyobb sze re pet ját sza nak.” – ezt ír ta a 
Fa so ri Gim ná zi um ról 1973-ban Moravcsik Mi hály, az Ore go ni Egye tem fi zi ka pro fes  szo ra.

„A leg na gyobb há lát és sze re te tet volt ta ná ra im kö zött Rátz Lász ló iránt ér zek. Rátz 
Lász ló – a ké pe az egye te men a mun ka szo bám ban van – nem csak az is ko lá ban ta ní tott. 
Neu mann Já nos nak, ki nek szin te egye dül ál ló te het sé gét csí rá já ban fel is mer te, ma gán órá kat 
adott. Ő sze re tett ta ní ta ni, sze ret te lát ni, mint ha tol be a meg ér tés a ta nu lók tu da tá ba, mint 
ér tik meg, mi lyen nagy sze rű az, hogy az em be ri ész ké pes egy gon do la tot a má sik hoz fűz ni, 
ké pes a kö vet kez te té sek ből cso dá la tos épü le tet – erős épü le tet – al kot ni. … Fi zi kát, per sze 
Mikola Sán dor tól ta nul tunk és büsz kén mond ha tom, hogy két év után an  nyit tud tam, hogy 
a fi zi kai kur zus, a Bu da pes ti Mű egye te men vagy a ber li ni Technische Hochschulen, majd-
nem tel je sen is mét lés nek tűnt fel” – így írt le ve lé ben Wigner Je nő 1973-ban Princetonból 
egy ko ri kö zép is ko lá já ról, a bu da pes ti ágos tai hit val lá sú Evan gé li kus Fő gim ná zi um ról, a 
hí res „Fa so ri” Gim ná zi um ról (1).

Le ve lét a kö vet ke ző so rok kal zár ta: „Meg is mé tel jem, hogy há lá val és sze re tet tel gon-
do lok a kö zép is ko lá ra, ahol oly so kat ta nul tam? Hogy gyak ran em lék szem vis  sza, ta lán 
vá gyó dás sal, a na pok ra, me lye ket ben ne töl töt tem? Hogy órá kig tar ta na, ha mind ar ról 
be szá mol nék, ami re ve le kap cso lat ban em lé ke zek? Azt hi szem, aki ha son ló ér zel me ket táp-
lál, úgy is tud ja mind ezt, és sok mást, amit sza va im csak sej tet nek.” (2)

Ér de mes el gon dol kod ni azon, hogy ép pen a ki emel ke dő te het sé gek ben éb red há la és 
sze re tet ta ná ra ik iránt, pe dig ők mond hat nák, hogy sa ját ma guk nak, ké pes sé ge ik nek és szor-
gal muk nak kö szön he tik ered mé nye i ket. Ők azon ban – a te het ség te le nek kel és lus ták kal 
el len tét ben – el is me rik a ta nár, az is ko la sze re pét.

Rátz Lász ló és Mikola Sán dor, a két nagy ha tá sú tu dós-ta nár kezd te ma gas ra emel ni 
ta nít vá nya i nak szel le mét. Ezen gon do lat ké pi meg fo gal ma zá sá val nem csak a Fa so ri Gim ná-
zi um nap órá já nak fres kó ján, ha nem a chartres-i szé kes egy ház ban a dé li ol dal ha jó zárófalán, 
a vi lág hí re sen szép négy üveg ab la kon is ta lál koz ha tunk: egy más vál lán ül nek az apos to lok: 
Je re mi ás vál lán Luk ács, Ézsa i á son Má tyás és így to vább (1).

Wigner Je nő ma gas ra ju tott, de 1963. de cem ber 12-én Stock holm ban a No bel-elő adá-
sán is há lá val em lé ke zett ta ná ra i ra, Rátz Lász ló ra és a ber li ni mű egye te mi ké mia pro fesszo-
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rá ra, dok to ri té ma ve ze tő jé re, Polányi Mi hály ra: „Rátz Lász ló mel lett Polányi Mi hály volt a 
leg ked ve sebb ta ná rom. A leg szebb adott sá ga az volt, hogy me leg szív vel bá to rí tot ta a fi a ta-
lo kat. Egész éle tem ben nem is mer tem mást, aki hoz zá ha son ló an tud ta vol na biz tat ni ta nít-
vá nya it. A di csé rés mű vé sze volt.” (4).

Neu mann élet mű vé nek is mer te té se előtt be mu tat juk kö zép is ko lá ját, a Bu da pes ti Evan-
gé li kus (Fa so ri) Gim ná zi u mot, Neu mann ma gyar ta ná ra it és ma gyar szár ma zá sú egye te mi 
ok ta tó it.

A Budapesti Evangélikus (Fasori) Gimnázium 1905-ben

Emléktábla az iskola külső falán
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„Sok-sok víz folyt le a Du nán, mi ó ta utol já ra fü röd tem ben ne. Az idő azon ban nem 
mos ta le há la ér ze te met szü le té sem he lye iránt. Nem fe lej tet tem el, hogy böl csőm volt, hogy 
so ká ig él te tett, hogy ott sze rez tem meg tu dá som alap ja it. Rit kán mu lasz tok el ha son ló al kal-
mat, hogy ki fe jez zem há lá mat ta ní tó im nak és az in té zet nek, a fa so ri evan gé li kus gim ná zi-
um nak, amely nek an  nyit kö szön he tek. So ha sem fo gom el fe lej te ni ré gi ta ná ra i mat, kö zöt tük 
Rácz Lász lót, egy igaz pe da gó gust és me leg szí vű em bert, aki elő ször éb resz tet te fel ben nem 
tár gyá nak, a ma te ma ti ká nak sze re te tét; Oppel Im rét, aki nek raj zo ló mű vé sze te élén ken van 
em lé ke ze tem ben. Élén ken él nek szí vem ben a ver sek is, ame lye ket a fa so ri gim ná zi um ban 
ta nul tam és még ma is sok új szép sé get fe de zek fel bennük.”- ír ta Wigner Je nő Az atom mag 
szer ke ze te cí mű Eisenbud–Garvey–Wigner-könyv ma gyar ki adá sá nak elő sza vá ban.

En nél szeb ben ta lán nem is le het ne meg fo gal maz ni egy iga zán jó is ko la sze re pét; fel-
éb resz ti a tu dás vá gyat, meg sze ret tet ni a tan tár gya kat. Az el vont ma te ma ti kát épp úgy, mint 
az iro dal mat, a mű vé sze te ket. Az át lag is ko lák ban csak egy-egy olyan ki emel ke dő ta nár 
akad, aki nek a tan tár gyát szí ve sen ta nul ják, a Fa so ri Gim ná zi um ban min den ta nár ki emel-
ke dő volt. Wigner Je nő nek az 1973-ban írt le vél-so rai is bi zo nyít ják ezt: „Szol ár tól la tint 
ta nul tunk és né ha ma is örö met okoz vis  sza em lé kez ni ar ra, amit tő le ta nul tam, és új ra ol vas-
ni azt, amit ő mu ta tott be ne künk.

Kubacska ter mé szet raj zot ta ní tott és na gyon so ká ig nem tud tam, mit sze re tek job ban, 
nö vény tant, vagy ma te ma ti kai fi zi kát.” … „Oppel Im re nem csak a mér tan ele me i vel is mer-
te tett meg min ket, tor na ta ná runk is volt. Ő volt egyik leg fi a ta labb ta ná runk, és egész nem 
ré gi ha lá lá ig fenn tar tot tuk kap cso la tun kat.” …

Ér de mes ala po sab ban meg is mer ked ni a Bu da pes ti Fa so ri Gim ná zi um mal, mód sze re i-
vel, ta ná ra i val azért, hogy meg fejt hes sük ér té ke i nek és nagy ha tá sá nak a tit kát.

Az em be ri leg és szak ma i lag is ki vá ló ta ná rok na gyon sze ret tek ta ní ta ni, sze ret ték és 
tud ták tan tár gya i kat, ugyan ak kor sok ol da lú ak vol tak. A tu do má nyos ku ta tó meg en ged he ti 
ma gá nak, hogy rész te rü le tek be mé lyed jen, a ta nár nak sok ol da lú nak kell ma rad nia: ta nít ja a 
le en dő mű vészt, or vost, mér nö köt, ta nárt: mind re egy for mán kell hat nia, mind nek élet re 
szó ló él mé nye ket kell ad nia.

Ve gyük pél da ként Oppel Im rét, ő 1906-tól 1946-ig dol go zott a Fa so ri ban. Már lát tuk, 
hogy mér tant ta ní tott, jól raj zolt és tor na ta nár is volt. Ezen kí vül szé pen fes tett: táj kép fes tő-
ként is el is mer ték, de ol tár ké pek, az is ko la és az egy ház je les sze mé lyi sé ge i nek má ig meg-
le vő port réi jel zik mű vé szi ere jét. A Mű csar nok és a Nem ze ti Sza lon ki ál lí tá sa in rend sze re-
sen sze re pelt ké pe i vel.
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Wigner Je nő nek az el ső két gim ná zi u mi évé ben, 1912 és 14 kö zött, ta ní tot ta a szép-
írást, a szám tan-mér tant, a tor nát, he te di kes és nyol ca di kos ko rá ban pe dig a gö rög pót ló 
raj zot. Oppel Im re te vé keny sé ge azon ban nem ért vé get a test ne ve lés, a szám tan, a rajz 
ta ní tá sá val, a fes tés sel. Köz vet le nül Rátz Lász ló után (és töb bek közt Mikola Sán dor, 
Kerecsényi De zső előtt) ő volt az el nö ke az is ko lai Dal- és Ze ne egye sü let nek, amely nek 
150-200 ta gú kó ru sa, 25-30 ta gú ze ne ka ra és ki vá ló di ák hang sze res szó lis tái vol tak. Ami-
kor 1915-ben Oppel ta nár úr be vo nult ka to ná nak öt he ge dű jét aján dé koz ta az egye sü let nek.

Az iro da lom, a ver sek sze re te tét Neu mann Já nos Ha zai Oli vér től és Losonczi Zol tán tól 
ta nul ta. Ő ta ní tot ta Neu mann osz tá lyá ban az utol só négy év ben a né me tet. Ve ze tő ta nár is 
volt: be osz tott gya kor ló ta nár je löl tek ta nul tak tő le. A ki vá ló ta ná rok nak és a jó fel sze relt ség-
nek kö szön he tő, hogy az is ko lát be von ták a ta nár kép zés be.

Hittrich Ödön 1893-tól 1928-ig ta ní tott a Fa so ri ban, és igaz gat ta azt 1914 és 28 kö zött, 
így Neumannak és Wignernek is igaz ga tó ja volt. A ne ves la tin ta nár, tan könyv író szin tén 
fo ga dott ma ga mel lé ta nár je löl te ket, ugyan úgy, mint Kubacska And rás, Mikola Sán dor, Rátz 
Lász ló, Gretzmacher Je nő, Koch Ist ván, Oppel Im re, Renner Já nos, Kerecsényi De zső, Réz 
Hen rik. Neu mann fa so ri ta ná ra it tel jes egé szé ben fel so rol juk majd a ké sőb bi ek ben.

A ta ná rok a ta ní tás és az is ko lai élet szer ve zé se mel lett rend sze re sen vé gez tek tu do má-
nyos mun kát, elő adá so kat tar tot tak, cik ke ket ír tak, so kan dok to rál tak és ti zen né gyen let tek 

a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tag ja.
Neumannak két ma gyar ta ná ra (Ha zai Oli vér, 

Losonczi Zol tán), két tör té ne lem ta ná ra (Szigethy 
La jos, Tóth Kál mán), há rom la tin ta ná ra (Kliment 
Je nő, Böhm De zső, Hittrich Ödön), bi o ló gia ta ná ra 
(Kubacska And rás), és fi lo zó fia ta ná ra (Serédi La jos) 
ren del ke zett dok to ri fo ko zat tal.

Aka dé mi kus volt Mikola Sán dor, va la mint Böhm 
Kár oly fi lo zó fus, Dorner Jó zsef bo ta ni kus, Fröhlich 
Ró bert klas  szi ka-fi lo ló gus, Greguss Gyu la fi zi kus, 
Győ ri Vil mos szép író, mű for dí tó, Heinrich Gusz táv 
MTA fő tit ká ra is, ger mán fi lo ló gus, Lehr Al bert nyel-
vész, Pecz Vil mos klas  szi ka-fi lo ló gus, Petz Ge de on 
ger mán fi lo ló gus, Szénássy Sán dor klas  szi ka-fi lo ló gus, 
Taubner Kár oly fi lo ló gus, Tol nai Vil mos nyel vész, iro-
da lom tör té nész, Vaj da Pé ter szép író.

„Ez a ki vá ló an kép zett ta ná ri kar csa lá di as 
kö rül mé nyek kö zött élt. A Sü tő ut cai épü let ben a ta ná-
ri szo ba ki csi he lyi ség volt, sőt az igaz ga tó nak ak kor 

A gimnázium dísztermének bejáratát 
Wigner és Neumann szobra „őrzi”
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nem is volt kü lön iro dá ja, ha nem ál lan dó an a ta ná rok kö zött élt. Nem is kü lö nült el, hi szen 
a vá lasz tá si rend szer mel lett az igaz ga tó ság nem je len tett ha tal mat, csak fel ada tot, szol gá-
la tot, amit a kar tár sak bi zal ma ru há zott az egyik ta nár ra, az „ez idei igaz ga tó ra”. Ez a 
fi zi kai ér te lem ben is vett szo ros együtt lét volt a „to vább kép zés” for rá sa is: min dent meg be-
szél tek, min den ről tud tak, szak mai cso por tok ala kul tak, ami sok szor kö zös tu do má nyos vagy 
pe da gó gi ai mun kát ered mé nye zett. Egyút tal a ta ná ri kar sa já tos struk tú rá já nak to vább élé-
sét is biz to sí tot ta ez az élet for ma. A be ke rü lő fi a ta lok rö vi de sen ta pasz tal ták az együt tes 
ér ték rend jét, a nor má kat, a szo ká so kat, ame lyek hez al kal maz kod ni kel lett. Na gyon hasz nos 
volt ilyen szem pont ból az a rend szer, hogy a ta ná ro kat elő ször csak he lyet tes ta nár nak 
vá lasz tot ták meg, és csak ak kor vég le ge sí tet ték, ha a tes tü let meg bi zo nyo so dott ar ról, hogy 
az il le tő az is ko la kivánalmainak meg fe lel.” – így jel le mez te is ko lá ját Gyapay Gá bor igaz-
ga tó a Bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um c. köny vé ben.

Ki vá ló ak vol tak a tár gyi fel té te lek is. Az is ko lai könyv tár 1867-ben 8000 kö tet tel gya-
ra po dott, Szentiványi Bogumér ha gya té ká val, és 1885-ben már 10 000 kö te tes volt. A 
folyóiratgyüjtemény is je len tős volt: 1900-ban 27-fé le míg 1914-ben már 29 fé le fo lyó irat 
járt az is ko lá nak.

A fa so ri új épü let ben a ter mé szet raj zi szer tár ban Dr. Kubacska And rás, aki négy tan-
év ben volt Neu mann ter mé szet rajz ta ná ra, 2600-fé le ás ványt ha tá roz ha tott meg és cím ké zett 
fel. 2357 da ra bos lep ke gyűj te mény ük, 1000 da ra bos di a po zi tív gyűj te mé nyük és 2515 da ra-
bos érem gyűj te mény ük volt a XX. szá zad leg ele jén. A fi zi ka szer tár cso dás ál lo má nyát 
Mikola Sán dor ral kap cso lat ban mu tat juk majd be.

A fe gye lem meg le he tő sen szi go rú és kö vet ke ze tes volt az evan gé li kus is ko lá ban. A ta nu-
lók ön tu da tos mun ká já val fej lesz tet te ki a ne ve lő tes tü let az ál ta la meg kí vánt két fő em be ri 
tu laj don sá got: az „er köl csi jel le met” és az önál ló gon dol ko dást. Cél ja ik el éré sé ben so kat se gí-
tet tek a szín ház lá to ga tás ok: a di á kok je len vol tak a Nem ze ti Szín ház if jú sá gi elő adá sa in, rend-
sze re sen jár tak a Nép szín ház ba, az Urá nia Ter mé szet tu do má nyos Szín ház ba. 1915-ben Be re gi 
Osz kár ren de zé sé ben ő ma guk is szín re lép tek: az Oedipus ki rályt mu tat ták be az is ko lá ban.

A bel föl di és kül föl di tú rák, ta nul mány utak más sal nem pó tol ha tó mér ték ben fej lesz-
tet ték a lá tó kört, edzet ték a tes tet.

Rend sze re sek vol tak a tor na vizs gák, sport ver se nyek, né ha túl zá sok ba is es tek.
Rátz Lász ló igaz ga tó ko rá ban, 1913-ban így pa nasz ko dott:
„… az egyéb ként kí vá na tos és szük sé ges spor tok túl zás ba haj tá sa gyak ran le ront ják az 

is ko lai mun ka si ke rét, s ta nít vá nya ink lel ki éle te ál ta lá ban nem úgy fej lő dik, mint aho gyan 
azt sze ret nők.”

Ezidőtájt til tot ták meg a kö zép is ko lás ok nak az is ko lán kí vü li sport egye sü le tek ben tör-
té nő ver seny zést; ek kor ala kult meg az is ko la sa ját Di ák Sport egy le te, me lyet ké sőbb Di ák 
Sport kör re ke resz tel tek.
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A val lá si ne ve lés köz vet len és köz ve tett for má ban folyt. Min den ta ní tá si nap imá val 
kez dő dött és vég ző dött; volt hit tan óra, a más val lá sú a kat sa ját hit ok ta tó juk ta ní tot ta.

A ta ná rok zö mé ben evan gé li ku sok vol tak, az ő pél da mu ta tó ma ga tar tá suk val lá si té ren 
is nagy ha tást gya ko rolt a di á kok ra. A más val lá sú ak kö zül fel sős ko ruk ban töb ben át tér tek 
az evan gé li kus hit re. Neu mann Já nos nyol ca di kos ko rá ban akart evan gé li kus len ni, de édes-
ap ja meg aka dá lyoz ta eb ben. Wigner Je nő he te di kes ko rá ban, 1919 ele jén, a Ta nács köz tár-
sa ság ide je alatt vet te fel az evan gé li kus val lást. Szü lei va la mi vel őe lőt te, test vé rei ő utá na 
tér tek át.

Az is ko lá ban 1862-ben szer vez ték meg a Ma gyar Ön kép ző Kört, amely 1882-től 1952-
ig, az is ko la ál la mo sí tá sá ig Arany Já nos Ön kép ző kör né ven mű kö dött. Az alap ve tő en a 
ma gyar nyelv és iro da lom ápo lá sá ra ala kult kör he lyet adott a ter mé szet tu do mány iránt 
ér dek lő dők pá lyá za ta i nak és elő adá sa i nak is.

Ko vács Ist ván fi zi kus, mű egye te mi ta nár, az MTA tag ja, egy ko ri fa so ri di ák büsz kén 
me sél te, hogy ő egy al ka lom mal pre pa rált em be ri agyat mu ta tott be az ön kép ző kör ben, más 
al ka lom mal fi zi kai elő adást tar tott. Akik mun ká ju kért dícséretet kap tak, ők ma guk ír hat ták 
be ezt a tényt az „ér dem könyv be”. Wigner Je nő si ke res te vé keny sé gé vel két szer is ta lál koz-
ha tunk.

A ta nu lók szü lei, gyá ro sok, ki emel ke dő sze mé lyi sé gek, az egy ko ri di á kok je len tős 
ösz  sze ge ket ad tak az is ko lá nak, ala pít vá nyo kat te rem tet tek. A ta ná ri kar ezen pén zek ből 
fej lesz tet te az is ko lát és ju tal maz ta a leg job ba kat.

Az el ső ösz tön dí jat a 19. szá zad má so dik fe lé ben Döbröntei Kár oly a Ma gyar Tu do-
má nyos Aka dé mia tit ká ra ala pí tot ta: éven ként egy ara nyat ka pott a leg jobb ma gyar dol go-
za tot írt ta nu ló és a ta ná ra is.

Az 1898-ban elhúnyt Lamm De zső em lé ké re lét re ho zott ösz tön dí jat, 18 ko ro nát az 
1916/17-es tan év ben Wigner Je nő V. osz tá lyos ta nu ló kap ta. A kö vet ke ző tan év ben „mint az 
V. osz tály leg jobb ma te ma ti ku sa” Neu mann Já nos nyert 10 ko ro nás ju tal mat. 1920 jú li us 
3-án a ta ná ri tes tü let az „érett sé gi vizs gá ló bi zott ság” ja vas la tá ra a Weiss An tal ma te ma ti kai 
ösz tön dí jat, 20 ko ro nát Wigner Je nő nek ítél te oda.

Az 1916/17 évi is ko lai Ér te sí tő ből meg tud hat juk, hogy Wigner Je nő szü lei is az ala-
pít vány te vők kö zé tar toz tak.

Sok kü lön le ges, ké sőbb si ke res em ber járt a Fa so ri Gim ná zi um ba. A 19. szá zad láng-
lel kű köl tő je, Pe tő fi Sán dor 1833/34-ben volt itt di ák. Ide járt ké sőbb a „köl tő társ”, Arany 
Já nos uno ká ja, Pi ros ka. Az is ko la a 20. szá za di di ák jai kö zül a fi zi kus Wigner, a ma te ma ti-
kus Neu mann, a mér nök Kan dó Kál mán, a gyá ros Fe nyő Mik sa, az Ázsia-ku ta tó Stein Au rél, 
a fes tő mű vész Glatz Osz kár, a kar nagy Doráti An tal mel lett Harsányi Já nos ra, az 1994. évi 
köz gaz da sá gi No bel-dí jas ra a leg büsz kébb. Ide járt Palócz Ist ván a New York University 
School of Engeneering and Science pro fes  szo ra, a már idé zett Moravcsik Mi hály, a Physics 
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Institute of Theoretical Science and Department of Physics, University of Ore gon pro fesz -
szo ra, és Verzár Fri gyes a baseli Institute für experimentelle Gerontologie igaz ga tó ja és az 
ál la mo sí tás előt ti utol só két tan év ben Gróf And rás – And rew Grove, az INTEL el nö ke, 
ve zér igaz ga tó ja. A fent em lí tett pro fes  szo rok, hí res sé lett em be rek mind egy be hang zó an 
lel ke se dés sel, sze re tet tel em lé kez tek vis  sza volt is ko lá juk ra. Di csér ték a de mok ra ti kus szel-
le met, azt, hogy csu pán ké pes sé ge ik és el ért ered mé nye ik alap ján tet tek kü lönb sé get a di á-
kok közt. Di csér ték a ma gas szín vo na lú ok ta tást, a sok ter mé szet tu do má nyos kí sér le tet, a 
szí nes di ák éle tet, a mély sé ge sen em ber sé ges bá nás mó dot. Ki emel ték a je len sé gek, tör vé-
nyek meg ér té sé nek tisz ta örö mét, az is ko lá nak a ter mé szet tu do má nyos gon dol ko dás mód juk 
ki ala kí tá sá ban, lá tás mód juk ki fej lesz té sé ben, a pá lya vá lasz tá suk meg ala po zá sá ban ját szott 
fon tos sze re pét. Az 1952-ben meg szün te tett, majd 1989. szep tem ber 2-án új ra in du ló Bu da-
pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um kő be vé si, bronz ba zár ja ne ves di ák jai és ta ná rai em lé két. A 
má so dik eme le ti dísz te rem előtt áll Wigner Je nő és Neu mann Já nos mell szob ra. A lép cső-
ház ban és a fo lyo són van nak a leg ki vá lóbb ta ná rok dom bor mű ves már vány táb lái (Rátz 
Lász ló, Mikola Sán dor, Ver mes Mik lós). (Ezen al ko tá sok ról a ké sőb bi ek ben rész le te seb ben 
szó lunk majd.)

Az is ko la kül ső fa lán, a ka pu mel lett 2001. szep tem be re óta a fe ke te grá nit táb lán 
együtt sze re pel nek a leg ne ve sebb di á kok és igaz ga tó-ta ná rok:

A 20. SZÁ ZAD SORS FOR DÍ TÓ MA GYAR JAI KÖ ZÜL E FA LAK KÖ ZÖTT
VÉ GEZ TÉK KÖ ZÉP IS KO LAI TA NUL MÁ NYA I KAT

 WIGNER JE NŐ NEU MANN JÁ NOS HARSÁNYI JÁ NOS
 1902–1995 1903–1957 1920–2000
 NO BEL-DÍ JAS FIZIKUS VI LÁG HÍ RŰ MATEMATIKUS NO BEL-DÍ JAS KÖZ GAZ DÁSZ

TU DO MÁ NYOS ERED MÉ NYE IK KEL IS KO LÁNK NAK, HA ZÁNK NAK HÍR NE VET,
DI CSŐ SÉ GET SZE REZ TEK, AZ EM BE RI SÉG SZÁ MÁ RA MA RA DAN DÓT AL KOT TAK.

A SZÁ ZAD OLYAN KI VÁ LÓ TA NÁR EGYÉ NI SÉ GEI OK TAT TÁK ŐKET, MINT
HITTRICH ÖDÖN – MIKOLA SÁN DOR – RÁTZ LÁSZ LÓ – RENNER JÁ NOS
AKIK A TA NÍ TÁS MEL LETT TU DO MÁ NYOS KU TA TÓ MUN KÁT IS VÉ GEZ TEK.

MEG EM LÉ KE ZÉ SÜL A MIL LEN NI UM ÉVÉ BEN ÁL LÍ TOT TA
A BU DA PES TI FA SO RI EVAN GÉ LI KUS GIM NÁ ZI UM TA NÁ RI KA RA ÉS TA NU LÓI
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Élet raj zi váz lat

1863. áp ri lis 9-én szü le tett Sop ron ban. Édes-
ap ja Rátz Ágost vas ke res ke dő, édes any ja Töpler 
Em ma.

1882-ben érett sé gi zett a sop ro ni Evan gé li kus 
Lí ce um ban. A bu da pes ti Tu do mány egye tem re járt 
1883-tól 1887-ig. 1887. ok tó ber 4-től 1888. 
au gusz tus 7-ig a Ber li ni Egye te men fi lo zó fi át, 
majd 1888. ok tó ber 31-től a Strassburgi Egye te-
men ter mé szet tu do mányt ta nult.

1889. szep tem be ré től a bu da pes ti Tu do-
mány egye tem Gya kor ló Fő gim ná zi u má ban gya-
kor ló ta nár.

Ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos egye te mi ok le ve-
lé nek kel te: 1890. no vem ber 28. 1890. szep tem ber 1-től a Bu da pes ti Evan gé li kus Fő gim ná-
zi um ban he lyet tes ta nár, majd 1892 szep tem ber 1-től 1925-ig ren des ta nár. 1909 és 1914 
kö zött a gim ná zi um igaz ga tó ja. Bu da pes ten halt meg 1930. szep tem ber 30-án a Grünwald 
Sza na tó ri um ban. Sír ja a sop ro ni evan gé li kus te me tő ben a be já rat tól bal ra, a fal mel lett van. 
Te me té se ok tó ber 4-én volt. (5, 6).

Az Or szá gos Köz ok ta tá si Ta nács elő adó-ta ná cso sa ként köz re mű kö dött az 1924. évi ma te-
ma ti ka tan terv és uta sí tá sok el ké szí té sé ben. Ak tív ko rá ban ta nár-el nö ke volt a Dal és Ze ne egye-
sü let nek, nyug dí jas ként ügy ve ze tő el nö ke a „Volt Nö ven dé kek Egye sü le té nek”. (7).

Tu do má nyos te vé keny sé ge két szem pont ból je len tős: út tö rő sze re pet ját szott a kö zép-
is ko lai ma te ma ti ka-ok ta tás re form já nak meg va ló sí tá sá ban (1905–1914), va la mint 1896 és 
1914 kö zött, Arany Dá ni el után, szer kesz tet te a Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La po kat. Az itt 
ki tű zött fel ada to kat és azok meg ol dá sa it 1904-ben és 1905-ben te ma ti kus cso por to sí tás ban 
Ma te ma ti kai Gya kor ló könyv 1–2. cí men kü lön is meg je len tet te.

A ma te ma ti ka ta nár

Rátz Lász ló ma te ma ti ka ta ní tá si mód sze ré nek jel lem zé sé re két kol lé gá ját hív juk se gít-
sé gül. Renner Já nos Rátz ha lá la kor, Mikola Sán dor pe dig nyug díj ba vo nu lá sa kor írt szép 
meg em lé ke zést kol lé gá já ról a gim ná zi um Ér te sí tő jé be. „Jól át gon dol ta min den egyes órá já-
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nak anya gát; oda adó ta ná ri mun ká já val, egyé ni sé gé nek le nyű gö ző ere jé vel va ló ság gal 
ma gá val ra gad ta ta nít vá nya it; ta ní tá sá nak ér de kes sé ge és ele ven sé ge nem csök kent a ha la dó 
idővel… Nagy tu do má nyos kép zett sé ge mel lett le tu dott száll ni ta nít vá nya i nak lel ki vi lá gá-
ba; mély tu dá sát ar ra hasz nál ta fel, hogy bőviből me rít ve a ta ní tá si anya got jól meg vá lo gas-
sa s nö ven dé ke i nek csak az iga zán ér té ke set nyújt sa, azt is olyan alak ban, hogy min den ki 
meg ért se. A ma te ma ti kát nem mint el vont el mé le ti tu do mányt ál lí tot ta ta nít vá nyai elé, 
ha nem lép ten-nyo mon rá mu ta tott a gya kor la ti élet tel va ló szo ros kap cso la tá ra is. Nagy gon-
dot for dí tott ar ra, hogy ta nít vá nyai önál ló an is tud ja nak ma te ma ti ka i lag gon dol koz ni; fo ko-
za tos és rend sze res elő ké szí tő mun ká val el ér te azt, hogy ta nít vá nyai előtt szin te ön ként 
tá rul tak fel a ma te ma ti ka igaz sá gai. Ez zel a ta ní tá si mód sze ré vel a sok szor ne héz tárgy nak 
tar tott ma te ma ti kát a kedv vel és ér dek lő dés sel ta nult tan tár gyak so rá ba emel te. Az ő ta nít-
vá nyai nem is mer ték a men  nyi ség ta ni írás be li dol go za tok iz gal mát; mert aki mód sze re sen 
fel épí tett elő re lá tó ta ní tá sát fi gye lem mel hall gat ta, – már pe dig nem akadt olyan di ák, aki 
órá ján nem fi gyelt vol na – az a ki tű zött té te le ket kön  nyű szer rel ki is tud ta dol goz ni. Ügye-
sen fel tett és egy mást elég gyor san kö ve tő kér dé se i nél majd nem min dig az egész osz tály 
je lent ke zett fe le lés re; nagy te kin té lye, a ta nu lók vi sel ke dé sét fi gye lő éle sze me nem en ged-
te az osz tály nak ezt a szel le mi ele ven sé gét fe gyel met len ség gé fa jul ni. Ki vá ló an ér tett az 
egész osz tály nak együt tes fog lal koz ta tá sá hoz. Eb ben a köz vet len, de a ta nár ra néz ve fá rasz-
tó mód szer ben rej lik ta ní tá sá nak nagy si ke re.” (Renner Já nos, 1930/31. évi Ér te sí tő)

„Volt ta nít vá nyai bi zony sá got te het nek ró la, hogy in té ze tünk ben a mathematika rég óta 
nem fé lel me tes tan tárgy, sőt hogy a leg szí ve seb ben fo ga dott és ta nult tu do mány szak ok kö zé 
tar to zik. A leg kü lön bö zőbb ké pes sé gű és haj la mú gyer me ki el mé ket, me lyek ből egy-egy 
osz tály ren de sen állani szo kott, Rátz Lász ló bá mu lat ra mél tó ügyes ség gel tud ta egy ség be 
for rasz ta ni, a gyen géb be ket tá mo gat ni, az in ga do zó kat bá to rí ta ni, az el lany hu ló kat kor hol ni, 
a ki vá lób ba kat prob lé mák föl ve té sé vel ser ken te ni, és még is min dig va la men  nyi nek fi gyel-
mét le köt ni és fe let tük szel le mi leg ural kod ni. Mi, kol le gái, fél té keny ség és irigy ség nél kül, 
ma ga sabb lel ki öröm mel szem lél tük azt az ál ta lá nos ha tást, me lyet Rátz Lász ló ener gi kus 
ta ná ri sze mé lyi sé ge a ta nu lók nagy se re gé re ki fej tett. Ez a ha tás nem szo rít ko zott az osz tály-
ra és az is ko lá ra, ha nem ki ter jedt a ta nu lók egész szel le mi vi lá gá ra és most is ott vib rál 
azok nak lel ké ben, akik több mint 30 év előtt hagy ták itt is ko lán kat, de még is időn ként ma 
is fel szok ták őt ke res ni.” (Mikola Sán dor 1925/26 évi Ér te sí tő)

A ma te ma ti ka ta ní tás re for me re

Az Eu ró pá ban ki bon ta ko zó ok ta tá si re form moz gal mak Ang li á ból in dul tak (1884 
Armstrong, 1901 Perry). Fran cia or szág ban a szá zad előn Poincaré és Langevin állt a moz-
ga lom élé re.
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Né met or szág ban 1905-ben a ma te ma ti kai re form bi zott ság a né met or vo sok és ter mé szet-
vizs gá lók me rá ni köz gyű lé sén ki mond ta, hogy a ter mé szet tu do mány ok nak kul tú rér ték ük is 
van, nem csak gya kor la ti ha szon nal bír nak: ér de mes te hát a nyel vi tu do má nyok kal egyen ér té-
kű ne ve lé si esz köz ként te kin te ni azo kat. Kü lön kell szól nunk Felix Klein göttingai egye te mi 
ta nár ról, aki az eu ró pai re form tö rek vé sek egyik kez de mé nye ző je és össze fo gó ja volt. F. Klein 
kü lön le ges fi gye lem mel for dult a ma gyar ma te ma ti kai élet fe lé. 1905-ben Bu da pes ten is tar tott 
elő adást. Ő tet te Göttingent a ma gyar ma te ma ti ku sok Mek ká já vá év ti ze de ken át.

Ma gyar or szá gon a re form F. Klein leg jobb ma gyar ta nít vá nya, Beke Ma nó pro fes  szor 
szer ve zé sé ben zaj lott. Beke Rados Gusz táv val és Rátz Lász ló val együtt 1909-től a nem zet-
kö zi re form bi zott ság ban kép vi sel te ha zán kat. Rátz Lász ló részt vett a Mi lá nó ban, Camb rid-
ge-ben és a Pá rizs ban ren de zett kong res  szu so kon. 1910-ben je len tős fran cia ki tün te tést 
ka pott („Officer d’Académie”). Ide ha za az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nár egye sü let 1906. évi 
ren des köz gyű lé sén hoz ták lét re a Ma te ma ti kai Re form bi zott sá got, amely nek el nö ke Beke 
Ma nó, tit ká ra Mikola Sán dor lett és a ta gok közt volt Rátz Lász ló is. Ez a bi zott ság olyan 
ala po san dol go zott, hogy túl tett pél da ké pe in, és el is mer ten a leg ered mé nye sebb mun kát 
vé gez te az eu ró pai bi zott sá gok kö zül. Er re utal az a tény is, hogy az ered mé nyek ről szó ló 
köny vet a Teubner ki adó is meg je len tet te 1911-ben.

Rátz Lász ló és Mikola Sán dor a vál toz ta tás szük sé ges sé gét érez vén, már a re form bi zott-
ság mű kö dé se előtt az an gol pél dán fel buz dul va tel jes rész le tes ség gel ki dol goz ták a mun kál ta-
tó ma te ma ti ka ta ní tás mód sze re it és tan anya gát. Meg ál la pí tot ták, hogy a ma te ma ti ká nak is 
meg van nak az ön kén te le nül meg szer zett ele mei, és eze ket kell meg erő sí te ni a ta nu ló ban. A 
ma te ma ti ka ta nu lá sát át- meg át kell sző ni a köz vet len ta pasz ta lat nak, a sok mé rés nek. Hang-
sú lyoz ták a fej szá mo lás fon tos sá gát, a becs lé sek gya ko rol ta tá sát. A tel jes kö zép is ko lai re form-
anya got ki dol goz ták, és eb ből pél da ként az in fi ni te zi má lis szá mí tá sok ta ní tá sá nak mód ját 
kö zöl ték több he lyen is: Rátz—Mikola: Az in fi ni te zi má lis szá mí tás ele mei a kö zép is ko lá ban 
1910-ben a Bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um Ér te sí tő jé ben, va la mint ugyan ez zel a cím mel 
ugyan eb ben az év ben könyv alak ban, majd pe dig bő ví tett ki adás ban 1914-ben „A függ vé nyek 
és az in fi ni te zi má lis szá mí tá sok ele mei” cím mel a Frank lin Ki adó nál.

A ma te ma ti ka ta ní tás re form já nak ak tu á lis kér dé se i ről az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nár-
egye sü let köz gyű lé se in tar tot tak elő adá so kat, me lyek anya gát könyvalakban is meg je len tet ték: 
Beke—Mikola (szerk.): A kö zép is ko lai mathematikai ta ní tás re form ja, Bp. Frank lin 1909; ben-
ne: Rátz L.: A függ vé nyek és az infinitesimális szá mí tás ele me i nek ta ní tá sa kö zép is ko lá ink ban.

„A re form el ve rö vi den így fe jez he tő ki: Le gyen a mathematika ta ní tá sa olyan, hogy a 
ta nu ló ban ki fej lőd jék an nak tu da ta, mi lyen fon tos kul tu rá lis té nye ző a mathematika. Azt 
akar juk, hogy a kö zép is ko lá ból ki ke rü lő ta nu ló tu do má nyos fo kú ma te ma ti kai is ko lá zott sá-
got vi gyen az élet be; az a re mé nyünk, hogy ily mó don a „mathematikai gon dol ko zás mód” 
be le ha tol a köz élet be. A ta nu ló nak lát nia kell, hogy a ma te ma ti ka men  nyi szál lal van ös  sze-
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kap csol va a gya kor la ti élet tel, a tu do má nyok kal és egész vi lág fel fo gá sunk kal. … Meg győ-
ző dé sünk, hogy a ta ní tás ily irá nyú mó do sí tá sa szük sé ges ah hoz, hogy a mo dern kul tú ra 
főbb vo ná sa i ban meg le gyen ért he tő. Nem az a czélunk, hogy a tech ni ká ra és egyéb szak is-
ko lák ba me nő ta nu ló na gyobb mathematikai is me ret anya got vi gyen ma gá val, ha nem hogy 
ép pen azok, a kik nek mathematikai kép zé sük a kö zép is ko lá ban be fe je ző dik, oly fo gal mat 
kap ja nak a mathematikáról, a mely mél tó eh hez a nagy tu do mány hoz”.

Hang sú lyoz ták, hogy a re form sok kal szé le sebb kö rű an nál, sem mint hogy csu pán tan-
anyag bő ví tést tar tal maz na, és ki emel ték, hogy az in fi ni te zi má lis szá mí tá sok ta ní tá sá hoz a 
függ vény fo gal mat kell a ta ní tás kö zép pont já ba ál lí ta ni. Az el ső osz tály tól kezd ve cél tu da to san 
kell a ta nu lók szem lé let mód ját ala kí ta ni, függ vény sze rű gon dol ko dá su kat fej lesz te ni. „A 
kö zép is ko lai ma te ma ti kai anya got úgy kell meg szab ni, hogy a mai ter mé szet tu do má nyos fel-
fo gás leg lé nye ge sebb abszt rak ci ói ben ne he lyet ta lál ja nak.” „A ta ní tás szel le mét kell meg vál-
toz tat ni, nem pe dig oda big  gyesz te ni a tan anyag vé gé re a dif fe ren ci ál- és in teg rál szá mí tást.”

El kell ér ni azt, fej te get ték, hogy a ta nu lók a men  nyi sé gi vi szo nyok mér le ge lé se alap-
ján a va ló ság meg is me ré sé re tö re ked je nek. Na gyon lé nye ges nek tar tot ták, hogy a ta nár 
vi lá gos fo ga lom al ko tás ra tö re ked jék: pl. „a tört élénk és szem lé le tes fo gal má nak alap ján 
kell a II. és III. osz tály be li tan anya got el vé gez ni”.

A gim ná zi um ban ös  sze gyűlt gaz dag anyag ból Lon don ba egy ki ál lí tás kul tu rá lis osz-
tá lyá ra az 1907/1908. tan év so rán a ma te ma ti ka ta ní tás új mód sze rét szem lél te tő táb lá kat, 
gra fi ko no kat küld tek.

A sok irá nyú bá tor és út tö rő kez de mé nye zést si ker ko ro náz ta: 1909 no vem be ré ben a 
fa so ri gim ná zi um ban hi va ta lo san is en ge dé lyez ték a ma te ma ti ká nak oly mó don va ló ok ta-
tá sát, aho gyan azt a re form tö rek vé sek alap ján Rátz és Mikola kí vá na tos nak tar tot ták, és 
1902-től kezd ve kí sér let kép pen ok tat ták is. 1924-ben az or szá gos tan ügyi re form so rán a 
hi va ta los tan terv ré sze ként is sze re pelt már a dif fe ren ci ál- és in teg rál szá mí tás.

A te het sé gek fel is me rő je és gon do zó ja

Kü lön le ges, rit ka em be ri tu laj don ság gal ren del kez nek azok a ta ná rok, akik bán ni tud-
nak a ná luk te het sé ge sebb ta nít vá nya ik kal. Tel jes szív vel el is me rik, hogy ezek a fi a ta lok 
ér tel me seb bek, mint ők, ugyan ak kor a na gyobb élet ta pasz ta lat, is me ret anyag bir to ká ban 
szí ve sen se gí tik őket. Ne mes em be ri tu laj don sá gu kon túl me nő en azért tud ják fel is mer ni és 
tá mo gat ni a te het sé ge ket, mert ma guk is te het sé ge sek. ”… tu do má nyos a ta ní tás ott, de 
csak is ott, ahol tu dó sok ta ní ta nak. A gon dol ko dás ban önál ló sá got csak az olyan ta nár ta ní-
tá sa ad hat, aki ma ga is önál ló an gon dol ko dik, s ép pen ez az önál ló ság az, ami a leg szük sé-
ge sebb a tu dós nak, mint a gya kor lat em be ré nek.” – mond ta Eöt vös Lo ránd (Az egye tem 
fel ada tá ról, rek to ri szék fog la ló be széd a Bu da pes ti Tu do mány egye te men, 1891.). 
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A tár sa dal mi meg íté lés sze rint a XX. szá zad ele jén azo nos el is me rés övez te a si ke res 
ku ta tót és az ered mé nyes kö zép is ko lai ta nárt. 100 év vel ké sőb ben el kel le ne ér ni, hogy a 
ze nei te het ség, iro dal mi ta len tum fo gal mak kal egyen ér té kű új fo ga lom is he lyet kap jon a 
köz tu dat ban: ta nár-te het ség, ta ná ri ta len tum. A tan tárgy meg sze ret te té se, a di ák ered mé nye-
i nek szív ből jö vő őszin te el is me ré se, a di csé ret, ezek alap ján az ön bi za lom nö ve lé se és biz-
ta tás újabb fel ada tok el vég zé sé re – ezek a lát szó lag egy sze rű dol gok a si ke res ta nár mód-
sze rei. Azon ban ezek a tu laj don sá gok a sze mé lyi ség mé lyé ről fa kad nak, épp úgy ge ne ti ku-
san kó dol tak, mint a ma te ma ti kai vagy ze nei te het ség. Ezt az zal is alá tud juk tá masz ta ni, 
hogy a lel ke se dés, a tan tárgy és a ta nít vá nyok irán ti sze re tet az iga zi ta ná rok ban az idő 
mú lá sá val ugyan úgy nem lan kad, amint nem csök ken a ze nei te het ség.

Az át lag ta nár be le fá rad a sok mun ká ba, kö zöm bös sé vá lik – a ta nár-te het ség öreg 
ko rá ban is szár nyal. So kan em lé kez he tünk a 70-75 éves Öv eges Jó zsef, Ver mes Mik lós, 
Je ges Kár oly le nyű gö ző elő adá sa i ra. Mikola Sán dor 1926-ban így jel le mez te Rátz Lász lót: 
„… utol só mathematika órá ját egy év vel ez előtt ép pen olyan friss szel le mi és tes ti erő vel 
tar tot ta, mi ként el ső órá it 36 év vel ez előtt.” Renner Já nos ez zel a ki je len tés sel egy be hang-
zó an így fo gal ma zott: „Fi a ta los hév vel ta ní tott utol só ta ná ri éve i ben is.”

A ta nár le gyen de rűs, me leg szí vű! Fel vé te li vizs gá val kel le ne ki szűr ni a ri deg, szív te-
len, hu mor ta lan és fan tá zi át lan em be re ket. A hu mor is na gyon fon tos té nye ző. Renner Já nos 
ezt ír ta Rátz Lász ló ról: „Jel le mé nek ko moly alap vo ná sa mel lett gyak ran ki csil lant szel le-
mes, de rűs hu mo ra is, ami kü lö nö sen sze re tet re mél tó vá tet te.”

Rátz Lász ló nagy tu dá sa és ki fi no mult ér zé ke alap ján fel is mer te a te het sé ge ket, és azu-
tán úgy bánt ve lük, mint ha kol lé gái, mun ka tár sai let tek vol na. El hív ta őket szom bat dél utá-
ni ká vé há zi be szél ge té se i re, ahol a gim ná zi u mi ta ná ro kon kí vül egye te mi kol lé gák is je len 
vol tak. A XX. szá zad ele jén va gyunk. Az is ko lák ban ko moly fe gye lem van, a ta ná ro kat 
nem csak a di á kok, ha nem – mint em lí tet tük – az egész tár sa da lom tisz te li. A Neu mann Jan-
csi, a Wigner Jen ci pe dig együtt ká vé zik Rátz Lász ló ta nár úr ral, az aka dé mi kus Mikola 
Sán dor ral, Beke Ma nó, Sze gő Gá bor és Fe ke te Mi hály egye te mi ok ta tók kal. A kö zép is ko lai 
ta ná rok nak is meg tisz tel te tés, „hogy nin cse nek el szi ge tel ve a tu do mány nak leg ma ga sabb 
há zá tól: az egyetemtől… Ilyes mi, saj nos, itt Ame ri ká ban, leg alább Princetonban nem lé te-
zik” (rész let Wigner le ve lé ből). El kép zel het jük, hogy a fi a tal em be rek szá má ra mi lyen rend-
kí vül fel eme lő ér zés le he tett ez az együtt lét. Nö vel te az ön bi zal mat, és ez se gí tet te a te het ség 
ki bon ta ko zá sát. 

Rátz Lász ló ami kor már nem tu dott mit mon da ni Neu mann szá má ra, meg kér te Fe ke te 
Mi hályt, Kürschák Jó zse fet ta nít sák ők Neu mannt. Wignert pe dig meg hív ta a la ká sá ra, ahol 
„rit ka ér de kes sé gű” köny ve ket adott át ol va sás ra, és egy kö vet ke ző al ka lom mal meg be szél-
ték a köny vek tar tal mát.
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A ter mé szet tu do mány ok ered mé nyes mű ve lé sé hez el en ged he tet len ma te ma ti kai gon dol-
ko dást fel adat-meg ol dá sok kal le het ha té ko nyan fej lesz te ni. Rátz Lász ló ha vi rend sze res ség gel 
pom pás fel ada to kat tű zött ki a Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La pok ban. A di á kok meg ol dá sa it 
ele mez te, ér té kel te. Azért, hogy az ér de kes prob lé mák a ké sőb bi tan évek ben is hoz zá fér he tő ek 
le gye nek, könyv alak ban is meg je len tet te azo kat. Rátz Lász ló nyug díj ba vo nu lá sa kor a gim-
ná zi um 1925/26. évi ér te sí tő jé ben így jel le mez te ezt a mun kát Mikola Sán dor: „A mathematikai 
ta ní tás re form já nál is mé lyebb az a ha tás, me lyet Rátz Lász ló a Kö zép is ko lai Mathematikai 
La pok ré vén az or szág mathematikai ta ní tá sá ra ki fej tett. 20 éven át szer kesz tet te e la pot. Tel-
je sen ön zet le nül csi nál ta, sem ál la mi, sem más fé le se gít sé get se hon nan sem ka pott (de nem is 
kért), sőt a lap ki adá sá ra te te mes ös  sze ge ket is ál do zott. A leg na gyobb gond dal vá lo gat ta meg 
a kis fo lyó irat cik ke it és fel ada ta it, hogy a ta nu lók ban a mathematikai gon dol ko zá si mód mag-
va it el hint se. Még na gyobb gond dal és lel ki is me ret ség gel ol vas ta át és bí rál ta meg az or szág 
min den ré szé ből be ér ke ző meg ol dá so kat. Nagy éles lá tás sal min den kor fel tud ta is mer ni az 
iga zi te het sé ge ket, úgy hogy mél tán di cse ked het nék az zal, hogy mind azok, akik az egye te me-
ken és a fő is ko lá kon mint ki vá ló mathematikusok ki tűn tek, majd nem ki vé tel nél kül az ő lap-
já nak szű kebb gár dá já ból ke rül tek ki.”
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Rátz Lász ló és a Fa so ri Gim ná zi um jel lem zé sé re köz re a dunk még két do ku men tu mot. 
Az el ső Rátz Lász ló 1920-ban írt ön élet raj za. El gon dol kod ta tó, hogy ön élet raj zá ban Rátz 
szük sé ges nek tar tot ta pon to san fel so rol ni azo kat a he lye ket, aho va di ák ja it ki rán dul ni vit te.

Rátz Lász ló

Szü let tem 1863. áp ri lis hó 9.-én Sop ron ban. Az ele mi és kö zép is ko lát Sop ron ban, egye te mi 
ta nul má nya i mat Bu da pes ten, Ber lin ben és Strassburgban vé gez tem. A ta ná ri alap-, szak- és 
pädagógiai vizs gá la tot Bu da pes ten az Orsz. Ta nár vizs gá ló bi zott ság elött tet tem. Egye te mi 
ta nul má nya im be fe je zé se után mint ta nár je lölt egy évet töl töt tem a Ta nár kép ző in té zet Gya kor ló 
fő gim ná zi u má ban. 1890. szept. el se je óta a bu da pes ti ág. h. ev. fő gim ná zi um ban mint he lyet tes 
ta nár, 1892. szept. el se je óta pe dig mint ren des ta nár mű kö döm. Ta ní tot tam a ma te ma ti kát és 
raj zo ló geo met ri át. Ren des ta ná ri fog lal ko zá so mon kí vül 15 évig ve zet tem a Dal- és ze ne egye sü-
le tet és kb 20 évig a Ta ná ri egye sü le tet. Is mé tel ten ren dez tem ta nu ló ink kal na gyobb ki rán du lá-
so kat. Meg lá to gat tuk Sze ge det, Te mes várt, Herkulesfürdőt, az Al-Du nát, a Dobsinai jég bar lan-
got, a Baradlát, Rozs nyót, Sel mec bá nyát, Kör möc bá nyát, Sal gó tar jánt, Kas sát, A....át, a Ba la-
tont stb., to váb bá Fiumét, Pulát, Tri esz tet, Adelsberget, Ve len cét, Fi ren zét és Pi sát.

1909. szept. el se jé től 1914. aug. 31.-ig fő gim ná zi u munk igaz ga tó ja vol tam. Vis  sza lé-
pé sem után egy há zunk Kép vi se lő tes tü le te fő gim ná zi u munk tisz te let be li igaz ga tó já nak és a 
Kép vi se lő tes tü let örö kös tisz te let be li tag já nak vá lasz tott meg.

Iro dal mi mű kö dés
1. Az 1896. év től a há bo rú ki tö ré sé ig szer kesz tet tem és ki ad tam a Kö zép is ko lai 

Mathematikai La po kat.
2. Mathematikai Gya kor ló könyv. I. K. Al geb ra. II. K. Geo met ria. Bu da pest. 

Franklin-Társ. 1904.
3. A függ vé nyek és az in fi ni te zi má lis szá mí tás ele mei a kö zép is ko lá ban (Mikola 

Sán dor ral) I. Ki adás 1910. II. Ki adás 1914. Bu da pest, Franklin-Társulat.
4. A függ vé nyek és az in fi ni te zi má lis szá mí tás ele me i nek ta ní tá sa a kö zép is ko lá ban. 

„A Kö zép is ko lai math. ta ní tás re form ja” cí mű könyv ben.
5. Tan könyv-bí rá la tok.

Egy há zi sze rep lés
Mint a fő gim ná zi um igaz ga tó ja tag ja vol tam a Kö zös Kép vi se lő tes tü let nek és a ma gyar 

egy ház ta nács nak. Je len leg tag ja va gyok a Kép vi se lő tes tü let nek, a gaz da sá gi és is ko la bi zott-
ság nak, az Egye te mes tan ügyi bi zott ság nak és az Es pe res sé gi tör vény szék nek. 1913-ban a 
Bá nya Ke rü let bi zal má ból vá lasz tott tag ja vol tam az evang. zsi nat nak.
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Köz éle ti és tu do má nyos sze rep lés.
1. 1909-ben a magy. Kir. val lás. és Köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ki ne ve zett a 

mathematikai ok ta tás nem zet kö zi bi zott sá gá ba Ma gyar or szág egyik kép vi se lő jé-
vé. Mint ilyen részt vet tem a Milanoban, Cambridgeben és Pá rizs ban tar tott 
nem zet kö zi kong res  szu so kon.

2. 1910-ben a vall. és közokt. mi nisz ter ki ne ve zett az Or szá gos Ta ná ri Nyug díj in té-
zet be bi zott sá gi tag nak.

3. 1910-ben a fran cia or szá gi Minisztére ? l’instruction publique et ? meg tisz telt az 
„Officier I’A?” cím mel.

4. 1913-ban a Ma gyar Pädagógiai Tár sa ság ren des tag já vá vá lasz tott.
5. Tag ja vol tam az Orsz. Ta nár egye sü let vá laszt má nyá nak és igaz ga tó sá gá nak, az 

Evang. ta nár egye sü let nek stb.

Bu da pest, 1920. szep tem ber hó. 25.

Rátz László emléktáblája a róla elnevezett utcában
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Az 1931/1932 év könyv ben Rátz ta nár tár sa Remport Elek dr. ver set kö zölt sze re tett 
kol lé gá já ról. Nem kell iro dal már nak vagy ma gyar ta nár nak len ni ah hoz, hogy meg ál la pít-
suk: szer ke ze te, köl tői ké pei, rit mu sa, rí mei nem eme lik ezt az írást a ma gyar lí ra gyöngy-
sze mei kö zé. Dícsérendő azon ban a ta nár társ, a ki ad ványt szer kesz tő igaz ga tó ne mes szán-
dé ka: az év könyv ben vers sel is meg örö kí tik Rátz Lász ló em lé két.

RÁTZ LÁSZ LÓ EM LÉ KE ZE TE.

Né ha nagy al ko tók ki lép nek a sor ból . . .
Sze mük reá vet vén a dús jö ven dő re,
Áhitatos kéz zel, épí tés hez fog nak
Ala po kat vet nek, kö vet rak nak kő re
Buz gó fá rad sá guk meg ál dott nyo má ban
Új re mény ség há za, szép pa lo ta tá mad . . 
Nem is ko la az még! A lel kes ta ní tók
Mun ká ja avat ja csak fel is ko lá nak.

Ta ní tó ké, kik a jö ven dő ért él nek
S lel kük drá ga kin csét te le kéz zel oszt ják,
Akik míg má sok nak fák lyá kat gyúj ta nak,
Ön ma guk a fény től bol do gan meg foszt ják
Míg a pad sor ok közt csen de sen elég nek
Tű zök mel lett ezer más na gyobb láng ger jed
Az ő sze rény csen des mun ká juk va rá zsol
Fé nyes is ko lá vá min den szür ke ter met.

A ta ní tó csend ben, zaj ta la nul al kot
 Ju ta lom ra nem vár ,nem kér di cső sé get
 Ro han nak a na pok s mi re ész re ven néd,
A lo bo gó lé lek már hamúvá égett.
S hogy ha még is van, ki mes  szi re vi lá gít,
Tudd meg, ott ra gyog egy ki vé te les szel lem,
Aki bár men  nyi re ho mály ba rej tez nék,
Még is mes  sze lo bog aka ra ta el len.
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Rátz Lász ló ilyen volt. E drá ga fa lak közt
Csen de sen, sze ré nyen ál dást oszt va jár ván
Nem csá bí tot ta őt so ha föl di hív ság,
Nem ka pott a fé nyen, a za jon, a lár mán,
Még is nem csak a mi kis kö rünk cso dál ta,
Ha nem mes  sze lát szott szel le mé nek fé nye,
Sza va irányt sza bott, mes te ré nek tud ta
Egy ha tal mas se reg fi a tal ja, vé ne.

Min den ta ní tó nak nagy mes te re volt ö,
Pe dig iga zán a ki csi ket sze ret te.
A szá mok rej tel mes nagy bi ro dal má ba
Kézenfogva őket, játsz va el ve zet te.
Igaz bol dog ság volt ve le együtt men ni,
Hi szen a ve ze tő gon do san őr kö dött,
Hogy a ki tű zött célt, az adott prob lé mát
Ne ho má lyo sít sák el ri asz tó kö dök.

Nagy ta ní tó mes ter . . . Óh, az ő szá má ra
Nem volt szik lás ta laj, csak ter mé keny ró na.
Ő arat ni tu dott az olyan föl dön is,
Ahol más ta lán még vet ni sem mert vol na.
Lel ke tár há zá ból dús gaz da gon tel lett
Lel ke se dés, jó kedv, buz dí tó szó, mun ka,
S így nőtt fel a se reg, amely di cső sé get
Ho zott a mes ter re s gim ná zi u munk ra.

Gyen gét kézenfogni, a las sút nó gat ni,
Nem ér tett itt ná la so ha sen ki job ban,
De több re buz dí tott, na gyobb ra ösz tön zött,
Hogy ha ész re vet te: itt egy szik ra lob ban.
Mi kor ránk zú dult a bor za lom vi har ja,
S a vi lág sar kai ször nyű tűz ben ég tek,
Jött egy-egy le vél a lövészárokmélyből:
A hő sök szám ta ni prob lé má kat kér tek.
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Csa lád ra nem gon dolt s még sem volt egye dül . . .
Az ő csa lád ja volt a leg szebb, leg na gyobb,
Tar toz tak be lé je ap ró ki csi lel kek,
Tar toz tak be lé je mes  szi re nőtt na gyok.
Hogy ha jó szó kel lett, szük ség volt ta nács ra,
Az ő nagy szí vé hez, lel ké hez ha jol tak,
S jár hat tak a vi lág bár me lyik vi dé kén,
Még is csak  még is az ő fi ai vol tak.

Sze ret te a szé pet. A ze ne szép sé ge
El űzött lel ké ből min den bo rút, gon dot.
Mes  sze vi dé kek nek örök szép tá ja in
Lel ke sü lő szem mel, óh, men  nyit bo lyon gott!
Hogy ki rán du lás ra vi gye ap ró né pét,
Óh, mi lyen szí ve sen, mily öröm mel fá radt,
Lel ké ből a jó ság, sze re tet és jó kedv,
Az úton nagybőven min den ki re áradt.

Ba rát nak ba rát volt igaz ér te lem ben,
Má sok nak a ter hét vál la i ra vet te,
S amíg ma ga a leg jobb tu dá sá val fá radt,
Cse ré be so ha sem kért sem mit he lyet te.
Bár ne ki ma gá nak gond jai nem vol tak,
A küzködővel ő min dig együtt ér zett,
S hogy ha va la kit az élet föld re sujtott,
Az ő ne mes szí ve ve le együtt vér zett.

Bár ő ma ga volt a tes te sült jó zan ság,
Lel ke min den szé pért, jó ért lel ke se dett,
S tu dott lel ke sí te ni örök ide á lért,
Egy egész kört és a nagy if jú se re get.
El tá vo zott tő lünk, ám ne mes alak ja
Sze münk előtt min dig fény ben ra gyog va áll.
Em ber nek jó em ber, fér fi nak fér fi volt,
Ta nár nak pe dig a leg iga zibb ta nár.
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Rátz László emlékek

1. Bu da pes ti Evangelikus Gim ná zi um (VII. Vá ros li ge ti fa sor 17-21.)
Dom bor mű ves fe hér már vány táb la:

RÁTZ LÁSZ LÓ
1863—1930

GIM NÁ ZI U MUNK KI VÁ LÓ MA TE MA TI KA-
TA NÁ RA ÉS IGAZ GA TÓ JA

EZT AZ EM LÉ KET ÁL LÍ TOT TÁK HÁ LÁS
TA NÍT VÁ NYAI ÉS BA RÁ TAI

LUX E. 1931.

2. Rátz Lász ló érem
Ere de te is me ret len, a Fa so ri Mú ze u mi Gyűj te mény ben meg ta lál ha tó fo tó a cím ol dalt 

kö ve tő bel ső bo rí tón lát ha tó.

3. Fest mény Rátz Lász ló ról
A ta nár társ, Oppel Im re meg fes tet te a Fa so ri Gim ná zi um igaz ga tó i nak port ré it. A Bu da pes-

ti Evan gé li kus Gim ná zi um II. eme le ti dísz ter mé ben lát ha tó a Rátz Lász ló ról ké szült olaj kép.

4. A „Mes te rek és ta nít vá nyok” grá nit táb la a Fa so ri Gim ná zi um kül ső fa lán
A tábla szövege a 19. oldalon olvasható.

5. Ut ca el ne ve zést jel ző már vány táb la
(Bu da pest XI. ke rü let Rátz Lász ló ut ca 4.)

RÁTZ LÁSZ LÓ
1863—1930

MA TE MA TI KUS
A FA SO RI EVANGELIKUS GIM NÁ ZI UM

TA NÁ RA ÉS IGAZ GA TÓ JA
A KÖ ZÉP IS KO LAI MA TE MA TI KAI LA POK

SZER KESZ TŐ JE

ÁL LÍ TOT TA: BU DA PEST FŐ VÁ ROS
XI. KE RÜ LE TI ÖN KOR MÁNY ZAT.

BU DA PEST EVAN GÉ LI KUS GIM NÁ ZI UM
1997
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6. Rátz Lász ló ván dor gyű lés
A Bo lyai Já nos Ma te ma ti kai Tár su lat a kö zép is ko lai ma te ma ti ka ta ná rok nak éven ként 

Rátz Lász ló Ván dor gyű lést szer vez.

7. Rátz Ta nár Úr Élet mű díj
Ve ze tő, Ma gyar or szá gon is mű kö dő nem zet kö zi cé gek (Ericson Magyaroszág Kft., 

Graphisoft R&D Rt., Richter Gedon Rt.) ala pí tot ták ki emel ke dő kö zép is ko lai ta ná rok ju tal-
ma zá sá ra. El ső al ka lom mal 2001-ben ad ták ki.

Rátz László gyászjelentése
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Rátz László sírja Sopronban
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Élet raj zi váz lat

1871. áp ri lis 16-án szü le tett az ak kor Vas 
me gyé hez tar to zó Péterhegyen (Gornji Petrovci, 
Fel ső Petrócz), a vend vi dé ken, a mai Szlo vé nia 
te rü le tén föld mű ve lő szü lők gyer me ke ként.

Ele mi is ko lá it Körtvélyesen (Eltendorf) vé gez-
te. A ma Auszt ri á hoz tar to zó fa lu ban nem áll már az 
is ko la, és az ira tok is meg sem mi sül tek.

1883-tól 1891-ig a Du nán túl leg ré geb bi 
kö zép is ko lá já ban, az 1557-ben ala pí tott sop ro ni 
Evan gé li kus Lí ce um ban ta nult. Ter mé szet tan-
mennyi ség tan ta ná ra egy Eöt vös-ta nít vány, Renner 
Já nos volt.

1891-től 1895-ig a Bu da pes ti Tu do mány egye tem men  nyi ség tan-ter mé szet tan sza kos 
hall ga tó ja. Eöt vös Lo ránd ta nít vá nya. Az 1895/96-os tan év ben az el mé le ti fi zi kai tan szék 
gya kor no ka.

1896/97-ben a Ta nár kép ző In té zet gya kor ló fő gim ná zi u má ban ta nár je lölt; ve ze tő ta ná-
ra dr. Wag ner Ala jos.

1897/98-ban he lyet tes ta nár (se géd ta nár), majd az 1898/99-es tan év től ki ne ve zett ren-
des ta nár lett az Evan gé li kus Fő gim ná zi um ban.

1904-től 1928-ig a Fi zi ka Szer tár őre. 
1928-tól 1935-ig, nyug díj ba vo nu lá sá ig a gim ná zi um igaz ga tó ja.
1941-ben vis  sza tért szü lő föld jé re.
1945-ben po li ti kai te vé keny sé ge mi att a strinišèei (ma Kidrièevo) tá bor ba hur col ták. 

Rö vid del sza ba du lá sa után, 1945. ok tó ber 1-jén halt meg Nagy ka ni zsán. Sze rény sír em lé ke 
a nagy ka ni zsai köz te me tő ben áll.

Mikola Sán dor tag ja volt az Or szá gos Köz ok ta tá si Ta nács nak, az Or szá gos Kö zép is-
ko lai Ta nár egye sü let igaz ga tó sá gá nak, a Kö zép is ko lai Ta nár kép ző In té zet Igaz ga tó ta ná csá-
nak és a Ma te ma ti kai és Fi zi kai Tár su lat vá laszt má nyá nak. Ezen tiszt sé ge i ben na gyon so kat 
tett a kö zép is ko lai ma te ma ti ka ta ní tás, ké sőbb pe dig a fi zi ka ta ní tás re form ja ügyé ben.

Az 1926-ban a III. osz tá lyos re ál is ko lá sok szá má ra írt fi zi ka tan könyv ét egé szen 1945-
ig hasz nál ták.
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1912–1922-ig az URÁ NIA is me ret ter jesz tő ha vi fo lyó irat ter mé szet tu do má nyi ré szét 
szer kesz tet te.

1915-től 1924-ig Zemp lén Győ ző után a Ma te ma ti kai és Fi zi kai La pok társ szer kesz tő-
je Fej ér Li pót mel lett.

Me leg kap cso lat fűz te szü lő föld jé hez és an nak la ko sa i hoz, a vend nép hez: a Vend vi-
dé ki Szö vet ség el nö ke, a Vend vi dé ki Ma gyar Köz mű ve lő dé si Egye sü let dísz el nö ke volt. 
Je len volt szak ér tő ként az 1919-es pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án. 1920-tól 1922-ig nem ta ní tott, 
min den ide jét a ven dek kel kap cso la tos te vé keny ség kö töt te le.

Mikola Sán dort 1921. má jus 8-án kí sér le ti ku ta tó mun ká ja alap ján az MTA le ve le ző 
tag já vá vá lasz tot ták. Mikola szi ge te lő anya gok elekt ro mos vi sel ke dé sé vel fog lal ko zott, s 
vizs gá ló dá sai so rán a ja pán Euguchitól füg get le nül kí sér le ti leg elő ál lí tot ta és be ha tó an 
ta nul má nyoz ta az elektrétet, az elekt ro mos töl té sét igen hos  szan meg tar tó di e lekt ri ku mot 
(szi ge te lőt).

Is me ret el mé le ti mun kái: A physikai alapfagalmak ki ala ku lá sa (1911.), A fi zi ka gon do-
lat vi lá ga (1933.) és A fi zi kai meg is me rés alap jai (1941.). Ezek alap ján 1942. má jus 15-én 
az MTA ren des tag jai so rá ba vá lasz tot ták.

Mikola jó tol lú író volt, azon ban írá sai ma már ne he zen hoz zá fér he tő ek. Sze ret nénk az 
ol va sót meg is mer tet ni Mikola stí lu sá val, a ko ra be li hang vé tel lel, ezért sok ere de ti szö veg-
részt köz lünk.

A pá lya kez dés től az aka dé mi ai tag sá gig

Mikola Sán dor 1897. má jus 3-án ke rült a bu da pes ti evan gé li kus gim ná zi um ba se géd-
ta nár nak. Új mun ka he lyén nagy len dü let tel kez dett mun ká ba. Szám tant, mér tant, szép írást 
ta ní tott. Mint osz tály fő nök fon tos nak tar tot ta a ta nul má nyi ki rán du lá so kat is.

Már pá lya kez dés ének éve i ben is szá mot te vő iro dal mi te vé keny sé ge. „A ta ná rok iro-
dal mi mű kö dé se” c. év köny vi ro vat ban az ő ne ve mel lett sze re pel a leg több köz le mény: a 
Rátz Lász ló szer kesz té sé ben és ki adá sá ban meg je le nő kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La pok ba 
több cik ket írt, és szer kesz tet te a „Csil la gos ég” c. ro va tot. Szá mos is mer te té se, for dí tá sa 
je lent meg a Mathematikai és Physikai La pok ban.

1898-tól ki ne ve zett ren des ta nár ként tö ret len lel ke se dés sel fog lal ko zott a ta nu ló if jú-
ság gal a tan órán kí vül is: a gel lért he gyi hely szín raj zo lá so kat az es ti ki rán du lá sok kö vet ték, 
ame lyek nek cél ja a csil lag ké pek meg is me ré se volt. Di ák ja i val vég zett mé ré se ket a Du na-
par ton is.

Az 1899/1900. tan év től kezd ve be kap cso ló dott az is ko la sport éle té be.
A sok ol da lú an kép zett ta nár hos  szú éve ken át ta ní tott az is ko la év fo lya ma in kez dők nek 

és ha la dók nak he ti két-két órá ban gyors írást.
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Mikola ta ná ri mun ka kö ré be tar to zó hi va ta los el fog lalt sá ga, a he ti 20-24 óra meg tar tá-
sa, azok elő ké szü le tei, a ta nu lók írá sos mun ká i nak ér té ke lé se, a kü lön fé le meg bí zá sok, fel-
ügye le tek el lá tá sa, igen lel ki is me re tes osz tály fő nö ki te vé keny sé ge nagy, fe le lős ség tel jes 
mun ka volt. Mikolának azon ban ma radt ener gi á ja más ra is.

A ta nu lói fi zi kai gya kor la tok gon do la ta ta nár sá gá nak el ső éve i től fog lal koz tat ta. A 
meg va ló sí tás le he tő sé ge azon ban csak az evan gé li kus fő gim ná zi um új épü let be tör té nő köl-
tö zé se so rán vált le het sé ges sé. Az 1904/1905. tan évi ér te sí tő Fi zi kai szer tár c. fe je ze té ben 
ír ja Mikola, a szer tár új őre: „Az új épü let ben a fi zi ka ré szé re 3 he lyi ség ju tott: 1. elő adó te-
rem, 1 elő ké szí tő, 1 szer tá ri he lyi ség. A ta ná ri kar an nak ide jén még két he lyi sé get kért: 
egyet a ta nu lók fi zi kai gya kor la ta ré szé re, egyet pe dig a ta nár ré szé re dol go zó szo bá ul. 
Na gyon le het saj nál ni, hogy egyéb ként mo dern be ren de zé sű is ko la épü le tünk ben ez a két 
te rem hi ány zik. Meg va gyunk győ ződ ve, hogy az is ko la-fenn tar tó ha tó ság na gyon rö vid idő 
alatt kény sze rít ve lesz ar ra, hogy a ta nu lók fi zi kai gya kor la tai ré szé re kü lön he lyi ség ről gon-
dos kod jék.”

Mikola szer tár őr előd je (s egy ben a ké mi ai szer tár őre) Ráth Ar nold volt. A De ák té ri 
is ko lá ban 1897-ig, Mikola mun ká ba ál lá sá ig ő volt az egyet len fi zi ka ta nár. Mikola szer tár őri 
tiszt sé gét 1904-től igaz ga tó vá tör té nő vá lasz tá sá ig vi sel te; ek kor át ad ta azt az 1928/29-es 
tan év ben Renner Já nos nak.

Mikolának, a lel kes fi zi kus nak szár nya kat adott az a le he tő ség, hogy az új he lyi sé gek-
ben ked ve sze rint ren dez ked het be. Több írá sá ban han goz tat ta a ta ná ri sza bad sá got, ki fej tet-
te azon ál lás pont ját, hogy iga zán ered mé nyes csak az egyé ni el kép ze lé sen ala pu ló mun ka 
le het. A kö zölt tan anyag-ös  sze ál lí tá sok és mód szer ta ni le írá sok so rán min dig hang sú lyoz ta, 
hogy ő, a sa ját is ko lá já ban ezt ered mé nye sen tud ta al kal maz ni, más eset ben mó do sí tá sok 
le het sé ge sek, sőt szük sé ge sek.

Elő adá so kat, kí sér le ti be mu ta tó kat tar tott, és sor ra je len tet te meg sa ját ké szí té sű esz-
kö ze i ről szó ló le írá sa it, il let ve a la bo ra tó ri u má ban vég zett kí sér le te i nek ered mé nye it, ame-
lyek nek egy ré sze vi lág szín vo na lon is je len tős. A szer tá rá ban vég zett ki emel ke dő elekt ro-
mos kí sér le tei alap ján kap ta meg ké sőbb, 1921. má jus 8-án az aka dé mi ai le ve le ző tag sá got. 
Aka dé mi ai szék fog la ló ját 1923. áp ri lis 9-én tar tot ta Kí sér le ti ada tok a dielektromos anya-
gok elektromozásához cím mel. Gim ná zi u mi fi zi ka ta nárt tag jai kö zé vá laszt a Ma gyar Tu do-
má nyos Aka dé mia, és ő ez után is gim ná zi u mi ta nár ma rad – er re ke vés más pél da van 
Ma gyar or szá gon.

Oliver Heaviside el mé le ti ala pon, a per ma nens mág nes ana ló gi á já ra fel té te lez te, hogy 
per ma nen sen po lá ros tes tek nek is létezniök kell. Az ilyen tes te ket elektréteknek ne vez te el. 
Mikola elektrét-képező anya go kat ké szí tett, vizs gál ta azok tu laj don sá ga it és ma gya rá za tot 
ke re sett az ered mé nyek re. Az elektrét-képző anya gok el ső, nap ja in kig is helyt ál ló cso por to-
sí tá sát Mikola vé gez te el. 1925-ös ta nul má nyá ban (8) a po la ri zá ció oka i ra uta ló el ne ve zés-
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sel kül ső és bel ső po la ri zá ci ó ról be szél. A je len leg hasz ná la tos el ne ve zé sek: ho mo- és 
heterotöltés. Ez az el ne ve zés azt jel zi, hogy az elektrét fe lü le tén ki mu tat ha tó töl tés az elekt-
ro mos te ret adó elekt ró da elő je lé vel egye ző-e vagy sem. A fe lü le ten ki mu tat ha tó töl tést 
rész ben a po la ri zá ció rész ben pe dig az elekt ró dá ról le vá ló io nok okoz zák.

Ma ra dan dó ér té kű Mikolának az elektrétek tá ro lá sá ra ki dol go zott mód sze re, va la mint 
az a meg ál la pí tá sa, hogy 10 kV/cm-es kü szöb ér té kű tér erős sé gig min den po la ri zál ha tó 
anyag nál bel ső po la ri zá ció jön lé re.

Mikola cik ké nek meg je le né se óta nap ja in kig a Föld min den tá ján, Syd ney től Szent pé-
ter vá rig hi vat koz nak Mikola mun ká já ra.

Mikola leg főbb ta ná ri eré nye: tö rek vés a pon tos fo ga lom al ko tás ra

Mikola Sán dor rend kí vül nagy súlyt he lye zett a fo gal mak he lyes ki ala kí tá sá ra. Val-
lot ta, hogy a tu do mány az abszt rakt fo gal mak ra épül, azon ban ezek be ta nu lá sát ér ték te-
len nek mi nő sí tet te. „Úgy kell a ta nu lót ve zet ni, hogy a té nyek ha tá sa alatt az abszt rak ci ók 
ben ne ön ma guk tól ki fej lőd je nek. A jö vő kö zép is ko lá ja te hát nem ta ní tó, ha nem dol go zó 
is ko la” Azt ál lít ja, hogy „… csak az hat képzőleg, ami az em ber rel ma gá val tör tént, amit 
ő ma ga ta pasz talt és át élt, hogy a kül ső ha tá sok foly tán ki ala kult ér zék szer vi ada tok a 
szel le mi élet alap ját al kot ják.” A ré gi ta ní tá si mód szer rel ok ta tott di á kot a szín há zi né ző-
höz ha son lít ja, aki lát, hall, de ma ga nem vesz részt az elő adás ban. Ezen rossz gya kor lat 
meg vál toz ta tá sá ra a mú ze um lá to ga tá so kat, ki rán du lá so kat, uta zá so kat, mű hely- és la bo-
ra tó ri u mi gya kor la to kat, a mé rést, a spor to lást, az ak tív ze né lést és raj zo lást, va la mint a 
mo del lá lást ja va sol ja. “A ta nu lók mun kás sá gán ala pu ló ok ta tás oly eré nye ket fej leszt ki, 
ami lye nek a nagy ku ta tó kat jel lem zik. Önál ló ság, gon dos ság a mun ká ban, a mun ka sze-
re te te és meg be csü lé se, ki tar tás, igaz sá gos ság; ezek az ilyen ta ní tás ból ere dő eti kai nye-
re sé gek; a ter mé szet tu do má nyos gon dol ko dás mód el sa já tí tá sa pe dig a kul tu rá lis ered-
mény” – ír ja ”A kö zép is ko lai ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ok ta tás re form ja” c. 
alap ve tő fon tos sá gú ta nul má nyá ban.

Mikola el vi ál lás pont já nak is me re té ben vizs gál juk meg kö ze lebb ről is né ze te it, és 
kö ves sük nyo mon, ho gyan va ló sí tot ta meg a fo ga lom al ko tást ta ní tá si gya kor la tá ban! Fo ga-
lom ki ala kí tá si mód sze ré nek há rom pil lé re a fej lő dés el ve, az ana ló gi ák hasz ná la ta va la mint 
a mo dell al ko tás fon tos sá gá nak és korlátainak meg mu ta tá sa.

„A physikai alap fo gal mak ki ala ku lá sa” cí mű út tö rő je len tő sé gű köny vé ben igen gaz-
dag tör té ne ti anyag gal il luszt rál va rög zí ti fel fo gá sát. (E könyv szá mos he lyén ta lál ha tunk 
konk rét di dak ti kai meg ál la pí tá so kat, s így szin te ta ná ri se géd könyv ként is ajánl hat nánk.) A 
tu do má nyos fo gal mak ere de té ről így ír Mikola: „A lé te ző dol go kat csak ke let ke zé sük fo lya-
ma tá ban le het meg is mer ni. A tü ne mé nyek va ló di meg ér té sét csak is fej lő dé sük tör té ne te 
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ad hat ja meg. Ket tős alap ja van te hát mai fi zi kai fo gal ma ink nak: az egyik az egyé nen ként 
meg szer zen dő ta pasz ta lás, a má sik pe dig az ősök től át ö rök lött sé mák rend sze re, ame lyet 
mó do sí ta ni le het, de meg sza ba dul ni tő lük le he tet len.”

Mikola te hát nem azt vall ja és ta nít ja egy-egy fo ga lom ról, hogy van, ha nem azt, hogy 
szü le tik. A meg le vők pusz ta tu do má sul vé te lé nél sok kal iz gal ma sabb és a fi gyel met job ban 
le kö ti an nak tu da ta, hogy min den ke let ke zik, még a tu do má nyos fo gal mak is.

Mikola meg mu tat ja, hogy a tes tek vi sel ke dé sé nek, bi zo nyos je len sé gek le írá sá nak csu-
pán egy le het sé ges mód ja az, ame lyet ép pen mi al kal ma zunk. Rá mu tat ar ra, hogy sok szor a 
cél sze rű ség dik tál ja egy-egy mo dell al kal ma zá sát. A csil la gá szok ma is a Föld höz rög zí tett 
ko or di ná ta rend szert hasz nál ják, pe dig nem a geo cent ri kus vi lág né zet hí vei.

A ta nu lók spon tán el kép ze lé sei igen ha son ló ak a szá za dok előt ti fel nőtt tu dó sok el kép-
ze lé se i hez. Meg nyug ta tó te hát szá muk ra, hogy az ál ta luk nagy tu dós ként tisz telt ősök őhoz-
zá ha son ló an gon dol kod tak. Ha biz ton ság ér ze tet ad tunk a ta nu lók nak, ak kor már több ap ró 
lép cső fok ki ha gyá sá val is ki le het mu tat ni a fo ga lom fej lő dé sét, és rög zí te ni le het mai he lyes 
for má ját. Szem lé le tes sé vá lik pl. a hő és a mun ka egyen ér té kű sé gé nek tár gya lá sa, ha ta ní tá-
si órán meg em lít jük az aláb bi té nye ket: „Mi u tán Rumford 1798-ban ágyufúrással vi zet for-
ralt és Davy 1799-ben két jég da ra bot a lég szi vat  tyú bú vár ja alatt dör zsö lés sel meg ol vasz-
tott: ha tá ro zot tab ban kez dett ki ala kul ni az a kép zet, hogy a hő lé nye gé ben a moz gás tól nem 
kü lön böz he tik.” (i.m. 294. l.)

Mikola a fo ga lom al ko tás szub jek tív ne héz sé ge i re is fel hív ja a fi gyel met: „Vi szont azt 
lát juk, hogy amily ne he zen ment en nek az elv nek a ki ala ku lá sa, olyan kön  nyű nek, ma gá tól 
ér te tő dő nek tart ják so kan ma; ... kön  nyű ne kik, mert most már nem ne kik kell azo kat 
megteremteniök.” (i.m. 178. l.) A ta nu ló nak vi szont sa ját ma ga szá má ra ne ki ma gá nak kell 
a kér dé ses fo gal ma kat meg te rem te nie. Ér de mes ide má sol ni er ről a kér dés ről egy mai pszi-
cho ló gus vé le mé nyét is: „A fo gal ma kat te hát nem le het ‘ta ní ta ni’, olyan ér te lem ben, ahogy 
pél dá ul té nye ket ta nít ha tunk. ... A ta nár, akik ben ezek a fo gal mak már ki ala kul tak, ne he zen 
tud ja el kép zel ni, hogy a di ák ban nem ala kul tak ki, mi helyt ugyan is va la ki ben ki ala kul egy 
fo ga lom, az a szá má ra már egé szen nyil ván va ló nak lát szik.”

A fo ga lom ki ala kí tá si mód sze ré nek má sik két pil lé ré ről Mikola meg ál la pít ja, hogy „Az 
ada tok tö me ge le he tő vé te szi leg ősibb – s ta lán vég ső elem zé sé ben egyet len – tu do mány 
mód szer nek, az ana ló gi á nak kor lát lan al kal ma zá sát.” ”Minden ma gya rá zat va ló já ban sem-
mi egyéb, mint az is me ret len tü ne mé nyek a lé lek ben meg le vő egy sze rű ta pasz ta la ti ada tok-
kal va ló ös  sze kap cso lá sa. Mi va la mit ak kor ér tünk, ha a tü ne mény főbb rész le tei egy sze rű 
ta pasz ta la ti dol gok kal ana ló gok. ... Min den ta ní tás fel ada ta: ily ta pasz ta la ti ele mek nek a 
lé lek ben va ló ki fej té se és a tü ne mé nyek (az ana ló gia ré vén) ve lük va ló ös  sze kap cso lá sa.” 
„... az iga zi fi zi kai hi po té zi sek... a je len sé gek ről egy sze rű és szem lé le tes ké pet ad nak, ös  sze-
fog la lá su kat és fej ben tar tá su kat meg kön  nyí tik és a jós lást le he tő vé te szik.”
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Mikola mód szer ta ni el ve i nek rend sze re zett, tö mör le írá sát meg ta lál hat juk még az 
1924. évi tan terv hez 1927-ben ki adott „Uta sí tá sok a kö zép is ko lák tan terv éhez” c. könyv 
Fi zi ka fe je ze té ben is.

A fo gal mak ki ala kí tá sá ról az Uta sí tá sok ban ez áll: „A ta nu lók előtt egé szen vagy 
rész ben is me ret len je len sé ge ket min dig qualitatív kí sér le tek kel ve zet jük be. Így a lég nyo-
más ta ní tá sát a magdeburgi fél te kék kel, hó lyag re pesz tés sel, víz nek csö vek ben va ló fel szi-
vat  tyú zá sá val ve zet jük be, és ha ezek ből a kí sér le tek ből a lég nyo más fo gal ma, ha tá sá nak 
mi ben lé te és hoz zá ve tő le ges nagy sá ga a ta nu ló előtt vi lá gos sá vált, csak ak kor té rünk át 
a mé rés re, va gyis a lég nyo más nagy sá gá nak meg ha tá ro zá sá ra. … De nem csak qualitatív, 
ha nem lát szó la gos és gon do la ti kí sér le tek kel kell kí sér ni a fi zi ka ta ní tá sát, kü lö nö sen azon 
ré sze it, me lyek ben abszt rakt fi zi kai men  nyi sé gek szem lél te té sé ről van szó. Így pl. a mun-
ka fo ga lom be ve ze té sé nél cél sze rű lát szó la gos kí sér le tek kel szem lél tet ni a mun ka fo gal mat 
(ru gós mér leg gel tes te ket von szol ni víz szin tes sí kon és lej tőn, ru gó kat nyom ni ös  sze stb.) 
... Mi ként lát ha tó, a qualitatív kí sér le tek a fo ga lom al ko tás nak leg fon to sabb se géd esz kö zei 
és azért ezek nek rend sze rint meg kell előzniök a quantitatív kí sér le te ket, ame lyek a fi zi kai 
tör vé nyek leg na gyobb ré szét szol gál tat ják. A qualitatív kí sér le tek kel a ta nu ló lel ké ben 
elő ször ki kell fej lesz te ni a kü lön bö ző fi zi kai men  nyi sé gek fo gal mát és ki kell fej lesz te ni 
azt a meg győ ző dést, hogy a fi zi kai men  nyi sé gek kö zött funk ci o ná lis ös  sze füg gés van és 
csak azu tán le het át tér ni a mé rés re, mert ha a ta nu ló nem tud ja, hogy mit mé rünk, mi cél-
ból mé rünk és ho gyan mé rünk, ak kor a leg pre cí zeb ben vég re haj tott mé rő kí sér let is ér dek-
te len né vá lik. Ha azon ban a mé rő kí sér le te ket a kö zölt mó don elő ké szít jük, ak kor úgy 
tu do má nyos mint pe da gó gi ai szem pont ból meg tet tünk min dent a fi zi kai igaz ság kel lő 
meg ér té sé re és ér té ke lé sé re.”

A he lyes szó hasz ná lat ra is gon do san ügyel Mikola: „Ne kö ves sük a ma te ma ti ku so kat 
szó lás mód juk ban se. Azt mon da ni. hogy ‘se bes ség nek ne ve zem’ az út nak és az idő nek 
há nya do sát hely te len, mert a se bes sé get ugyan az út nak és idő nek há nya do sá val mér jük, 
azon ban a se bes ség fo gal mi lag nem há nya dos, ha nem a tes tek nek ér de kes és fon tos fi zi kai 
ál la po ta.” (268. l.)

Az Uta sí tá sok nak „A ta ní tás mód sze re” c. ré szé ben az in duk tív és a he u risz ti kus mód-
sze re ket ajánl ja: „Az alap igaz ság ok ta ní tá sá nál te hát nem te he tünk mást, mint azt: hogy az 
ál ta lá nos ta pasz ta lat ra hi vat koz va le he tő leg sok je len sé get idé zünk fel a ta nu lók em lé ke ze-
té ben, azon fe lül sok qualitatív, eset leg, ha le het fé lig quantitatív kí sér le tet vég zünk, azu tán 
a je len ség kört ana li zál juk, a lé nye ges ele me ket a lé nyeg te len től el vá laszt juk, a mind egyik-
ben elő for du ló alap vo nás ok ból az alap fo gal mat ös  sze rak juk és se gít sé gé vel az alap igaz sá-
got ki mond juk. ... Az alap igaz ság hoz ha son ló an tár gyal juk a hi po té zi se ket.”

„Ez az iga zi in duk tív mód szer, itt a ta nu lók a ta ní tás ból csak ugyan fo gal mat sze rez het-
nek, ar ról, mi ve ze ti az igaz ság ku ta tó it mun ká juk ban.”
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A „he u risz ti kus” ta ní tá si mód szer ről így ír: „Kü lö nö sen egy mód szer olyan, mint ha 
spe ci á li san a fi zi ka szá má ra gon dol ta tott vol na ki. Ez az úgy ne ve zett ‘he u risz ti kus’ ta ní tá si 
mód szer. A ta nár meg fe le lő kér dé sek fel te vé se ál tal igyek szik a ta nu lók gon dol ko dá sát a 
tárgy ra irá nyí ta ni, a tu dat kü szö be alatt le vő ta pasz ta la ta i nak és ösz tö nös me cha ni kai ér ze-
te ik nek tu da tos sá vá lá sát elő se gí te ni, gon dol ko dá si irá nyu kat a lé nye ges nek ki vá lasz tá sa 
fe lé for dí ta ni, meg fi gye lő és ana li zá ló ké pes sé ge i ket fej lesz te ni, az abszt rakt fi zi kai fo gal-
mak ki ala ku lá sát meg könnyí te ni és kel lő in ge rek fej lesz té sé vel ér dek lő dé sü ket a tárgy iránt 
foly ton éb ren tar ta ni. …

A ta nu lók fe le le te it nem sza bad is mé tel ni, sőt nem is cél sze rű mind járt az el ső fe le let-
nél el árul ni, hogy a fe le let he lyes-e. A hi bás fe le le te ket is jó tü re lem mel vé gig hall gat ni, mert 
ezek nek el in té zé se és a hi bás gon dol ko dás for rá sa i ra va ló rá mu ta tás ál tal sok szor sok kal 
éle seb ben dom bo ro dik ki a he lyes út, mint enélkül.” (275. l)

A ta nu lók rossz vá la szá nak meg hall ga tá sa és be lő le kö vet kez te té sek le vo ná sa, a ta nár 
kér dé sei, a ta nu lók vis  sza jel zé sei a mai mo dern pszi cho ló gi á nak és pe da gó gi á nak is a fen-
ti ek kel azo nos mó don meg vá la szolt sar ka la tos kér dé sei.

Mikola Sán dor a kí sér le ti fi zi ka ta ní tás út tö rő je

Mikola a fa so ri gim ná zi um ban 1907-ben be in dí tot ta a ta nu lói gya kor la to kat. Kü lön 
he lyi ség hi á nyá ban az elő adó te rem ben, dél utá non ként. Pi páz va meg je lent az elő adó aj ta já-
ban, és been ged te a már elő ké szí tett esz kö zök höz a mé rés re meg je len te ket. Ez a kö tet le nebb 
hoz zá ál lás is ki fe jez te azt, hogy itt el ső sor ban a ta nu lók nak kell önál ló an tevékenykedniök, 
ő csak a le he tő sé get biz to sít ja eh hez. Fá ra do zá sa it csak lé pé sen ként kö vet te az el is me rés: a 
„fi zi ka gya kor la to kat” a fa so ri gim ná zi um ban hi va ta lo san csak az 1911/12. tan év ben le he-
tett rend kí vü li tárgy ként fel ven ni, or szá go san pe dig az 1924-es tan ügyi re form so rán ke rült 
be a rend kí vü li tár gyak so rá ba.

A ta nu lói gya kor la tok be ve ze té sét két irá nyú mun ká nak kel lett meg előz nie: a szem lé-
let for má lás nak és az esz köz épí tés nek. Mikola ren ge teg, igen jól hasz nál ha tó szem lél te tő 
esz közt ké szí tett. Az épí tés ről és az esz kö zök hasz ná la tá ról szá mos cik ket írt, és elő adást 
tar tott, meg em lí tünk né há nyat: esz köz az elekt rosz ta ti kus tér erő vo na la i nak kí sér le ti be mu-
ta tá sá ra, ké szü lék a le ve gő me le ge dé si mód já nak be mu ta tá sá ra, ké szü lék a víz ve ze té ki nyo-
más mé ré sé re és a Boyle—Mariotte-törvény be mu ta tá sá ra, egye te mes ké szü lék a gá zok és 
gő zök tu laj don sá ga i nak de monst rá lá sá ra, fűrészlapokbólkészült esz köz a Lissajous-görbék 
szem lél te té sé re, me cha ni kus osz cil losz kóp: új mód szer hul lám vo na lak elő ál lí tá sá ra és a rez-
gés szám ab szo lút meg ha tá ro zá sá ra (3).

A ta ní tá si órá kon is dön tő sze re pet jut ta tott a kí sér le tek nek. Így a ta nu lók ban kedv 
éb redt a kí sér le ti mun ká ra. Mikola órá in ki tűnt, hogy a fi zi ka szer ves ré sze a min den na pi 
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élet nek, a ter mé szet nek és nem az elő adó te rem csil lo gó réz esz kö ze i nek tu do má nya. A tör-
vé nyek meg is mer he tő ek, a kap cso la tok hoz zá fér he tő ek még a di ák szá má ra is; ő is elő idéz-
he ti, meg fi gyel he ti, ki mér he ti azo kat.

A kí sér le tek vég re haj tá sá ra le he tő leg egy sze rű esz kö zö ket hasz nált.
A kí sér let szük sé ges vol ta és cél ja a ta ní tás fo lya mán fej lő dött ki. A ta nu lók sok eset ben 

ma guk ta lál ták ki, ho gyan kell a kí sér le tet vég re haj ta ni és mi lyen esz közt kell hasz nál ni.
Mikola a ta nu lók fi zi kai gya kor la tai c. Uta sí tás rész ben ki fej ti, hogy „A fi zi kai gya kor la-

tok nak nagy kép ző ere je nyil ván va ló”. „A ta nu ló meg szok ja az önál ló íté let al ko tás, ku ta tó haj-
la ma és ta lá lé kony sá ga ész re vét len mó don fej lő dik, meg szok ja a ma ga lá bán va ló já rást és az 
ön ere jén va ló gon dol ko dást. An nak kö vet kez té ben, hogy bi zo nyos ne héz sé ge ket sa ját ma gá tól 
tu dott meg ol da ni, ön bi zal ma nö ve ke dik és egész egyé ni sé ge ha tá ro zot tab bá vá lik. Sok szor 
le he tett ta pasz tal ni, hogy olyan ta nu lók, kik az al sóbb osz tá lyok ta nul má nyi anya gá val csak 
ne he zen tud tak bol do gul ni, né hány ha vi gya kor lat után mint ha ki cse ré lőd tek vol na. A fi zi kai 
gya kor la tok tü re lem re, gon dos ság ra, szor gal ma tos ság ra és ön fe gye lem re szok tat nak, ami nek 
jó té kony ha tá sa nem csak a fi zi ka ta ní tá sá ban, ha nem egyéb te re ken is meg nyi lat ko zik. ... A 
re á lis elem mel és a meg má sít ha tat lan ter mé sze ti tör vén  nyel va ló köz vet len kap cso la ta jó té ko-
nyan fé ke zi ro man ti ciz mu sát, a gya kor la to kat ve ze tő ta nár ral va ló gya ko ri érint ke zé se meg nyit-
ja zár kó zott ter mé sze tét, a ne héz sé gek meg ol dá sán va ló örö me pe dig nö ve li ön bi zal mát.” (3).

Mikola de monst rá ci ós kí sér le tei so rán mind szel le mé ben, mind pe dig konk rét for má-
já ban igye ke zett Eöt vös egye te mi elő adá si kí sér le te i nek min tá já ra dol goz ni. Sok egy sze rű, 
öt le tes kí sér le té nek gyö ke rét Eöt vös la bo ra tó ri u má ban ta lál hat juk meg.

Sze re tett pro fes  szo rá nak több, igen szép élet raj zi írá sá ban ál lí tott ké sőbb em lé ket. Ezen 
írá sa i ból ki tű nik, hogy Mikola ta ná ri eré nyei Eöt vös elő adá sai alatt fej lőd tek ki ben ne.

Eöt vös Jed lik Ányos tól ta nul hat ta a fi zi ka ta ní tás tit ka it. Mikola mód sze re it Ver mes 
Mik lós örö kí tet te át a XX. szá zad vé gé re. Így a mai fi zi ka ta ná rok Jed li kig vis  sza ve zet he tik 
ta ná ri csa lád fá ju kat.

A fa so ri gim ná zi um igaz ga tó ja

1928 ta va szán Mikola Sán dor 31 éves igen ered mé nyes ta ná ri mun ká ja alap ján gim ná-
zi u mi igaz ga tói cí met ka pott, és en nek meg fe le lő en fi ze té se is kö zép is ko lai igaz ga tói fi ze-
tés re emel ke dett. 1928. jú ni us 28-án a bp.-i De ák té ri ág. hit val lá sú ev. test vér egy há zak 
kö zös kép vi se lő tes tü le ti ülé sén tény le ge sen is igaz ga tó nak vá lasz tot ták Hittrich Ödön nyu-
ga lom ba vo nult fő igaz ga tó he lyé re.

„A szin te ál lan dó an la bo ra tó ri um ban te vé keny ke dő lel kes fi zi kus ta nár nak sú lyos 
el ha tá ro zást je len tett az igaz ga tói ál lás el vál la lá sa. Mikola Sán dor el vál lal ta az zal az el ha tá-
ro zás sal, hogy tu dá sá nak, sok ol da lú ta pasz ta la ta i nak ér té ke sí té sé vel a ki vá ló elő de i nek 
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mun ká já val el ért szín vo na lat fenn tart sa, sőt le he tő leg emel je. Min den te kin tet ben iga zi 
ve ze tő je volt az is ko lá nak. Nagy kö rül te kin tés sel irá nyí tot ta az is ko la szel le mi mun ká ját; 
szé les kö rű ál ta lá nos mű velt sé ge le he tő vé tet te, hogy kö ze leb bi szak tár sa in kí vül má so kat is 
ba rá ti jótanácsaival tá mo gas son.” – ír ja Renner Já nos Mikola nyug díj ba vo nu lá sa al kal má-
ból az in té zet 1935/36. évi Ér te sí tő jé ben.

Mikola igaz ga tó ko rá ban sű rűn lá to gat ta a ta ní tá si órá kat, és lel kes hí ve volt a már 
igaz ga tó elő dei ál tal be ve ze tett be mu ta tó órák nak, a „nyílt ta ní tá sok nak”. Az in té zet ér te-
sí tői rend re kö zöl ték, hogy ki, mi kor tar tott nyil vá nos ta ní tást, az 1930/31. évi Ér te sí tő 
pe dig kü lön is ír ar ról, hogy mi lyen nagy gon dot for dí ta nak ezek nek az órák nak a fo lya-
ma tos is ko lai ok ta tás ba tör té nő be épí té sé re. Mikola fon tos nak tar tot ta a be mu ta tó órá kat 
a kez dők be mu tat ko zá sa és az idő seb bek ta pasz ta la ta i nak át adá sa mi att is. Az órá kat 
min dig a ta pasz ta la tok meg be szé lé se kö vet te, s így iga zán ered mé nye sek vol tak ezek a 
nyílt ta ní tá sok. Ő ma ga ezen a té ren is pél da ké pül szol gált, és igaz ga tó ko rá ban is sű rűn 
tar tott be mu ta tó ta ní tást.

Az 1931/32. tan év ben kü lön tan tes tü le ti ér te kez le ten tár gyal ták a tel jes ta ná ri kar előt-
ti ta ní tás kér dé se it.

Mikola fel újí tot ta azt az – ugyan csak az ő kez dő ta nár ko rá ban már ál ta lá nos – szo kást, 
hogy az újon nan meg vá lasz tott ta ná rok szék fog la lót tar ta nak az is ko lát fenn tar tó ha tó ság 
kép vi se lői és meg hí vot tak előtt.

„A ta ná ri kar tag ja it ba rá ti szó val, út ba iga zí tás ok kal a szo ro sabb ér te lem ben vett hi va-
tás sze rű mun kán kí vül mi nél be ha tóbb tu do má nyos és tár sa dal mi mun kás ság ra buz dí tot ta. 
Vé le mé nye sze rint ez a leg al kal ma sabb esz köz a tár sa da lom sze mé ben a kö zép is ko lai ta nár 
sú lyá nak, te kin té lyé nek gya ra pí tá sá ra.” Mikola sok, jól el lá tott funk ci ó já val, aka dé mi ai 
le ve le ző tag sá gá val ezen a té ren is el ső volt a tan tes tü let ében.

Mikola a test és a „szel lem” együt tes kép zé se mel lett volt. Az an tik kul tú ra mély is me-
re te és tisz te le te alap ján val lot ta az „erős test ben erős lé lek” el vet. Ko mo lyan tá mo gat ta a 
test ne ve lést, és az is ko la szá mos ala pít vá nya és ösz tön dí ja kö zül azt be csül te a leg na gyobb-
ra, amely az együt te sen meg nyi lat ko zó fi zi kai és szel le mi tel je sít ményt ju tal maz ta.

Igaz ga tó sá ga ide jén a ta ná ri ér te kez le tek rö vi dek vol tak, tény le ge sen csak a te en dők 
meg be szé lé sé re szo rít koz tak.

A köz ok ta tás te rén ki fej tett – im már 36 éves – te vé keny sé ge el is me ré sé ül Mikola Sán-
dor nak 1933 jú ni u sá ban a „tan ke rü le ti fő igaz ga tói” cí met ado má nyoz ták.

Ami kor 1935 jú ni u sá ban nyug díj ba vo nult, meg vá lasz tott utó da, dr. Koch Ist ván a tan-
tes tü let előtt a kö vet ke ző ket mond ta: „Tu da tá ban va gyok an nak, hogy egy min ta gaz da sá got 
ve szek át, és igye kez ni fo gok azt fenn tar ta ni.”
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A fi zi ka gon do lat vi lá gá nak ava tott mes te re

Mikola fő mű ve, „A fi zi ka gon do lat vi lá ga” 62 éves ko rá ban, 1933-ban je lent meg. Alap-
vo ná sa i ban azo nos e könyv az 1911-es nagy mun ká val, „A physikai alap fo gal mak ki ala ku lá-
sa” cí mű vel. Gaz dag is me ret anya gát itt is fö lé nyes biz ton ság gal ke ze li. Stí lu sa gör dü lé ke-
nyeb bé vált, gon do la tai az el múlt 22 év alatt le tisz tul tak; a fi zi ka új fo ga lom rend sze re meg-
győ ző dé sé vé vált. Tár gya lá sá ban csak a leg lé nye ge sebb tör té ne ti lé pé se ket érin ti. Tud juk, 
hogy Mikola e köny vé nek szel le mé ben ta ní tott. Fel eme lő és egy ben meg nyug ta tó le he tett 
ilyen biz tos lép tű ve ze tő vel vé gig jár ni a fi zi ka gon do lat vi lá gát. Ér de kes ol vas mány e könyv 
ma is. Ér zé kel ni le het azt a ha tást, amit az új gon do la tok a kor gon dol ko dó i ból ki vál tot tak.

Mikola pom pás ha son la tai és me ta fo rái se gít sé gé vel kéz zel fog ha tó kö zel ség be hoz za 
a spe ci á lis és ál ta lá nos re la ti vi tás el mé le tét, a kvan tum el mé le tet és Maxwell elekt ro di na mi-
ká ját. És ezt nem el szi ge tel ve te szi, ha nem be ágyaz za az em be ri ség kul túr tör té ne té be, 
ugyan úgy, aho gyan Simonyi Kár oly tet te. Le visz a mik ro vi lág tör vé nyé ig, és fel emel koz-
mi kus ma gas sá gok ba. Az is me re te ket nap ra kész ál la pot ban ad ja: Anderson 1932-ben fe dez-
te fel a po zit ront, Mikola 1933-ban már írt ró la; Heisenberg ugyan csak 1932-ben kö zöl te 
leg újabb ta nul má nyát, és Mikola 1933-ban már ér té ke li is a ben ne fog lal ta kat.

Er dős La jos a Fa ra gó An dor szer kesz tet te Ma te ma ti kai és Fi zi kai La pok ha sáb ja in 
meg ír ja, hogy Mikola mű vé hez ha son lót Nyu ga ton Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, 
Eddington és Jeans írt. Ők is ar ra tö re ked tek, hogy ma te ma ti ka nél kül hoz zák kö zel az ol va-
só hoz az el mé le te ket je len tő sé gük ki eme lé sé vel, a lo gi kai, is me ret el mé le ti kap cso la tok 
ki dom bo rí tá sá val.

Né meth Lász ló 1934-ben a kö vet ke ző képp re a gált Mikola mű vé re: „Mikola Sán dor 
nagy szol gá la tot tett a mai fi zi ka iránt ér dek lő dők nek, ami kor ak tu á lis gon do lat vi lá gát a 
múlt ból há moz ta ki, ugyan az zal a pil la nat nyi he lyünk fö lé tölcséresedő mód szer rel, amely 
a té nyek el be szé lé sé ből fo ko za to san megy át a prob le ma ti ká ba. …

A vál lal ko zá sok gyer me ki nagy sze rű sé ge iránt ki tű nő ér zé ke van; lát ja a tu do má nyos 
ha son la tok mú lé kony és te rem tő vol tát, tud ja, hogy a meg is me rés min dig csak há ló ma rad 
egy el rej tett va ló sá gon, de ér zi a há ló ve tés örö mét, s meg be csü li hasz nát is; egy szó val meg-
van ben ne az új faj ta hu sza dik szá za di öröm…”

Mikola ki sebb írá sai is szé les kö rű kul túr tör té ne ti ér dek lő dés ről ta nús kod nak. 1908-
ban a Beö thy em lék könyv ben írt Kep ler ről „vo nat ko zás sal Az Em ber Tra gé di á já ra”, majd 
1912-ben Schuschny em lék könyv ben Kep ler any já nak bo szor kány sá gi pe ré ről. Sok szép 
élet rajz ban em lé ke zett meg ki emel ke dő kül föl di fi zi ku sok ról és ha zai kor tár sa i ról egy aránt. 

A ké sőb bi ek so rán Mikola nem tu dott lé pést tar ta ni az új fi zi kai el mé le tek kel és az 
azo kat meg ala po zó fi lo zó fi ai né ze tek kel. Ma ra di, sok szor hi bás fel fo gá sát Bay Zol tán és 
Ortvay Ru dolf is bí rál ták. „Mikola köny vé ben (A fi zi kai meg is me rés alap jai, 1941)… 
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A ta pasz ta la ti ala pok ki eme lé sé ben, mes  sze me nő te o re ti kus el gon do lá sok hi po te ti kus vol tá-
nak ki eme lé sé ben sok ér de ke set mond. Azon ban sok olyat is ál lít, amit a ma te ma ti ku sok és 
fi zi ku sok nagy ré sze, kik az utób bi év ti ze dek fej lő dé sét kö vet ték, alig lesz nek haj lan dók 
elismerni…

Elő for dul nak igen za va ró ki je len té sek is. Hogy a ta pasz ta lat EINSTEIN vi lág fel fo gá-
sá ban el nem helyezhető… 

… hogy a relativisztikus tö meg-ener gia re lá ció (E=mc2) az ész lel he tő sé gen túl esik”.
Mikola fi lo zó fi á ja, hu má nu ma ab ban is meg nyil vá nult, hogy se gí tet te kol lé gái elő re-

ha la dá sát is. Je ges Kár oly ál lá sá nak ér de ké ben pl. írt a Mű egye tem re Szűcs Adolf nak il let ve 
egy ta nul mány meg je len te té se mi att Gyu lai Zol tán nak.

Mikola Sán dor ha tá sá nak tit ka mély sé ges em ber sé ge volt. Hu ma niz mu sa, ki egyen sú-
lyo zott sá ga két for rás ból eredt. Na gyon sze ret te a sza bad ter mé sze tet, és ala po san is mer te 
az an tik kul tú rát, és ma gá é vá tet te an nak élet fel fo gá sát. Pe da gó gi ai né ze tei azért helyt ál ló ak 
ma is, mert azok a hu má num mé lyé ről fa kad tak, és mert olyan új fi zi ka ta ní tá si stí lust ala kí-
tott ki, amely az ak ko ri idők ben a vi lá gon a leg jobb volt.

Mikola Sán dor em lé kek

1. Mikola Sán dor szü lő há za, a Fel ső Petrócz 42. szá mú ház ma már nem áll. A he lyén 
épült „MA 1892” fel ira tú épü let is la kat lan, om la do zik. Mikola tisz te lői a szü lő fa lu ban, a 
mai Gornji Petrovcin az újon nan ta ta ro zott evan gé li kus temp lom ban akar nak em lék táb lát 
el he lyez ni.

2. Bronz Mikola-portrés már vány táb la egy ko ri is ko lá já ban a Ber zse nyi Dá ni el Evan-
gé li kus Gim ná zi um ban (1981, Sop ron, Szé che nyi tér 11.)

Eb ben az is ko lá ban ta nult
1883-tól 1891-ig

MIKOLA SÁN DOR
1871–1945

a kí sér le te ző fi zi ka ta ní tás
ma gyar út tö rő je, ki vá ló pe da gó gus,

a bu da pes ti fa so ri ev. gim ná zi um
igaz ga tó ja, az MTA ren des tag ja.
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3. Bronz Mikola-fejes fe hér már vány táb la ta ná ri mű kö dé sé nek szín he lyén a Bu da pes-
ti Evan gé li kus Gim ná zi um ban (VII. Vá ros li ge ti fa sor 17–21.)

MIKOLA SÁN DOR
1871–1945

MA TE MA TI KA-FI ZI KA TA NÁR, TER MÉ SZET TU DÓS ÉS IGAZ GA TÓ,
A TU DO MÁ NYOS AKA DÉ MIA TAG JA

1897-TŐL 1935-IG TA NÍ TOTT IS KO LÁNK BAN
HA LÁ LÁ NAK 50. ÉV FOR DU LÓ JÁN ÁL LÍ TOT TA A

BU DA PES TI EVAN GÉ LI KUS GIM NÁ ZI UM VOLT NÖ VEN DÉ KE I NEK
EGYE SÜ LE TE

4. Mikola Sán dor ne vé vel a Fa so ri Gim ná zi um el ső eme le tén el he lye zett bronz táb lán 
a há bo rús hő si ha lot tak név so rá ban is ta lál koz ha tunk.

5. Mikola Sán dor Em lék díj Az Eöt vös Lo ránd Fi zi kai Tár su lat 1961-ben „em lék dí jat 
ala pí tott, ame lyet Mikola Sán dor ról, a ki vá ló fi zi ka ta nár ról, a kí sér le ti fi zi ka ta ní tás út tö rő-
jé ről és mes te ré ről ne ve zett el… A Mikola Sán dor Em lék dí jat a kor sze rű, mód sze res, kí sér-
le te zé sen ala pu ló, ered mé nyes fi zi ka ta ní tás és az ilyen fi zi ka ta ní tást je len tő sen elő se gí tő 
mun kás ság ju tal ma zá sá ra kell ki ad ni” (Rész let az Alap sza bály ból)

6. Mikola Sán dor Érem fel ira tú Mikola-portrés bronz em lék érem, ame lyet 1981. óta a 
dí ja zott kö zép- és ál ta lá nos is ko lai ta ná rok kap nak meg. (Renner Kál mán, 1981)

7. Mikola Sán dor Or szá gos Te het ség ku ta tó Fi zi ka ver seny. 1982 óta a ki len ce dik osz-
tá lyo sok dön tő jét Gyön gyö sön a Berze Nagy Já nos Gim ná zi um ban, a ti ze di ke se két Sop ron-
ban a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um ban ren de zik

8. Mikola Sán dor Em lék ver seny Sop ron fel ira tú bronz érem (Renner Kál mán) A 
versenygyőztes di á kok ju tal ma

9. Olaj port rék Mikola Sán dor ról
Oppel Im re al ko tá sa a Fa so ri Gim ná zi um dísz ter mé ben, az igaz ga tók arc kép csar no ká-

ban lát ha tó. A fest mény má so la ta az Evan gé li kus Le vél tár ban van (Bu da pest, Ül lői u. 24.)

10. Mikola-díjas ta ná rok ta lál ko zó ja
Sop ron (1981, 1990, 1998)
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11. Mikola Sán dor-te rem A Ber zse nyi Dá ni el Fő is ko la Fi zi ka Tan szék ének szak mód-
szer ta ni la bo ra tó ri u ma (Szom bat hely Kár olyi Gás pár tér 4.)

12. Or szá gos Mikola-nap 1971. szü le té sé nek 100. év for du ló ján Nagy ka ni zsa Land ler 
Je nő (ma Batthány La jos Gim ná zi um.)

13. Mikola-sír Nagy ka ni zsa, Köz te me tő
XXXVI. tömb, 1. sor 15. sír hely

MIKOLA SÁN DOR
1871–1945

A BU DA PES TI EVAN GÉ LI KUS
GIM NÁ ZI UM IGAZ GA TÓ JA

A MA GYAR TU DO MÁ NYOS AKA DÉ MIA
R. TAG JA

14. Mikola-cső Mikola egyik kí sér le ti esz kö ze: az egyen le tes moz gás be mu ta tá sá ra 
szol gá ló víz zel töl tött bu bo ré kos cső

Neumann János érettségi tablója (igazgató: Dr. Hittrich Ödön, osztályfőnök: Sulek József)
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Neu mann Já nos fi zi ka ta ná ra a he te dik és nyol-
ca dik osz tály ban Sulek Jó zsef volt, nem pe dig 
Mikola Sán dor, amint azt több for rás ír ja. Az azon-
ban biz to san igaz, hogy Sulek Mikola ta ná ri be fo-
lyá sa alatt áll ha tott, hisz Mikola volt a szer tár őr és a 
Fa so ri Gim ná zi um meg ha tá ro zó je len tő sé gű fi zi ka-
ta ná ra. Sulek volt Neu mann osz tály fő nö ke és föld-
raj zot ta ní tott ne ki az 1915/16-os tan év ben, va la-
mint ma te ma ti kát 1917-től 1921-ig.

„Har minc hat év vel ez előtt jól fel ké szül ve 
in dult el ar ra a hos  szú út ra, amely nek ta ná ri pá lya a 
ne ve. Nyolc évig a szar va si gim ná zi um ban ta ní tott, 
1908-tól kezd ve mű kö dött in téz mé nyünk ben. 
Ah hoz a ta ná ri tí pus hoz tar to zik ame lyik nek az 
is ko lán kí vül ke res al kal mat és te ret ké pes sé ge i nek 

ki fej té sé re és ér vé nye sí té sé re. Ő min den tu dá sát, ere jét, egész sé gét az is ko lai mun ka és 
kö te les ség tel je sí tés szol gá la tá ba ál lí tot ta. Ez fe lelt meg az ő csen des, sze rény, ma gá ba zár-
kó zó, kül ső si ke rek re nem vá gyó egyé ni sé gé nek, amely ma gá ban a jól el vég zett mun ká ban 
ta lál ja meg tel jes ki elé gü lé sét és mun ká já nak ered mé nyes sé gé ben an nak ju tal mát. Ami 
mun ka ere jé ből és ide jé ből még fenn ma radt, szí ve sen ál doz ta egyéb is ko lai, vagy tes tü le ti 
te en dők ön zet len szol gá la tá ra. Hos  szú ide ig ve zet te az If jú sá gi Se gély egy let és a Ta ná ri 
Be teg se gé lye ző pénz ügye it nagy hoz zá ér tés sel és lel ki is me re tes pon tos ság gal.

A nagy va ká ci ók ide jén hű sé ges élet tár sá val együtt uta zás ban, tu ris tás ko dás ban ke re-
sett pi he nést és szó ra ko zást. Úgy szól ván egész Eu ró pát be utaz ta, meg is mer te an nak min den 
ne ve ze te sebb vá ro sát, gyö nyör kö dött azok ban a szel le mi, mű vé sze ti kin csek ben, ame lye ket 
mú ze u ma ik fel hal moz tak. De nem csak az em be ri al ko tá sok ér de kel ték. Ta lán még na gyobb 
gyö nyö rű ség gel, mé lyebb áhí tat tal tu dott el me rül ni a ter mé szet szép sé ge i nek él ve ze té ben. 
Er ről ta nús kod nak re mek fény kép fel vé te lei, ame lyek nem csak azt bi zo nyít ják, hogy tel je sen 
jár tas a fo tog ra fá lás min den tech ni kai kér dé sé ben, ha nem ki egé szí tő jük nek a szé pért lel ke-
se dő mű vész lé lek re, a szé pet meg va ló sí ta ni tu dó, anya gán tö ké le te sen ural ko dó mű vé szi 
te het ség re is vi lá got vet nek. Szak tu dá sát és al ko tá sa it nem tar tot ta meg ma gá nak. Az if jú ság 
ré szé re fény ké pé sze ti tan fo lya mo kat tar tott, is ko lán di a po zi tív-gyűj te mé nyét szá mos szép 
da rab bal gya ra pí tot ta, több ször tar tott is ko lánk ban is me ret ter jesz tő ve tí tett ké pes elő adást 
Svájc ról és az Alpesekről.
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De nem elé ge dett meg azok kal az is me re tek kel, ame lye ket az uta zás nyújt va la mely 
or szág ról, nem zet ről. Meg ta nul ta az il le tő or szág nyel vét is, tö ké le te sen be szél né me tül, 
tó tul, an go lul, fran ci á ul, ola szul, jár tas a spa nyol, orosz és hor vát nyelv ben is, úgy hogy az 
eu ró pai kul tú ra min den iro dal mi ter mé két ere de ti ben tud ja él vez ni. En nek a bá mu la tos 
nyelv te het ség ének is köz vet len hasz nát lát ta az if jú ság, amely nek ré szé re ide gen nyel vi tan-
fo lya mo kat tar tott. De bi zo nyá ra még fon to sabb és ál ta lá no sabb volt a gond ja i ra bí zott if jú-
ság nye re sé ge köz vet ve av val, hogy vi lág lá tott, emel ke dett lá tó kö rű, uta zá sa in és iro dal mi 
ta nul má nya in sok ol da lú an ki csi szolt mű velt sé gű ne ve lő és nem csu pán szak tár gya i nak 
is me re té re és ok ta tá sá ra kor lá to zó ta nár volt a ve ze tő je.

Sok ol da lú nyelv tu dá sa le he tő vé te szi szá má ra, hogy a ter mé szet tu do mány ok, s azok 
tech ni kai al kal ma zá sá nak fej lő dé sét a leg köz vet le neb bül ál lan dó fi gye lem mel kí sér hes se. 
En nek gyü möl cse volt az a szá mos is me ret ter jesz tő cikk, amely az Urá nia tu do má nyos 
fo lyó irat ban az ő tol lá ból meg je lent. 

Ő, aki an  nyi nyel vet ért, jól tud be szél ni a gyer me kek nyel vén is. Az a ko moly – azok-
nak, akik őt nem egé szen is me rik, ta lán kis sé hi deg – kül ső me le gen ér ző szí vet, a gyer me-
ki csí nye ken, ked ves gyá mol ta lan sá go kon de rű sen mo so lyog ni tu dó ke délyt ta kar. A sze re-
tet, amely ne ve lő mun ká ját át ha tot ta, kü lö nö sen ott nyil vá nult meg, ahol leg in kább szük ség 
is van rá: a ki csi nyek kel szem ben. Ko rán el hunyt kis fia nem vit te ma gá val az ő atyai szí-
vé nek sze re te tét, meg sok szo ro zód va áradt ez a ha tal mas gyer mek se reg re, ame lyen át pá lyá-
ja ve ze tett. Er ről az út já ról is sok ked ves ké pet al ko tott és őriz em lé ke ze te.

Most, ami dőn a hos  szú ta ná ri pá lya pi he nő ál lo má sá ra ér ke zett, szív ből kí ván juk, hogy 
a nyu ga lom csen des éve it so ká ig él vez hes se ked ves em lé kei kö zött. Kí ván juk, hogy még 
sok szor fel ke res hes se azo kat a he lye ket, ame lyek ben leg in kább gyö nyör kö dött, ame lyek 
leg job ban szí vé hez nőt tek. Tud juk, hogy gim ná zi u munk üde ta va szi dísz ben vi ru ló ud va ra 
a ben ne vi dám zaj jal ját szó, ker ge tő ző, min den év ben meg úju ló és még is min dig vál to zat-
la nul ugyan olyan gyer mek se reg gel szin tén egyi ke e he lyek nek. Ar ra kér jük, hogy ide is 
jöj jön el mi nél gyak rab ban. Mi, akik ta ná ri pá lyá ján úti tár sai vol tunk, vagy az ő nyom do ka-
i ba lé pünk, min dig a ré gi sze re tet tel és tisz te let tel fo gad juk kö rünk ben.”

Kilczer Gyu la

A fen ti élet raj zot a Fa so ri Mú ze u mi Gyűj te mény ből Sza bó Ist ván a gyűj te mény őre 
bo csá tot ta ren del ke zé sünk re. Az el ső pub li ká lás ada tai: A Bu da pes ti Ág. Hitv. Evang. 
Fő gim ná zi um ér te sí tő je az 1935/36-iki is ko lai év ről köz zé te szi Koch István igaz ga tó, VII. 
Vá ros li ge ti Fa sor 19–23, Bu da pest, Frank lin-tár su lat nyom dá ja, 1936.

52



Neu mann to váb bi ta ná rai és ma gyar szár ma zá sú pro fes  szo rai

Sza bó Ist ván a Fa so ri Gimnázium Mú ze u mi Gyűj te mé nyé nek őre a gim ná zi u mi ér te-
sí tők ből ki gyűj töt te Neu mann ta ná ra it. Köz re ad juk ezt a táb lá za tot:

Magyar nyelv I–IV. (1913–1916) Hazai Olivér dr.
 V–VIII. (1917–1921) Losonczi Zoltán dr.
Történelem III–IV. (1915–1917) Bereczky Sándor
 V. (1917–1918) Tóth Kálmán dr.
 VII. (1919–1920) Szigethy Lajos dr.
 VIII. (1920–1921) Szever Pál
Matematika I–IV. (1913–1917) Rátz László
 V–VIII. (1917–1921) Sulek József
Latin I. (1913–1914) Kliment Jenő dr.
 II–IV. (1914–1917) Bőhm Dezső dr.
 V. (1917–1918) Hittrich Ödön dr.
 VII–VIII. (1919–1921) Klaniczay Sándor
Német III–IV. (1915–1917) Bőhm Dezső dr.
 V–VIII. (1917–1921) Losonczi Zoltán dr.
Természettan I. (1913–1914) Ulbrich Sándor
 II. (1914–1915) Kubacska András dr.
 IV–VI. (1916–1919) Kubacska András dr.
Földrajz I. (1913–1914) Bélay (Koch) István
 II. (1914–1915) Kubacska András dr.
 III. (1915–1916) Sulek József
Zene I–IV. (1913–1917) Moracher Hugó
Testnevelés I. (1913–1914) Bélai (Koch) István
 III. (1915–1916) K. Galli Lajos
 VII–VIII. (1919–1921) K. Galli Lajos
Szépírás I–II. (1913–1915) Ulbrich Sándor
Fizika VII–VIII. (1919–1921) Sulek József
Filozófia VIII. (1920–1921) Serédi Lajos dr.
Vallástan I–VIII. (1913–1921) Fényes Mór dr.
Görög V–VIII. (1917–1921) Hittrich Ödön dr.
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Ba lázs Já nos írásából idé zünk (Matematikai 
Lapok 9, 197 [1958/2])

„Fe ke te Mi hály mun kás sá ga
1957 má jus vé gén ér ke zett Bu da pest re az a 

szo mo rú hír, hogy a ki vá ló és ér té kes ered mé nyek-
ben gaz dag mun kás sá gú ma te ma ti kus, Fe ke te 
Mi hály a Jerusalem-i egye tem pro fesszo ra 1957. 
má jus 13-án el hunyt. Fe ke te Mi hályt író asz ta la mel-
lől, mun ka köz ben ra gad ta el a ha lál, el huny ta nagy 
vesz te sé ge a tu do má nyos vi lág nak.

Fe ke te Mi hály 1886. jú li us 19-én szü le tett 
Zentán. Ap ja könyv ke res ke dő volt. Fe ke te Mi hály 
ele mi és kö zép is ko lai ta nul má nya i nak be fe je zé se 

után a bu da pes ti és a göttingai egye te me ken ta nult. Az egye tem el vég zé se után, a te het sé ges 
fi a tal ma te ma ti kus Beke Ma nó pro fes  szor tan szé ké re ke rült, mint ta nár se géd. Saj nos, az 
ak ko ri vi szo nyok mi att, pár évi ta nár se gé di mű kö dés után meg kel lett vál nia az egye tem től 
és az ered mé nyes mun ká sá got foly ta tó ma te ma ti kus csak a bu da pes ti Nagy me ző ut cai pol-
gá ri is ko lá ban kap ha tott ál lást. Eb ben az is ko lá ban ta ní tott 1919-ig, majd igen rö vid ide ig a 
Vá ci-ut cai és a Prá ter-ut cai le ány gim ná zi um ban ta nít, azon ban még a gim ná zi u mi ta ná ri 
ál lás sem vál ha tott vég le ges sé szá má ra, mert 1920-ban meg fosz tot ták ál lá sá tól. Sőt az egye-
te mi ma gán ta ná ri elő adá sok tar tá sá nak a jo gát is meg von ták Fe ke te Mi hály tól ha la dó gon-
dol ko zá sa mi att és né hány ba rát já val együtt pe dig ki zár ták az Eöt vös Lo ránd Mathematikai 
és Physikai Tár su lat tag jai so rá ból is. 1925-től a bu da pes ti izr. Hit köz ség fiú gim ná zi u má ban 
ta ní tott – az el ső év ben he lyet tes ta ná ri mi nő ség ben – mind ad dig, amíg 1928-ban meg hí vást 
nem ka pott a Jerusalem-i egye tem ről, az egye tem ma te ma ti ka tan szé ké re pro fes  szor nak. Ezt 
a meg hí vást Hadamard és Landau se gí tet ték elő, akik már jól is mer ték és nagy ra ér té kel ték 
Fe ke te Mi hály mun kás sá gát. Fe ke te Mi hály a Jerusalem-i egye tem meg hí vá sát el fo gad ta és 
en nek az egye tem nek a ta ná ra volt el huny tá ig.

Fe ke te Mi hályt saj nos sze mé lye sen nem is mer het tem. Volt ta nít vá nyai, is me rő sei, 
ba rá tai, el ső sor ban Bá lint Elem ér el be szé lé sei alap ján azon ban olyan kép raj zo ló dott elém, 
amely azt mu tat ta, hogy Fe ke te Mi hály nem csak ki vá ló és te het sé ges ma te ma ti kus volt, 
ha nem igen jó pe da gó gus, nagy sze rű elő adó is. Egyé ni sé ge pe dig, em be ri jó tu laj don sá gai 
mi att, min den ki szá má ra, aki is mer te, rend kí vül meg nye rő volt.
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Fe ke te Mi hály egyi ke volt Fej ér Li pót azon ta nít vá nya i nak, akik ma te ma ti kai mun kás-
sá guk kal nagy el is me rést sze rez tek ma guk nak. Több dol go za tá ból ki tű nik, hogy ta ná rá tól, 
Fej ér Li pót tól ka pott in dí té kot egy-egy prob lé ma vizs gá la tá hoz.

Az is mer te tés cél ja át te kin tést ad ni Fe ke te Mi hály ered mé nyek ben igen gaz dag ma te-
ma ti kai mun kás sá gá ról. Ter mé sze te sen ez az is mer te tés nem ad hat tel jes ké pet e mun kás-
ság ról, hi szen eh hez tá vol ról sem elég sé ges egy cikk ter je del me. A Ma te ma ti kai La pok 
elő ző szá má ban (IX. évf. 1–2. szám) meg je lent mun ká i nak jegy zé ke is er ről ta nús ko dik és 
egy ben mu tat ja a ma te ma ti kán be lü li szé les ér dek lő dé si kö rét. Fe ke te Mi hály leg je len tő sebb 
és egy ben leg is mer tebb ered mé nyei a pont hal ma zok el mé le te, az al geb ra és a komp lex-
függ vény tan ha tár te rü let éhez tar toz nak. Igen ér té kes és szép ered mé nye ket ért el azon ban a 
Fourier-sorok el mé le té ben, a di ver gens-so rok szummációjában, az in ter po lá ció-el mé let ben 
és a ma te ma ti ku si pá lyá ja kez de tén a szám el mé let ben is”

A Neu mann Já nos sal kö zö sen írt dol go zat Fe ke te Mi hály iro dal mi mű kö dé sé nek 11. 
évé ben je lent meg, ez az ő 19. pub li kált ta nul má nya.

Fe ke te Mi hály ma gá nyos al ko tó volt, csak né hány eset ben kö zölt kö zös cik ket Sze gő-
vel, C. E. Winn-nel és J. L. Walsh-sel. Neumannal nem pub li kált több kö zös mű vet. Azon-
ban Neu mann két eset ben is ál ta lá no sí tot ta Fe ke te té te le it.

A Wissenschaftsverlag Bibliographisches Institut Neumann-könyve
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Sze gő Gá bor Kun he gye sen szü le tett 1895. ja nu-
ár 20-án. 1919. má jus 22-én fe le sé gül vet te Né ményi 
An nát, két gyer me kük szü le tett: Pé ter és Ve ro ni ka.

 Sze gő ma te ma ti kai ér dek lő dé se már szol no ki 
gim na zis ta ko rá ban meg mu tat ko zott. A ma te ma ti ka 
iránt ér dek lő dő töb bi ma gyar di ák hoz ha son ló an ő 
is be kap cso ló dott a Rátz Lász ló szer kesz tet te 
Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La pok fel adat meg ol dó 
moz gal má ba.

Gyors eszű, ver seny hely zet ben is ered mé nye sen 
tel je sí te ni ké pes al kat volt, így 1912-ben meg nyer te 
az or szá gos Eöt vös-ver senyt. (I. ’J. Kürschák, 
Hungarian Prolem Book, revised edition, edited by G. 
Hájos, G. Neukomm and J. Surányi, translated by. E. 
Rapaport with preface by G. Szegö, Random House, 

New York, 1963.” Meg hagy tuk az ame ri kai ki adás he lyes írá si hi bá it, de azért le írom tisz tel ve 
sze re tett, két sze res Kos suth-dí jas pro fesz  szo rom ne vét he lye sen is: Ha jós György.) 1913-ban 
egye te mi dí jat nyert, ugyan is 1912 és 15 kö zött a bu da pes ti Tu do mány egye te men Fej ér Li pót 
és Eöt vös Lo ránd ta nít vá nya volt.

Nem zet kö zi fo lyó irat ban 1913-ban meg je lent el ső pub li ká ci ó ja egy Pó lya ál tal fel ve-
tett prob lé ma meg ol dá sa volt. Két év vel ké sőbb lá tott nap vi lá got el ső je len tős tu do má nyos 
ered mé nye, amely szin tén Pó lyá hoz kap cso ló dik. Pó lya nem tud ta be bi zo nyí ta ni a Toeplitz-
determinánsokra vo nat ko zó sej té sét, Sze gő nek ez si ke rült.

Az el ső vi lág há bo rú ban Sze gőt be so roz ták az oszt rák-ma gyar had se reg be. A ka to nai 
szol gá lat ál ta lá ban meg tö ri a tu do má nyos mun kát. Tud juk azon ban, hogy Hevesy György 
la bo ra tó ri u mot ren de zett be szol gá la ti ide je alatt, és kí sér le te zett. A ma te ma ti kus gon do la ta-
it még ke vés bé za var ja a ka to nai szol gá lat: Sze gő el ké szí tet te dok to ri ér te ke zé sét. Egy po zi-
tív va lós függ vény Toeplitz-determinánsának ha tár ér ték té te lé ről cí mű ta nul má nyá val a 
Bé csi Egye te men 1918-ban még mint ka to na dok to rált. A há bo rú utá ni za va ros ál la po tok ban 
nem volt kön  nyű Ma gyar or szá gon ku ta tói, ok ta tói ál lást ta lál ni. Sze gő né hány ide ig le nes 
mun ka hely után – me lyek kö zé tar to zott az, hogy 1919/20-ban Kürschák ta nár se gé de volt a 
Mű egye te men – 1921-ben Ber lin ben lett egye te mi ma gán ta nár. Ta nár tár sai vol tak S. 
Bergmann, S. Bocher, E. Hopf., H. Hopf, C. Loewer és ké sőbb Neu mann Já nos. Sze gő te hát 
ta nár tár sa lett egy ko ri ta nít vá nyá nak, Neumannak. Sze gő eb ben az idő ben töb bek kö zött 
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re cen zi ó kat írt a Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik c. pe ri o di ká nak.
1924-ben az Eöt vös Lo ránd Mathematikai és Physikai Tár su lat tól König Gyu la dí jat 

ka pott. Reisz Fri gyes mél tat ta ered mé nye it.
1925-től egy évig ven dég pro fes  szo ri ál lást töl tött be Ber lin ben, majd Königsbergbe 

ment. A Königsbergi Egye te men 1926-tól 1934-ig kinvezett ma te ma ti ka-pro fes  szor volt. 
Eb ből az idő szak ból szí ve sen em lé ke zett ar ra az ese mény re, ami kor Hilbert 1930-ban 
vissza tért Königsbergbe. A vá ros nagy szü löt tét dísz pol gár rá avat ták. Hilbert nem szá mí tott 
a hi deg őszi idő re, Sze gő köl csön zött ne ki nagy ka bá tot. (Gá bor Sze gő: A Short Biography, 
in G. Sze gő: Collected Papers, Vol. 1., Birkhäuser, 1981. p. l.) Az 1930-as évek po li ti kai 
vál to zá sai so ka kat ar ra kényszerítettek, hogy el hagy ják Né met or szá got.

Sze gő nek hos  szas tár gya lás so ro zat után a Mis sou ri ál lam be li St. Louisban si ke rült 
ide ig le nes ál lást ta lál nia a Wa shing ton Egye te men. Azok szá má ra, akik ezt nem él ték át, 
ne héz meg ér te ni a vi lág vál ság hoz kap cso ló dó an ti sze mi tiz mus ha tá sát. Az 1934-től 38-ig 
ter je dő négy év ben Sze gő ta ná ri fi ze té sét a Ro cke fel ler Ala pít vány ból, a Me ne kült Né met 
Tu dó so kat Se gí tő Bi zott ság, a Louis D. Beamont Tröszt, az E. W. Stix há zas pár és szá mos 
más ma gán sze mély ado má nyá ból fe dez ték.

A Wa shing ton Egye te men az ott töl tött négy év alatt Sze gő nek négy ta nít vá nya szer zett 
Ph.D. fo ko za tot, az ötö dik 1948-ban Stanfordban lett dok tor, rend re: Carlton Buell, Joseph 
S. Rosen, Morris J. Gottlieb, Hsien Yu Hsu, il let ve Louis H. Kanter.

Sze gő St. Louis-i évei alatt ír ta meg hí res mű vét az Or to go ná lis po li no mok ról, és 
em lé ke ze tes meg hí vott elő adást tar tott 1936-ban az Ame ri kai Ma te ma ti kai Tár su lat ban. 

1935 nya rán lá to ga tó pro fes  szor volt a Stanford Egye te men, ahol 1938-tól nyug díj ba 
vo nu lá sá ig, 1960-ig ki ne ve zett ma te ma ti ka pro fes  szo ri ál lást töl tött be.

A stanfordi évek alatt 1945-46-ban a fran cia or szá gi Biarritzban az Ame ri kai Egye te-
men is ta ní tott. Két fi a tal mun ka tár sa Biarritzból kö vet te Sze gőt Stanfordba: Joseph L. 
Ullmann, aki ná la dok to rált. 1950-ben, il let ve Aissen, aki Pó lyá nál ír ta meg ér te ke zé sét.

Ullmann min dig há lá val em lé ke zett Sze gő se gí tő kész sé gé re. Sze gő Gá bor 1940-ben 
lett ame ri kai ál lam pol gár. A Stanford Egye te men éve kig volt a Ma te ma ti ka Tan szék ve ze tő-
je. Ő al kal maz ta Pó lya Györ gyöt 1942-ben. Pó lya György a Sze gő Gá bor ral kö zös mun ká-
juk ra így em lé ke zett (On my Cooperation with Gabor Szegö, Gabor Szegö: Collected 
Papers, Volume 1, Birkhäuser, 1981, p. 11.)

„Gá bor ral elő ször 1912-ben, vagy 1913-ban ta lál koz tam. Ő ak kor 17 éves volt, a 
Bu da pes ti Tu do mány egye tem hall ga tó ja. Én hét év vel idő sebb vol tam, már a Ph.D mun ká-
mon dol goz tam, kül föld ön ta nul tam, de gyak ran jár tam ha za Bu da pest re. Kö zös mun kánk 
az én egyik sej té sem mel kez dő dött. Ez a sej tés a Toeplitz és má sok ál tal ja va solt de ter mi-
náns ra vo nat ko zott. A de ter mi nánst egy f(x) függ vény Fourier-együtthatói al kot ták. Én nem 
tud tam sej té se met be bi zo nyí ta ni, meg tet te ezt azon ban Sze gő és pub li kál ta is a Mathema-
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tischen Annalen fo lyó irat ban. Ez volt az ő el ső pub li ká ci ó ja. Ez az eset jól pél dáz za a ma te-
ma ti ku sok gyü möl csö ző együtt mű kö dé sét. A ma te ma ti kai el mé le tek a leg több eset ben két 
lé pés ben szü let nek: elő ször meg al kot nak egy sej tést, majd per cek, órák, vagy na pok, he tek, 
hó na pok, – sok eset ben – évek tel nek el, míg meg szü le tik a bi zo nyí tás.

Az el ső együtt mű kö dést, ha az si ke res volt, újab bak kö ve tik. Ez tör tént a mi ese tünk ben 
is: sok kö zös ta nul mányt ír tunk, és két köny vet, mely ből a je len tő seb bet pub li kál tuk előbb: 
Pó lya – Sze gő: Problems and Theorems in Analysis, köz is mert ne vén a Pó lya – Sze gő.

Nem em lék szem, hogy mi kor ter vez tük el a Pó lya – Sze gő-t, de az biz tos, hogy a két 
kö tet 1925-ös meg je le né se előtt éve kig dol goz tunk raj ta.

Cso dá la tos idők vol tak: lel ke se dés sel és kon cent rá lás sal dol goz tunk. Ha son ló hát tér rel 
ren del kez tünk. Mind ket ten, mint más fi a tal ma te ma ti ku sok ab ban az idő ben, Fej ér Li pót 
be fo lyá sa alatt áll tunk. Mind ket ten ol va sói vol tunk an nak a ma gyar ma te ma ti kai fo lyó irat-
nak, amely a kö zép is ko lai di á ko kat fel ada tok meg ol dá sá ra kész tet te. Azo nos mó don ér dek-
lőd tünk azo nos té mák ról, de egyi künk az egyik te rü let ről, má si kunk egy má sik ról tu dott 
töb bet. Együtt mű kö dé sünk ered mé nye, a Pó lya – Sze gő, mind ne kem, mind pe dig Sze gő 
Gá bor nak a leg jobb al ko tá sa.”

Ér de mes kü lön ki emel ni azt a nagy in tel lek tu á lis erőt, amel  lyel „a ma gyar ma te ma ti kai 
fo lyó irat, … a kö zép is ko lai di á ko kat fel ada tok meg ol dá sá ra kész tet te”. A fo lyó irat szer kesz-
tő je, Rátz Lász ló volt az, aki ezt az erőt su gá roz ta. Pó lya György egé szen biz to san Rátz 
Lász ló ha tá sá ra kez dett be ha tó an fog lal koz ni a gon dol ko dás és a prob lé ma meg ol dás el mé-
le ti és gya kor la ti kér dé se i vel. Hí res köny vei (A gon dol ko dás is ko lá ja, A prob lé ma meg ol dás 
is ko lá ja, A pla u zi bi lis gon dol ko dás) ez re ket ta ní tot tak meg mé lyen gon dol kod ni, fel ada to kat 
meg ol da ni. Ezek kö zé tar to zik je len könyv író ja is.

Vis  sza tér ve Sze gő Gá bor élet út já hoz, el mond hat juk, hogy a ma te ma ti ka tan szé kek hír ne ve 
több év alatt ala kul ki és több ku ta tó nak kö szön he tő. Stanfordnak Sze gő előtt is vol tak ne ves 
ma te ma ti ku sai, de ezek szá ma je len tő sen nőtt 1938 és 1960 kö zött, amíg Sze gő ott dol go zott.

Sze gő Gá bor nyug dí jas éve it a ka li for ni ai Palo Altóban töl töt te, de szí ve sen lá to ga tott 
ha za Ma gyar or szág ra: ope rá ba járt és na gyo kat sé tált a Mar git szi ge ten.

Utol só ma te ma ti kai elő adá sát Bu da pes ten tar tot ta 1972-ben.
1985. au gusz tus 7-én halt meg Palo Altoban.

Főbb mű vei:
Problems and Theorems in Analysis, Volumes I-II with G. Pó lya,
Orthogonal Polynomials,
Isoperimetric Inequalities in mathematical Physics,
On Ceratin Hermitian Forms Associated with the Fourier Series of a Positive Function
A fen ti élet rajz Sze gő mun ká i nak gyűj te mé nyes ki adá sán ala pul.
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Pó lya György Bu da pes ten szü le tett 1887. 
de cem ber 13-án. Édes ap ja hí res köz gaz dász volt 
Pó lya 1905-től a bu da pes ti Tu do mány egye te-
men böl csész tár gya kat, majd ma te ma ti kát és 
fi zi kát ta nult. 1912-ben dok to rált va ló szí nű ség-
szá mí tás ból.

1910 és 14 kö zött Bécs ben, Göttingenben és 
Pá rizs ban foly ta tott ma te ma ti kai ta nul má nyo kat. 
1914-ben el hagy ta Ma gyar or szá got. Svájc ban az 
EHT-n, a zü ric hi mű sza ki fő is ko lán ta ní tott, 1928-
ban lett ott egye te mi ta nár.

A Sze gő Gá bor ral kö zö sen írt két kö te tes 
köny ve 1924–25-ben je lent meg. A mai na pig 
Pó lya – Sze gő-ként em le ge tett klas  szi kus mű: 
Fel ada tok és té te lek az ana lí zis kö ré ből, elő ször 

né met nyel ven je lent meg: Ausgabe und Lehrsätze aus der Analysis cí men.
Pó lya György fő mű kö dé si te rü le tei a már em lí tett valószínűségszámítás mel lett a 

va lós és komp lex függ vény tan, a kom bi na to ri ka, és a szám el mé let.
1940-ben ván do rolt ki az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ba. 1942-től dol go zott Sze gő 

Gá bor mel lett a Stanfordi Egye tem vi lág hí rű ma te ma ti ka tan szé kén. In nét ment nyug díj-
ba 1953-ban.

1951-ben újabb kö zös köny vet írt Sze gő vel: Isoperimetric Inequalities in Mathematical 
Physics (Izoperimetrikus egyen lőt len sé gek a ma te ma ti kai fi zi ká ban).

Amint a könyv cí me is mu tat ja, ér dek lő dé se az el mé le ti fi zi ka fe lé for dult. Fel fo gá sa 
sze rint a ma te ma ti ka is kí sér le ti ter mé szet tu do mány. Er ről szó ló elő adá sát 1963-ban könyv 
for má já ban is köz re ad ta: Mathematical Methods in Science cí men.

Igen rész le te sen fog lal ko zott a „fel fe de zés tu do má nyá val”. He u risz ti kus mun kás sá gá-
nak el ső köny vét (How to solve it? 1945) 16 nyelv re for dí tot ták le. A ma gyar vál to zat cí me: 
A gon dol ko dás is ko lá ja. Eb ben a mű vé ben ele mi szin ten, igen ha tá so san tár gyal ja a prob lé-
ma meg ol dás kér dé se it, meg ta nít gon dol kod ni, fel ada to kat meg ol da ni.

Pó lya György kü lön le ges ta ná ri egyé ni ség, hí res elő adó, me leg szí vű ba rát volt.
Neu mann Já nost zü ric hi egye te mi évei alatt ta ní tot ta.
Ös  sze gyűj tött mű vei 4 kö tet ben lát tak nap vi lá got 1974 és 1984 kö zött. A ka li for ni ai 

Palo Altoban halt meg 1985. jú li us 7-én.
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Élet raj zi váz lat
1903. de cem ber 28-án szü le tett Bu da pesten 

(Baj csy -Zsi linsz ky út 62.). Édesany ja: Kann Mar-
git, ap ja: Neu mann Mik sa. Ame ri kai ál lam pol gár-
ságot 1937-ben kapott. 1957. feb ru ár 8-án halt meg 
Wa shing ton, D. C-ben.

Fe le sé gei: Kövesi Ma ri et ta (1930–1937), Dán 
Klá ra (1938–1957). Gyer me ke: Neu mann Mar ina 
(1935–)

Ele mi is ko láit ma gán úton Bu da pes ten végezte. 
Kö zép is ko lába Bu da pes ten a Fa so ri Evan gé li kus 
Gim ná zi umba járt (1913–1921).

Egye te mi évek: Bu da pest, Tu do mány egye-
tem ma te ma ti ka, fi zi ka, ké mia 1921/22 tan év től 
1924/25-ös tan évig.

Neu mann Já nos

A Budapesti Tudományegyetem
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Ber linben, a Friedrich Wilhelm Egye temen ké miát tanult (1922. ápr. 28. – 1923. dec. 28.).

Zü richben, a Mű egye temen tanult (1923–25) ve gyész mér nö ki ok le velet szerzett 1925-ben.

A tudományegyetem Berlinben

A műegyetem Zürichben
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A Bu da pesti Tu do mány egye temen ma te ma ti kából dok to rá lt 1926. márc. 12-én.
A Göttingeni Egye temen Ro cke fel ler ösz tön dí jas volt az 1926/27-es tanévben.
Egye te mi ma gán ta nár volt a Ber li ni Egye tem Ma te ma ti ka Tan székén (1927-28) és a 

Ham bur gi Egye temen (1929 el ső fél év).

A Göttingeni Egyetem új épülete

A Göttingeni Egyetem régi épülete

62



1930–33 ven dég elő adó majd pro fes  szor Princtoni Egye tem, N. J.
1933–57 a ma te ma ti ka pro fes  szo ra Institute of Advanced Study Princeton, N. J.
1934 le ve le ző tag nak ajánl ják a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi án (nem vá lasz-

tot ták meg)
1937 Gibbs elő adó, kol lok vi um elő adó, Bôcher-díj – Ame ri kai Ma te ma ti kai Tár-

su lat
1938. má jus 24. Az Eöt vös Lo ránd Mathematikai és Fi zi kai Tár su lat tisz te le ti 

tag gá vá laszt ja
1940–57 a Tu do má nyos Ta nács adó Tes tü let tag ja 
 Ballasztikus Ku ta tó La bo ra tó ri um, Aberdeen Proving Ground, Ma ry land
1941–55 kon zul táns, Ten ge ré sze ti Tü zér sé gi Hi va tal, Wa shing ton, D. C.
1943–55 kon zul táns, Tu do má nyos La bo ra tó ri um, Los Alamos, N. M.
1945–57 az Elekt ro ni kus Kom pu ter Prog ram igaz ga tó ja, Institute of Advanced 

Study, Princeton, N. J.
1946 tisz te let be li dok tor: Princtoni Egye tem; Medal for Merit (el nö ki díj);
 Distinguished Civilian Ser vi ce Award (U. S. Navy)
1947–55 a Ten ge ré sze ti Tü zér sé gi La bo ra tó ri um mun ka tár sa, Silver Spring, 

Ma ry land
1949–53 a Ku ta tá si és Fej lesz té si Tes tü let tag ja Wa shing ton, D. C.
1949–54 az Oak Ridge-i Nem ze ti La bo ra tó ri um mun ka tár sa, Oak Ridge, Tennessee.
1950 tisz te let be li dok tor:
 Penn syl vaniai Egye tem;
 Har vard Egye tem
1950–55 a Had erő Spe ci á lis Fegy ve rei Pro jekt mun ka tár sa, Wa shing ton, D. C.;
 Fegy ver rend sze rek Ki fej lesz té se Cso port tag ja, Wa shing ton, D. C.
1950–57 a Ta nács adó Tes tü let tag ja,
 Universidad de los Andes, Colombia, Dél-Ame ri ka
1951–53 az Ame ri kai Ma te ma ti kai Tár su lat el nö ke
1951–57 Tu do má nyos Ta nács adó Tes tü let tag ja, Ame ri kai Lé gi erő, Wa shing ton, D. 

C., ezen be lül 1953-ban a fegy ver zet-ku ta tá si mun ka cso port el nö ke (Kár-
mán Tó dor ki ne ve zé sé re)

1952 tisz te let be li dok tor:
 Isz tam bu li Egye tem;
 Case Institute of Technology;
 Ma ry lan di Egye tem
1952–54 az Ame ri kai Atom ener gia Bi zott ság Ál ta lá nos Ta nács adó Tes tü le té nek tag ja 

(el nö ki je lö lés re), Wa shing ton, D. C.
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1953 tisz te let be li dok tor: Mün che ni Mű egye tem;
 Vanuxem elő adó: Princtoni Egye tem
1953–57 Atom ener gi ai Tech ni kai Ta nács adó Es küdt szék tag ja, Wa shing ton, D. C.
1955–57 az Egye sült Ál la mok Atom ener gi ai Biz to sa (el nö ki meg bí zás)
1956 Sza bad ság Ér dem érem (el nö ki díj);
 Al bert Einstein Em lék érem;
 Enrico Fermi-díj (USA Atom ener gia Bi zott ság)

Aka dé mi ai tag sá gai
– Academia Nacional de Ciencias Exactas, Li ma, Pe ru
– Academia Nationale dei Lincei, Ro ma, Italy
– Ame ri kai Mű vé sze ti és Tu do má nyos Aka dé mia
– Instituto Lombardo di Scienze e Lettere, Mi la no, Italy
– Nem ze ti Tu do má nyos Aka dé mia (USA)
– Hol land Ki rá lyi Aka dé mia, Ams ter dam

Neumann János és Dán Klári princetoni házuk előtt 1940-ben
(Marina von Neumann Whitman gyűjteményéből)
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Neu mann Já nos Bu da pes ten, a mai Baj csy -Zsi linsz ky út 62. szá mú, a Kann csa lád 
tu laj do ná ban lé vő sa rok ház ban szü le tett 1903. de cem ber 28-án. A Kis kör út nak ezt a ré szét 
ak kor Vá ci kör út nak, ké sőbb Vil mos csá szár út nak ne vez ték.

Édes ap ja, Neu mann Mik sa ban kár volt, aki csa lád já nak jó mó dú éle tet tu dott biz to sí ta-
ni, édes any ja, Kann Mar git gon do san ne vel te a gye re ke ket, az 1907-ben szü le tett Mi hályt, 
aki mér nök lett és Chi ca gó ba ke rült, és az 1911-ben szü le tett Mik lóst, aki jo gász lett és 
Nicholas A. Vonneumann né ven Phi la delp hi á ban él.

1913-ban Fe renc Jó zsef csá szár ma gyar ki rá lyi mi nő sé gé ben ne me si cí met ado má nyo zott 
Neu mann Mik sá nak és fel jo go sí tot ta a ne mes sé get je lö lő Margittai elő név hasz ná la tá ra. Az if jú 
Neu mann nem so ká ig vi sel te a Margittai elő ne vet, ha nem azt von Neu mann ra né me te sí tet te. 
Ne vét „Dr. Johann Ludwig von Neu mann ”-nak, majd az USA-ban „John von Neumannak” ír ta.

„Neu mann már egé szen fi a ta lon rend kí vü li szel le mi ké pes sé gek ről és nyelv ér zék ről 
tett ta nú bi zony sá got. Em lí tet te egy szer ne kem, hogy hat éves ko rá ban ő és édes ap ja gyak ran 
tré fál koz tak egy más sal ógö rö gül. Kedv te lés ből tör té nel mi ta nul má nyo kat is foly ta tott, és 
el ső ran gú tör té nés  szé ké pez te ma gát. Ké sőbb fő ként a bi zán ci kul tú ra tör té ne té vel fog lal ko-
zott, és va ló ban el mé lyült és en cik lo pé di kus tu dás ra tett szert er ről a kér dés ről csak úgy, 
mint szá mos más, a tör té ne lem ben fon tos sze re pet ját szó tár sa dal mak ról.

Egyik leg fi gye lem re mél tóbb ké pes sé ge ab szo lút em lé ke ző te het sé ge volt. Amen  nyi re 
csak el len őriz ni tud tam, Neu mann ké pes volt bár mi lyen, egy szer ol va sott köny vet vagy cik-
ket szó sze rint idéz ni; sőt ezt évek kel ké sőbb is pil la nat nyi ha bo zás nél kül meg tud ta ten ni. 
Min den kés le ke dés nél kül le is tud ta for dí ta ni az ere de ti nyelv ről an gol ra. Egy szer pró bá ra 
akar tam ten ni ezt a ké pes sé gét és meg kér tem, mond ja el, ho gyan kez dő dik A két vá ros 
me sé je, ami re gon dol ko dás nél kül, azon nal el kezd te idéz ni az el ső fe je ze tet, és mind ad dig 
foly tat ta, amíg tíz vagy ti zen öt perc múl va meg nem kér tem, hogy hagy ja ab ba. Egy má sik 
al ka lom mal meg fi gyel tem, amint egy olyan tárgy ról tar tott elő adást, amely ről mint egy húsz 
év vel ko ráb ban, né met nyel ven cik ket írt. Elő adá sá ban Neu mann pon to san azo kat a be tű ket 
és szim bó lu mo kat hasz nál ta, mint ere de ti leg. Szá má ra a ter mé sze tes nyelv a né met volt; úgy 
tűnt, né me tül fo gal maz za meg gon do la ta it és az tán vil lám gyor san le for dít ja őket an gol ra. 
Gyak ran fi gyel tem őt írás köz ben, és né ha lát tam, hogy meg kér de zett va la kit, hogy mon da-
na va la mi lyen né met szót an go lul.” – ír ja ró la mun ka tár sa, Herman H. Goldstine (8).

Neu mann Já nos 1909–13 kö zött ma gán úton vé gez te az ele mi is ko lát. 1913-tól az ágos-
tai hit val lá sú Evan gé li kus Fő gim ná zi um ban, a hí res „fa so ri gim ná zi um ban” ta nult, ahol 
1921-ben érett sé gi zett.
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Az is ko la leg ne ve sebb ma te ma ti ka ta ná ra, Rátz Lász ló fel is mer te Neu mann rend kí vü li 
ma te ma ti kai ké pes sé gét és Kürschák Jó zsef egye te mi ta nár hoz, va la mint Sze gő Gá bor és 
Fe ke te Mi hály ma te ma ti ku sok hoz vit te „ta nul ni”.

Sze gő Gá bor így em lé ke zett: „Neu mann az az em ber volt már fi a tal di ák ko rá ban is, 
aki nek nem volt szük sé ge ar ra, hogy va la mi re is meg ta nít sák. Egy szer Kürschák pro fes  szor 
a Mű egye te men be hí vott ma gá hoz és kö zöl te ve lem, hogy van itt egy fel tű nő en te het sé ges 
di ák, akit min den ki na gyon bá mul. Haj lan dó len nék-e fog lal koz ni ve le? Így tör tént, hogy 
he ten ként egy szer-két szer ös  sze jöt tünk Neumannal, te áz tunk, ma te ma ti ká ról be szél get tünk, 
hogy mi lyen prob lé mák lé tez nek a hal maz el mé let ben, in teg rál el mé let ben és más té ma kö-
rök ben. Neu mann pil la na tok alatt fel fog ta a dol gok je len tő sé gét, s egy hét múl va már kész, 
sa ját ered mé nyek kel állt elő. Ezt iga zán nem le he tett ta ní tás nak ne vez ni. Hang sú lyo zom, 
hogy Neumannak sen ki től sem kel lett ta nul nia. Ké sőbb Ber lin ben ta lál koz tunk elég rend-
sze re sen. Fe ke te Mi hály fog lal ko zott még egy ide ig Neumannal, de szin tén ha son ló mó don, 
mint én. Őt ta ní ta ni – is mét lem nem kel lett.” (9) Még 18 éves ko ra előtt „Bi zo nyos mi ni-
mum  polinomok nullahelyeiről” kö zös dol go za tot írt Fe ke te Mi hál  lyal. Fe ke te Mi hály a 
je ru zsá le mi egye tem ma te ma ti ka pro fes  szo ra ként hunyt el.

Neu mann a fa so ri gim ná zi um ban 1921. jú ni us 9-én érett sé gi zett. Az érett sé gi után a 
Bu da pes ti Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán fő tárgy ként ma te ma ti kát, mel-
lék tárgy ként fi zi kát és kém iát ta nult az 1921/22-es tan év től az 1924/25-ös tan évig 8 fél éven 
át. Egye te mi vég bi zo nyít vá nyát 1925. jú li us 11-én ál lí tot ták ki. Köz ben azon ban 1922. áp ri-
lis 28-tól 1923. de cem ber 28-ig a ber li ni Friedrich Wilhelm (ma Hum boldt) Egye tem re is 
járt, ahol Fritz Haber (1868. dec. 9. – 1934. jan. 29.) ké mi kus be fo lyá sa alá ke rült. 

Neu mannt láng el mé je mi att ko moly ber li ni tu dós-je lölt nek kép zel jük, pe dig iga zi 
egye te mis ta volt, lel ké ben pe dig még gye rek. Osz tály tár sá nak, Né met Zol tán nak ugyan azon 
a szán dé ko san fenn költ, szán dé ko san mes ter kélt stí lus ban írt Ber lin ből „az Úr 1922-edik 
évé ben Jú ni us hó 30-adik (Ultimo) nap ján” mint 2–3 év vel ko ráb ban: „De hagy juk a 
kö zöm bös és ér dek te len té má kat, és tér jünk át egy tárgy ra, mely a mai moz gal mas idők ben 
is leg in kább ér dem li meg fi gyel mün ket, t. i. sa ját ki vá ló sá gom ra.

Meg nyug tat hat lak, elég jól ér zem ma ga mat Ber lin vá ro sá ban, te kin tet tel ar ra, hogy a leg-
kö ze leb bi vizs ga még 3/4 év re van tő lem. … Kér lek írdd meg ne kem Domonynak, a nagy hí rű 
Pé ter nek, vizs ga ered mé nyét. Szük sé gem van er re, hogy fel húz has sam a nagy ne vű fér fi út.”

Tré fás a be fe je zés is „Ezek után ma ra dok igen tisz telt ba rá tod és atyai jó aka ród leg fel-
sőbb meg bí zás ból (ku sza vo na lak) a má so ló. NJ s. k.”(10)

Ber lin ből Zü rich be ment a Szö vet sé gi Mű sza ki Fő is ko lá ra (Eidgenössische Technische 
Hochschule). Itt 1925-ben szer zett ve gyész mér nö ki ok le ve let.

Zü rich ben a hí res ma gyar ma te ma ti ka ta nár, Pó lya György és a vi lág hí rű ma te ma ti kus, 
Hermann Weyl vol tak rá ha tás sal.
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Egy különleges oldal a Fasori Gimnázium 1919/20. évi értesítőjéből:
Neumann János izr. (VII. osztály) és Wigner Jenő ev. (VIII. osztály) tanulók



A kor tár si vis  sza em lé ke zé sek 
sze rint ami kor Weyl rö vid idő re 
el uta zott, ak kor Neu mann Já nos tar-
tot ta meg he lyet te az elő adá so kat. 
Pó lya így em lé ke zett: „Já nos volt az 
egyet len hall ga tó, aki től fél tem. 
Ami kor az elő adá so mon el mond tam 
egy meg ol dat lan prob lé mát, meg tör-
tént, hogy az elő adás vé gén oda jött 
hoz zám a tel jes meg ol dás sal, ke zé-
ben egy pa pír da ra bot tart va, me lyen 
né hány ce ru za vo nás volt.”

22 éves ko rá ban, 1926. már ci us 
12-én a Bu da pes ti Tu do mány egye te-
men sum ma cum laude fo ko zat tal 
dok to rált ma te ma ti ká ból Fej ér Li pót-
nál. Mel lék tár gyai a kí sér le ti fi zi ka 
és ké mia vol tak. Dol go za tá nak cí me: 
Az ál ta lá nos hal maz el mé let fel épí té-
sé hez. Ezt kö ve tő en Ro cke fel ler ösz-
tön dí jas ként a né met ma te ma ti ka fel-
leg vá rá ba, Ga uss és Bo lyai Far kas 
esz me cse ré i nek szín he lyé re, a Göt-
tin geni Egye tem re ment. Itt a vi lág 
ak ko ri leg ki emel ke dőbb, ta lán má ig is fe lül múl ha tat lan ma te ma ti ku sá val, David Hilberttel 
(1862-1943) dol go zott együtt a ma te ma ti ka alap ja it ké pe ző hal maz el mé le ti és ma te ma ti kai 
lo gi kai prob lé má kon. A Ro cke fel ler ösz tön díj ra – a meg hí vó Hilberten kívűl – Richard 
Courand és Erhard Schmidt aján lot ták. Már cik ket pub li kált a kvan tum me cha ni ka alap ja i ról 
is (társ szer zők D. Hilbert, L. Nordheim). Neu mann ké sőbb önál ló an írt köny vet e té má ról.

1926. dec. 7-én új tu do mány alap ja it ve tet te meg a tár sas já ték ok el mé le té ről szó ló 
göttingeni elő adá sá val. 1927-ben a Ber li ni Egye tem Matmatika Tan szé kén egye te mi ma gán-
ta nár lett, in gá zott Ber lin és Göttingen kö zött. Habilitációs dolgozatát a szimmetrikus 
funkcionál-operátorok általános sajátérték elméletéről írta (l.: Bibliográfia 13. és 32.).

Há rom évig ok ta tott Ber lin ben, ez alatt al geb rai, hal maz el mé le ti és kvan tum me cha ni-
kai dol go za ta i val vi lág hí rű vé vált.

Az 1929-ben Ham burg ban lett az ot ta ni egye tem ma gán ta ná ra; köz ben meg hí vást 
ka pott Princetonba és Sze ged re.
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A 44 éves Ortvay Ru dolf 1929-ben lett a sze rény ké pes sé gű Fröhlich Izi dor utó da a 
bu da pes ti Tu do mány egye te men. Sa ját ma ga he lyett a Sze ge di Egye tem el mé le ti fi zi ka tan-
szé ké re – töb bek em lí té se után – Wignert, Neu mannt és Lánczost ja va sol ta.

Két sze res Ortvay té ve dé se. Az egye tem ve ze tői az an ti sze mi ta han gu lat mi att egyi kü-
ket sem hív ták vol na meg ta nár nak.

Lé nye ge sebb azon ban en nél – Ortvay jószándéka mel lett – az arány té vesz té se: mi köz-
ben ő Bu da pest re jön ma ga he lyett Sze ged re Wignert ajánl ja, aki igaz, hogy csak 27 éves, 
de vi lág hí rű! Éle te fő mű vé nek, a cso port el mé let kvan tum me cha ni kai al kal ma zá sa i nak 
le fek tet te már az alap ja it. A 26 éves Neu mann túl van já ték el mé le té nek köz lé sén és meg je-
len tet te a kvan tum me cha ni ka ma te ma ti kai meg ala po zá sá ról szó ló leg fon to sabb meg ál la pí-
tá sa it. Nap vi lá got lát tak már a 36 éves Lánczos re la ti vi tás el mé le ti dol go za tai; ő ép pen 
Einstein mel lett te vé keny ke dett. Iga za volt Max Bornnak, ami kor Neu mann ké ré sé re se gí-
te ni akar ta Ortvay in di ai út ját és Paul Adrienne Diracnak a kö vet ke ző ket ír ta: „Ortvay nem 
egy ki emel ke dő sze mé lyi ség. Le het, hogy Raman so ha nem is hal lott ró la. De rád bizom, 
hogy re a gálsz-e Neu mann kérésére.”

Neu mann – mint most is lát hat tuk – 
na gyon se gí tő kész volt. Szí ve sen és hosz -
szan vá la szolt Ortvay le ve le i re, el küld te 
dol go za tát fel ol va sás ra a Tu do má nyos Aka-
dé mi á ra, el jött elő adá so kat tar ta ni az Ortvay 
kol lok vi u mok ra Bu da pest re, de az ő he lye a 
vi lág él vo na lá ban volt, aho gyan ezt Rátz 
Lász ló ta nár úr már a kö zép is ko lás di ák nál 
ész re vet te.

1930-ban az egye sült ál la mok be li 
Princetoni Egye te men volt ven dég elő adó. 
1931-ben lett az egye tem pro fes  szo ra, majd 
1933-ban meg hív ták az egye tem mel lett 
mű kö dő ku ta tó in té zet be, az ak ko ri Fine 
Hall ban mű kö dő In té zet be (Institute for 
Advanced Study), amely nek ha lá lá ig pro-
fes  szo ra ma radt. 1933-ban A. Einstein, J. 
W. Ale xan der és O. Veblen után Neu mann 
lett a ne gye dik ki ne ve zett ál lan dó pro fesz -
szor, a ma te ma ti ka pro fes  szo ra eb ben az 
in tézetben. Az in té zet a Fuld Hall ba köl tö-
zött, je len leg is itt mű kö dik.

Neumann intézetének bejárata 
Princetonban
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Wigner Je nő így ír a ki ne ve zés ről: „Neu mann meg hí vá sa az in té zet hez – a har minc-
éves fi a tal em ber az or szág né hány leg ki emel ke dőbb és leg is mer tebb ma te ma ti ku sa kö zött 
fog lal ha tott he lyet – nem csak ké pes sé ge i nek je len té keny el is me ré se volt, ha nem az ame ri-
kai élet be va ló tel jes be il lesz ke dés ről is ta nús ko dott.”(12)

1937-ben hét éves há zas ság után el vált Kövesi Ma ri et tá tól. Dán Klá rát 1938-ban 
vet te fe le sé gül. Dán Klá ri túl él te őt, de most kö zös sír ban nyug sza nak: a sír kő hát ol da lán 
ez áll: DAN.

Neu mann 1937 ele jén kap ta meg az ame ri kai ál lam pol gár sá got. 1946-ban az atom-
ener gi ai sze ná tu si kü lön bi zott ság ré szé re így ös  sze gez te ko ráb bi te vé keny sé gét:

„Fel té te le zem, hogy is mer ni kí ván ják fel ké szült sé ge met. Ma te ma ti kus va gyok és 
ma te ma ti kai fi zi kus. Tag ja va gyok a princetoni (New Yersey-beli) Institute for Advanced 
Studynak. Kö zel 10 éve va gyok kap cso lat ban a kor mány ka to nai te vé keny sé gé vel. 1937 óta 
mint a had se reg Tűzérségi Osz tá lya Bal lisz ti kai Ku ta tó la bo ra tó ri u má nak kon zul tán sa, 1940 
óta mint a tu do má nyos ta nács adó bi zott ság nak tag ja; a Nem zet vé del mi Ku ta tá si Bi zott ság 
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kü lön bö ző rész le ge i nek va gyok tag ja 1941 óta; a Ten ge ré sze ti Tűzérségi Hi va tal kon zul tán-
sa 1942 óta. 1943 óta kap cso lat ban va gyok a Man hat tan Districttel, mint a Los Alamos-i 
La bo ra tó ri um kon zul tán sa, s az 1943–45-ös évek je len tős ré szét ott töl töt tem.”

Mint az köz is mert a Man hat tan-terv az atom ener gia há bo rús cé lú fel hasz ná lá sá ra irá nyult.
Ké sőbb Neu mann részt vett az atom ener gia bé kés fel hasz ná lá sá nak irá nyí tá sá ban is.
Elő ször az Atom ener gi ai Bi zott ság Ál ta lá nos Ta nács adó Tes tü le té nek tag ja lett. Majd 

1954 őszén hi va ta li pá lyá ja csú csá ra ért: Eisenhower El nök ki ne vez te az öt fős Atom ener-
gi ai Bi zott ság Tag já nak az az Atom ener gi ai Biz tos nak. Ezt a ki ne ve zést 1955 ele jén a sze ná-
tus is meg erő sí tet te. 1957-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig be töl töt te ezt az ál lást.

A ha lá lát oko zó rák be teg ség el ső je le it 1955-ben ál la pí tot ták meg. Már nem tud ta meg-
tar ta ni az úgy ne ve zett Silleman-előadásokat a Yale Egye te men a Con nec ti cut ál lam be li New 
Havenben, azon ban az elő adá sok kéz ira tá val csak nem el ké szült, és az meg is je lent 1959-
ben The com pu ter and the brain cím mel. „A kom pu ter és az agy” ma gyar ki adá sa a Gon do-
lat Ki adó ér de me (1964.)

Be teg sé ge el ha tal ma so dott raj ta, a wa shing to ni Walter Reed Ka to nai Kór ház ba ke rült. 
„El szo mo rí tó volt lát ni mi ként őröl te fel szel le mét – mi kor már nem volt sem mi re mény – az 
el ke rül he tet len, de el fo gad ha tat lan vég zet tel ví vott küz de lem” – ír ta ké sőbb Wigner Je nő. 
Ba rá tai, kol lé gái rend sze re sen lá to gat ták, vi gasz tal ták. A dél ceg makk egész sé ges kí sér le ti 
fi zi kus Bay Zol tán, aki nek elekt ron sok szo ro zó i val sze ret te vol na Neu mann a kom pu te rek 
szá mí tá si gyor sa sá gát meg nö vel ni, úgy tett, mint ha ne ki is ugyan azon tü ne tei len né nek, 
mint ba rát já nak.

A Neumann-sírkő hátoldala
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Neumann sírköve Princetonban

A princetoni temető alaprajza

72



„Nem lá tok ren de sen” – pa nasz ko dott Neu mann.
„Én sem” – vá la szolt Bay Zol tán „sö tét van itt, el hú zom a füg gönyt.”
Más nap Neu mann de rék fá jás ra pa nasz ko dott:
„En gem is ez gyö tör már két nap óta” – re a gált rá a fi zi kus.
Neu mann Já nos 1957. feb ru ár 8-án halt meg 53 éves ko rá ban.
Rész le tes nek ro ló got kö zölt ró la a The New York Ti mes. Az ere de ti szö ve get a Füg ge-

lék ben tel jes ter je del mé ben kö zöl jük.
Wa shing to ni bú csúz ta tá sa után a princetoni te me tő ben he lyez ték örök nyu ga lom ra. 

Sír ja a te me tő jobb ol da li, hát só ré szé ben van, Gödel és Wigner sír ja kö ze lé ben, egy ha tal-
mas fa tö vé ben.

Wigner Je nő meg em lé ke zé sét (Yearbook of the American Philosophical Society, 1957 
pp 149-153) Györ gyi Gé za for dí tot ta ma gyar ra. Ez a meg em lé ke zés na gyon szép: egy szer re 
jel lem zi Wignert és Neu mannt. Egy gon do la tot már idéz tünk is be lő le, a Füg ge lék ben tel jes 
ter je del mé ben köz re ad juk, most ki eme lünk még egy idé ze tet:

„Min dig kész volt se gí te ni, és őszin tén ér de kel te min den prob lé ma, mely al kal mat 
adott ké pes sé gei ki fej té sé re. Ma te ma ti kát töb bet ta nul tam tő le mint bár ki más tól, és sok-
szor ta töb bet az al ko tó ma te ma ti kai gon dol ko dás ról, mint amen  nyi re őnél kü le egy éle ten át 
foly ta tott ta nul má nyok meg ta nít hat tak vol na. „Ha egy szer ő ve tett elem zés nek alá va la mely 
prob lé mát, a to váb bi tár gya lás fe les le ges sé vált. Vi lá gos volt, mit kel lett ten ni”, mon dot ta az 
Egye sült Ál la mok Atom ener gia Bi zott sá gá nak je len le gi el nö ke.

Mély sé ges hu mor ér zé ke, tör té ne tek és 
vic cek elő adá sá ra va ló rend kí vü li ké pes sé-
ge meg ked vel tet te Johnnyt-t al ka lom sze rű 
is me rő se i vel is. Tu dott nyers len ni, ha az 
szük sé ges volt, de nem volt so ha nagy ké pű. 
Neu mann kér lel he tet len lo gi ká já nak sok-
min dent meg kel lett ér te nie és el fo gad nia, 
amit leg töb ben nem aka runk el fo gad ni s 
még csak meg ér te ni sem kí vá nunk. Ez a 
tény ad ta meg Neu mann sok er köl csi íté le-
té nek szí ne ze tét. „Épp oly ne vet sé ges fel-
pa na szol ni, hogy az em be rek ön zők és 
ál no kok, mint ami att pa nasz kod ni, hogy 
a mág ne ses tér csak ak kor nö ve ked het, 
ha az elekt ro mos tér nek ro tá ci ó ja van. 
Mind a ket tő ter mé szet tör vény.” Neumann szobra Kecskeméten a GAMF 

szoborparkjában (Fotó: Bagány Mihály)
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Neu mann be ha tó an fog lal ko zott a ma te ma ti ka alap ja i val: hal maz el mé let tel és a ma te-
ma ti kai lo gi ká val.

Nagy gon dot for dí tott az axi o ma ti kus meg ala po zás ra, ki vá ló ér zé ke volt az ál ta lá no sí-
tá sok hoz. A fi zi ká hoz kap cso ló dó el mé le te i nél éle sen el kü lö ní tet te a lo gi kai kö vet kez te té se-
ket a fi zi kai ér tel me zé sek től.

Ő ala poz ta meg a transz for má ció el mé le tet. Hilbert ké ré sé re en nek se gít sé gé vel tud ta 
ki mu tat ni a kvan tum me cha ni ka két tár gya lás mód já nak, a Heisenberg-féle mát rix me cha ni-
ká nak és a Schrödinger-féle hul lám-me cha ni ká nak a ma te ma ti kai azo nos sá gát.

A ma te ma ti kai ana lí zis te rü le tén meg ala poz ta a funkcionál-analízist, s ez zel a vég te len 
di men zi ó jú euk li de szi te rek kel azo nos rang ra emel te a vég te len di men zi ós Hilbert te ret. 
Ér de mes itt em lé kez tet ni ar ra, hogy az „in fi ni te zi má lis szá mí tá sok kal”, az ana lí zis ele me i-
vel Rátz Lász ló is mer tet te meg Neu mannt gim na zis ta ko rá ban.

Ma te ma ti kai vizs gá la tai ki ter jed tek az al geb ra, a szám el mé let, a geo met ria és a to po-
ló gi ai te rü le té re is. Is mét meg kell je gyez nünk, hogy el ső, Fe ke te Mi hál  lyal kö zö sen írt 
dol go za ta al geb ra jel le gű volt: a komp lex együtt ha tós po li no mok zérushelyeire vo nat ko zott.

A ki ber ne ti kai ma te ma ti kai mun kás sá gá nak ge rin cét a prog ram ve zér lé sű elekt ro ni kus 
szá mí tó gé pek má ig is ér vé nyes mű kö dé si el ve i nek fel is me ré se al kot ta.

Neu mann Já nos a szá mí tó gép-tu do mány aty ja

Neu mann 1945-től 1957-ig a princetoni Elekt ro ni kus Szá mí tó gép Pro jekt igaz ga tó já-
nak tisz tét is be töl töt te. Goldstine ré vén is mer ke dett meg 1944-ben az ENIAC, az el ső elekt-
ro ni kus szá mí tó gép épí té sé vel, ve le kö zö sen al kot ta meg a „tá rolt prog ra mok” el vét. 
Goldstine vis  sza em lé ke zé sé ben így ma radt meg Johnny (Jan csi) éle té nek ez a dön tő pil la-
na ta: „… el mond tam, hogy a kom pu ter épí té sé vel fog lal ko zunk a Penn syl vaniai Egye te men. 
Egy olyan elekt ro ni kus kom pu tert épí tünk, amely má sod per cen ként há rom száz szor zást 
ké pes el vé gez ni. Er re ret ten tő iz ga tott lett, és at tól kezd ve meg vál to zott az egész éle te.”

A szá mí tó gé pek ter ve zé sé nek és épí té sé nek alap ja it egy szűk kör ben ter jesz tett írá sá-
ban fek tet te le Neu mann. E dol go zat a szá mí tó gé pek ről ké szí tett leg je len tő sebb írás. (First 
Draft of a Report on the EDVAC by John von Neu mann. Az EDVAC-ról szó ló je len tés el ső 
váz la ta, 1945.)

Az ENIAC mo za ik szó az Electronic Numerical Integrator és Calculator ki fe je zés ből 
ered. Az EDVAC az Electronic Discrete Variable Calculator el ne ve zés ből szár ma zik.
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Neumannak – a mai di gi tá lis gé pek re is jel lem ző – négy konst ruk ci ós el ve az EDVAC-
ról írt mű vé ben:

– Szük ség van egy pár hu za mos mű kö dé sű me mó ria egy ség re. A me mó ria egy ség nek 
mind szá mo kat, mind pe dig uta sí tá so kat (ez utób bi a kat kulcs szám mal ki fe je zett for má ban) 
tá rol ni kell tud nia.

– Szük ség van egy ve zér lő egy ség re, amely kü lönb sé get tud ten ni szá mok és uta sí tá-
sok kö zött; az uta sí tá so kat in terp re tál ni tud ja, és em be ri be avat ko zás nél kül kü lön bö ző uta-
sí tá sok vég re haj tá sát tud ja ve zé rel ni.

– Szük ség van egy pár hu za mos mű kö dé sű arit me ti kai egy ség re, amely bi ná ris rend-
sze rű ös  sze adás ra, ki vo nás ra, szor zás ra és osz tás ra al kal mas. A me mó ria ka pa ci tás sal va ló 
ta ka ré kos ko dás ér de ké ben fix bi ná ris pon tot kell hasz nál ni, és a lép ték meg vá lasz tás ter hét 
a ma te ma ti kus ra kell ró ni.

– Szük ség van egy olyan ki me nő-be me nő egy ség re, amely át tud ja hi dal ni a gép gyors 
me mó ria egy sé ge és a las sú em be ri me mó ria kö zöt ti se bes ség kü lönb sé get.
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1. Smithsonian In té zet, Wa shing ton, D. C.

A vi lág leg na gyobb Mú ze um együt te se, 
a Smithsonion Institution. En nek Ame ri ka-
tör té ne ti Mú ze u má ban (National Museum of 
American History) ma is lát ha tó „Az in for-
má ci ók ko ra” ki ál lí tás. Ide nem kön  nyű el jut-
ni, ezért gon do lat ban oda re pít jük az ol va sót, 
rész le te sen le írunk min dent.

Je len tős Neu mann -em lé kek re buk kan-
ha tunk az 1990. má jus 9-én meg nyílt ki ál lí-
tá son. A te le fo nos nagy ter men, a rá di ós 
ut cán és a ha di ha jó-ka jü tön át ha lad va a szá-
mí tó gé pek hez érünk. Bal ra az 1945. au gusz-
tus 9-én Na ga sza ki ra le do bott plu tó ni um 
töl te tű, ha sa dá sos atom bom ba, a „Kö vér 
Em ber” zöld acél bur ká nak má so la ta áll. 
En nél a bom bá nál hasz nál ták elő ször a Neu-
mann ál tal ja va solt „rá lö vé ses” (implóziós) 
mód szert. A bom bá val szem ben az ENIAC 
szá mí tó gép rész le te lát ha tó 1946-ból. Pár hu-
za mo san, egy mást se gít ve fej lő dött a nuk le-
á ris fegy ver ke zés és a szá mí tó gép-gyár tás. A 
ki ál lí tott ere de ti gép egy ség al ján táb la hir de ti: „John von Neu mann ja vas la ta alap ján az ere de-
ti ENIAC ezen ré sze az Ame ri kai Had se reg Bal lisz ti kus Ku ta tó La bo ra tó ri u ma i nak aján dé ka.”

A „Meg ala po zá sok évei 1946–1960” te rem ben bal ra há rom fény ké pet lát ha tunk a 
kö vet ke ző fel irat ok kal:

A „Neu mann és az IAS” kép alatt:
„Tá rolt prog ra mok
A prog ra mok olyan uta sí tá sok, ame lyek meg mond ják a szá mí tó gép nek, hogy mi lyen szá-

mí tá so kat vé gez zen el. Az ada tok, me lye ket „in put”-nak is ne vez nek, a nyers anyag, amit be táp-
lál nak a prog ram ba. A leg el ső szá mí tó gé pek a prog ra mo kat és az ada to kat pa pír sza lag ról vagy 
ve ze té kes kap cso ló du ga szok át ál lí tá sá val kap ták. John von Neu mann ma te ma ti kus, az ENIAC 

Neu mann Já nos-em lé kek

Az Amerika-történeti Múzeum bejárata
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pro jekt ta nács adó ja, ki fej lesz tet te an nak a 
mód ját, hogy ho gyan le het mind a prog ra mo-
kat, mind pe dig az ada to kat a szá mí tó gép 
elekt ro ni kus me mó ri á já ban tá rol ni.”

A Moor School fény ké pe alatt
„Elő adá sok a Moor In té zet ben
1946 nya rán a Penn syl vaniai Egye tem 

Moor In té ze te Phi la delp hi á ban – ahol az 
ENIAC-ot ki fej lesz tet ték – a di gi tá lis elekt-
ro ni kus kom pu te rek ről ala po zó tan fo lya mot 
szer ve zett. Az elő adók töb bek közt Howard 
Aiken, J. Presper Eckert, Herman Goldststine, 
John Mauchly, Ge or ge Stibitz és John von 
Neu mann. Ők és az ő ta nít vá nya ik let tek azu-
tán a kom pu ter-gyár tás ve ze tői.

1947-ben hat kom pu tert épí tet tek az 
Egye sült Ál la mok ban, hár mat egye te me ken, hár mat az ipar ban.”

A har ma dik kép, az EDSAC alá írá sa:
„A brit kom pu ter, az EDSAC (Electronic Delay Strorage Automatic Com pu ter) volt a 

vi lág el ső tel je sen tá rolt prog ra mok kal mű kö dő kom pu te re. A Maurice Wilkes ál tal ve ze tett 
ku ta tó cso port fej lesz tet te ki.”

IAS építés közben

A Moore School a Pennsylvaniai Egyetemen
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A fő fal nál üveg lap pal véd ve Neu mann IAS szá mí tó gé pe lát ha tó. Az előt te le vő 
hosszan el nyú ló asz ta lon a gép rész le te it is mer te tő fel írá sok, to váb bi tá jé koz ta tók és fény-
ké pek van nak az aláb bi ak sze rint:

EL SŐ GE NE RÁ CI ÓS KOM PU TE REK
IAS-SZÁMÍTÓGÉP 1952
„2300 mi ni a tűr vá kuum cső fel hasz ná lá sa le he tő vé tet te, hogy ez a szá mí tó gép az 

ENIAC-hoz ké pest vi szony lag kis mé re tű lett.
A Princetoni Egye tem aján dé ka”
WILLIAMS-CSÖVEK
„Az IAS köz pon ti me mó ri á ja 40 ilyen ár nyé kolt ka tód su gár csö vet tar tal maz, de ezek 

mind ös  sze sen 1024 szót tud tak csak tá rol ni. Az el ne ve zés az ang li ai man ches te ri F. C. 
Williams ne vé ből szár ma zik.”

AZ IAS-PROJEKT VE ZE TŐI fo tó alá írá sa
„Julian H. Bigelow ve ze tő mér nök, Herman H. Goldstine he lyet tes prog ram igaz ga tó, 

J. Robert Oppenheimer in té ze ti igaz ga tó, John von Neu mann prog ram igaz ga tó.”
Ez után két szem él te tő kép kö vet ke zik:
AZ IAS HASZ NÁ LA TA
„A John von Neu mann ma te ma ti kus ve zet te ku ta tó cso port a Princetoni Egye te men épí-

tet te az IAS-komputert (Institute for Advance Study volt az in té ze tük ne ve, eb ből ered az IAS 
mo za ik szó). Az el ső ge ne rá ci ós kom pu te rek egyik leg ha té ko nyabb gé pe vol az IAS. A me te-

Az IAS-kiállítás részlete
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o ro ló gia, a csil la gá szat, a hid ro di na mi ka és 
más tu do mány te rü le tek nagy szá mí tá si igé-
nyé nek ki elé gí té sé re ter vez ték. Mint sok más 
ko rai szá mí tó gép épí té sét, ezt is a szö vet sé gi 
kor mány vé del mi erői fi nan szí roz ták. Von 
Neu mann biz tos volt ab ban, hogy a me te o ro-
ló gia jó te rü let lesz a gép mű kö dé sé nek 
ki pró bá lá sá ra. Az itt lát ha tó me te o ro ló gi ai 
tér ké pet az IAS se gít sé gé vel ké szí tet ték. 
El len tét ként: az Atom ener gia Bi zott ság olyan 
atom fegy ve rek ki fej lesz té sé hez hasz nál ta az 
IAS-t, mint pl. az el ső hid ro gén bom ba.”

AZ IAS HA TÁ SA
„An nak el le né re, hogy az IAS-

programot a had se reg és az Atom ener gia 
Bi zott ság pén zel te, a ter ve zés né hány szem pont ját köz kinc  csé tet ték. Ezek alap ján az Egye-
sült Ál la mok ban, de más or szá gok ban is épí tet tek szá mí tó gé pe ket. Az IBM pél dá ul az el ső 
ál ta lá nos fel hasz ná lás ra ké szí tett 701 Defense Calculator-át az IAS-ra ala pí tot ta.”

Az ENIAC mikrochipen (1995)

Az IAS-szal készített meterológiai térkép
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Neu mann IAS-gépe ko ráb ban más ki ál lí tá son is lát ha tó volt már, még több rész let tel, 
mint most. Ak kor a szá mí tó gép kép er nyő jét is ki tet ték.

THE JOHNNIAC COM PU TER
A Johnniac szá mí tó gép alat ti szö veg ar ról tá jé koz tat ben nün ket, hogy a John von Neu-

mann ne vé ből szár ma zó el ne ve zé sű kom pu tert a RAND Corporation cég 1954-ben épí tet te.
A kö vet ke ző fo tó kon az 1952-ben a nuk le á ris fegy ver kí sér le tek hez Los Alamosban 

épí tett MANIAC és az ugyan csak 1952-es, az Illinois-i Egye te men ké szült ILLIAC láható.

KOM PU TE REK ÉS A HI DEG HÁ BO RÚ
A tá jé koz ta tó szö veg ből meg tud juk, hogy az öt ve nes évek ben az Egye sült Ál la mok 

kor má nya 17 mil lió dol lárt köl tött kom pu ter ku ta tás ra azért, hogy ez zel se gít sék az elekt ro-
ni kus kém ke dést és az atom bom ba-gyár tást. A szö veg mel lett Muriel Ja cobs ka ri ka tú rá ja 
lát ha tó: „Azt mond ja, hogy a vá lasz ket tő” – köz li a szá mí tó gép-ke ze lő a meg ren de lő vel.

2. Heinz Nixdorf Museums Fo rum
Paderborn, Né met or szág

A mú ze um el ső eme le tén a hí res sé gek ter mé ben Howard H. Aiken (1900–1973), J. Presper 
Eckert (1919–1995), John W. Mauchly (1907-1986), John von Neu mann (1903–1957) és a 
mú ze um-név adó Heinz Nixdorf (1925–1986) fo tói és te vé keny sé gük do ku men tá lá sa lát ha tó.

Lesz-e va la ha is a Nixdorf Mú ze um hoz fog ha tó Neu mann Mú ze um?

Az IAS a Smithsonian Intézet kiállításán 1990 előtt
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HNF Múzeum épülete és a múzeumi ismertető egy részlete
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3. Deutsches Museum, Mün chen
A szá mí tó gé pes ter mek egyi ké ben Neu mann -fo tót és bő is mer te tést ta lá lunk.

4. Bu da pest, V. Baj csy -Zsi linsz ky út 62.
A há rom eme le tes sa rok ház Bá tho ry ut cai ol da-

lán 1987. feb ru ár 8-a, ha lá lá nak 30. év for du ló ja óta 
már vány táb la hir de ti:

EB BEN A HÁZ BAN SZÜ LE TETT
NEU MANN JÁ NOS

1903–1957
A VI LÁG HÍ RŰ MA GYAR TU DÓS,

A SZÁ MÍ TÁS TECH NI KA ÚT TÖ RŐ JE

5. Bu da pest, V. Báthori u. 6. (Va la ha ez az egész 
épü let is a Neu mann -csa lád tu laj do na volt.) Neu-
mann Já nos Számítógéptudományi Tár sa ság, az 
MTESZ tag ja, amely 1969-ben vet te fel Neu mann 
ne vét. Van ke rek bronz Neu mann -ér mük, ápol ják 
Neu mann em lé két; se gí tik a Neu mann Já nos ról el ne-
ve zett is ko lá kat.

Neumann szülőháza Budapesten
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6. Bu da pest, VII. Vá ros li ge ti fa sor 17–21.
A Bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um II. eme le tén a 

dísz te rem előtt van Neu mann Já nos bronz szob ra (Ilo na 
Barth, 1992).

7. Bu da pest, VIII. Mú ze um u. 17.
Az egy ko ri Or szá gos Mű sza ki Könyv tár és Mú ze um-

ban őriz ték Csiki Lász ló szo bor ka ri ka tú rá ját Neu mann 
Já nos ról. Itt mű kö dött a Neu mann Já nos Em lé ké re Ala pít vány

8. Bu da pest, XI. Ete le u. 68.
A SZÁMALK Rend szer ház Rt Ok ta tó Köz pont ban 

van Neu mann Já nos kong res  szu si te rem.

9. A XI. ke rü let ben van Neu mann Já nos ut ca.

10. A Budapesti Műszaki Egyetem kertjében áll Ilona Barth Neumann szobrának egy 
másolata.

11. Bu da pest, XIV. Ke re pe si u. 124.
Neu mann Já nos Szá mí tás tech ni kai Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um. Au lá já ban dom-

bor mű ves üveg Neu mann -em lék fal és már vány Neu mann -em lék táb la

12. Han no ver
A 2000. évi Han no ve ri Vi lág ki ál lí tá son a Ma gyar 

Pa vi lon ban ki ál lí tot ták a hat leg ne ve sebb nek vélt ma gyar 
ter mé szet tu dós ne me sí tett gipsz ből ké szí tett szob rát, Jandó 
Zol tán al ko tá sa it: Jed lik Ányos, Bo lyai Já nos, Eöt vös 
Lo ránd, Szent-Györ gyi Al bert, Bay Zol tán, Neu mann 
Já nos. A szob ro kat az adott tu dós ne vét vi se lő in téz mé-
nyek nek ado má nyoz zák.

Ilona Barth Neumann-szobra

Neumann gipsz szobra
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13. Eger, Rá kó czi u. 48. A Neu mann Já nos Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Gim ná-
zi um föld szint jén már vány em lék táb lán

A CSIL LAG MÉG LE FUT VA IS VI LÁ GÍT (MÓ RA FE RENC)
NEU MANN JÁ NOS 1903–1957

Az au lá ban van Neu mann -em lék fal

14. Paks
A Pak si Atom erő mű Rt előt ti park ban áll a Pak si Dis-

pu ta c. szo bor cso port (Far kas Pál 1995) Teller Ede, Szi lárd 
Leó, Wigner Je nő, Hevesy György, Neu mann Já nos A köz-
pon ti szö kő kút pe re mén ol vas ha tók an go lul és ma gya rul a 
gé ni u szok ér de mei:

NEU MANN JÁ NOS
1903–1957

A XX. SZ. LEG NA GYOBB HA TÁ SÚ MA TE MA TI KU SA,
AKI FEL IS MER TE A SZÁ MÍ TÓ GÉ PEK SZE RE PÉT.

SZA BAD SÁG ÉREM (USA)

15. Szé kes fe hér vár
A vá ros ke le ti ré szé ben van Neu mann Já nos ut ca

16. Szom bat hely, Lo sonc u. 1. Neu mann Já nos Ál ta lá nos 
Is ko la. A lép cső fel já ró fa lán Neu mann -em lék ki ál lí tás

17. Kecskeméti Főiskola GAMF, Kecskemét, Izsáki u. 10.
Neumann János informatikai épület, közelében található Lakatos Sándor Pál Neumann 

János bronz szobra.

18. Princeton, New Yersey, 29. Greenview Avenune, The Princeton Cemetery (prince-
toni te me tő).

A Nassau Presbyterian Church (egy ház) 1757-ben ala pí tott te me tő jé ben egy más hoz kö zel 
áll Gödel vi lá gos szür ke, Neu mann Já nos sö tét szür ke már vány és Wigner Je nő grá nit sír kö ve, 
rend re a Weeping Eng lish Beech és a Children’s plot kö ze lé ben. A te me tő fő be já ra tá nál le vő 
iro dá ban (office) kap ha tó tér ké pen az 50. sor szám jel zi Neu mann sír ját. Az is mer te tő ben ez áll: 
„50. JOHN VON NEU MANN (1903–1957) vi lág hí rű ma te ma ti kus volt, aki óri á si mér ték ben 
gaz da gí tot ta a szá mí tó gép tu do mányt, a já ték el mé le tet, és az el mé le ti fi zi kát. Mind a (Princetoni) 
Egye tem nek, mint pe dig az Institute for Advanced Study-nak pro fes  szo ra volt.”
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A bibliográfia ké szí té sé hez fel hasz nál tuk a John von Neu mann Collected Works, Pergamon 
Press. 1981–84, Bos ton c. mun kát, er re így hi vat ko zunk: [Vol. I, No. 2], ami azt je len ti, hogy a kér-
dé ses írás az Ös  sze gyűj tött mű vek I. kö te té nek 2. ta nul má nya. Fel hasz nál tunk még más Neu mann -
bib li og rá fi á kat és fi gye lem mel kí sér tük a ma gyar tu do má nyos saj tót.

1922
1. With M. Fekete. Über die Lage der Nullstellen gewisser Minimumpolynome. Jahresb. Dtsch. 

Math. Verein. 31:125-138 [Vol. I, No. 2]
1923

2. Zur Einführung der transfiniten Zahlen. Acta Szeged. 1:199-208 [Vol. I, No. 3]
1925

3. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. J. f. Math. 154:219-240 [Vol. I, No. 4]
4. Egyenletesen sűrű számsorozatok. (Gleichmässig dichte Zahlenfolgen.) [Uniformly Dense 

Number Sequences] Math. Phys. Lapok 32:32-40 [Vol. I, No. 5]
1926

5. Zur Prüferschen Theorie der idealen Zahlen. Acta Szeged. 2:193-227 [Vol. I, No. 6]
6. Az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése. (Axiomatischer Aufbau der allgemeinen 

Mengenlehre) [Axiomatic Building of General Theory of Sets] (Doctor’s thesis, Univ. of 
Budapest.) See also item number 20.

1927
7. With D. Hilbert and L. Nordheim. Über die Grundlagen der Quantenmechanik. Math. Ann. 

98:1-30 [Vol. I, No. 7]
8. Zur Theorie der Darstellungen kontinuierlicher Gruppen. Sitzungsber, d. Preuss Akad. Wiss., 

pp. 76-90 [Vol. I, No. 9]
9. Mathematische Begründung der Quantenmechanik. Gött. Nach. pp. 1-57 [Vol. I, No. 9]
10. Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik. Gött. Nach. pp. 245-272 

[Vol. I, No. 10]
11. Thermodynamik quantenmechanischer Gesamtheiten. Gött. Nach. pp. 273-291 [Vol. I, No. 11]
12. Zur Hilbertschen Beweistheorie. Math. Zschr. 26:1-46 [Vol. I, No. 12]

1928
13. Allgemeine Eigenwerttheorie symmetrischer Funktionaloperatoren. „Habilitations schrift“, 

Univ. of Berlin. See also item number 32.
14. Eigenwertproblem symmetrischer Funktionaloperatoren. Jahresb. Dtsch. Math. Verein. 37:11-14
15. Die Zerlegung eines Intervalles in abzählbar viele kongruente Teilmengen. Fund. Math. 

11:230-238 [Vol. I, No. 13]
16. Ein System algebraisch unabhängiger Zahlen. Math. Ann. 99:134-141 [Vol. I, No. 14]
17. Über die Definition durch transfinite Induktion, und verwandte Fragen der allgemeinen 

Mengenlehre. Math. Ann. 99:373-391 [Vol. I, No. 15]

Neumann-bibliográfia

85



18. Zur Theorie der Gesellschaftspiele. Math. Ann. 100:295-320 [Vol. VI, No. 1] Translated by S. 
Bargmann. On the Theory of Games of Strategy. In: Contributions to the Theory of Games, 
Vol. IV (Ann. Math. Studies, No. 40, Princeton University Press 1959), pp. 13-42. A 
társasjátékok elméletéhez. Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 121-156.

19. Sur la thèorie des jeux. C. R. Acad. Sci. 186:1689-1691
20. Die Axiomatisierung der Mengenlehre. Math. Zschr. 27:669-752 [Vol. I, No. 16]
21. With E. Wigner. Zur Erklärung einiger Eigenschaften der Spektren aus der Quantenmechanik 

des Drehelektrons, I. Zschr. f. Phys. 47:203-220 [Vol. I, No. 18]
22. Einige Bemerkungen zur Diracschen Theorie des Drehelektrons. Zschr. f. Phys. 48:868-881 

[Vol. I, No. 17]
23. With E. Wigner. Zur Erklärung einiger Eigenschaften der Spektren aus der Quantenmechanik 

des Drehelektrons, II. Zschr. f. Phys. 49:73-94 [Vol. I, No. 19]
24. With E. Wigner. Zur Erklärung einiger Eigenschaften der Spektren aus der Quantenmechanik 

des Drehelektrons, III. Zschr. f. Phys. 51:844-858 [Vol. I, No. 20]
1929

25. Über eine Widerspruchfreiheitsfrage der axiomatischen Mengenlehre. J. f. Math. 160:227-241 
[Vol. I, No. 21]

26. Über die analytischen Eigenschaften von Gruppen linearer Transformationen und ihrer 
Darstellungen. Math. Zschr. 30:3-42 [Vol. I, No. 22]

27. With E. Wigner. Über merkwürdige diskrete Eigenwerte. Phys. Zschr. 30:465-467 [Vol. I, No. 23]
28. With E. Wigner. Über das Verhalten von Eigenwerten bei adiabatischen Prozessen. Phys. 

Zschr. 30:467-470 [Vol. I, No. 24]
29. Beweis des Ergodensatzes und des H-Theorems in der neuen Mechanik. Zschr. f. Phys. 57:30-

70 [Vol. I, No. 25]
30. Zur allgemeinen Theorie des Masses. Fund. Math. 13:73-116 [Vol. I, No. 26]
31. Zusatz zur Arbeit „Zur allgemeinen Theorie des Masses“. Fund. Math. 13:333 [Vol. I, No. 27]
32. Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren. Math. Ann. 102:49-131 

[Vol. II, No. 1]
33. Zur Algebra der Funktionaloperatoren und Theorie der normalen Operatoren. Math. Ann. 

102:370-427 [Vol. I, No. 26]
34. Zur Theorie der unbeschränkten Matrizen. J. f. Math. 161:208-236 [Vol. II, No. 3]

1930
35. Über einen Hilfssatz der Variationsrechnung. Hamb. Abh. 8:28-31 [Vol. II, No. 4]

1931
36. Über Funktionen von Funktionaloperatoren. Ann. Math. 32:191-226 [Vol. II, No. 5]
37. Algebraische Repräsentanten der Funktionen „bis auf eine Menge vom Masse Null“ J. f. Math. 

165:109-115 [Vol. II, No. 6]
38. Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen Operatoren. Math. Ann. 104:570-578 [Vol. II, No. 

7]39. Bemerkungen zu den Ausführungen von Herrn St. Lesniewski über meine Arbeit „Zur 
Hilbertschen Beweistheorie“. Fund. Math. 17:331-334 [Vol. II, No. 8]40.Die formalistische 
Grundlegung der Mathematik. Report to the Congress, Königsberg, September, 1931. 
Erkenntniss 2:116-121 [Vol. II, No. 9]

86



1932
41. Zum Beweise des Minkowskischen Satzes über Linearformen. Math. Zschr. 30:1-2 [II., 10]
42. Über adjungierte Funktionaloperatoren. Ann. Math. 33:294-310 [Vol. II, No. 11]
43. Proof of the Quasi-ergodic Hypothesis. N.A.S. Proc. 18:70-82 [Vol. II, No. 12]
44. Physical Applications of the Ergodic Hypothesis. N.A.S. Proc. 18:263-266 [Vol. II, No. 13]
45. With B.O. Koopman. Dynamical Systems of Continuous Spectra. N.A.S. Proc. 18: 255-263 

[Vol. II, No. 14]
46. Über einen Satz von Herrn M.H. Stone. Ann. Math. 33:567-573 [Vol. II, No. 15]
47. Einige Sätze über messbare Abbildungen. Ann. Math. 33:574-586 [Vol. II, No. 16]
48. Zur Operatorenmethode in der klassischen Mechanik. Ann. Math. 33:587-642 [Vol. II, No. 17]
49. Zusätze zur Arbeit „Zur Operatorenmethode in der klassischen Mechanik“. Ann. Math. 

33:789-791. See also No. 48 [Vol. II, No. 18]
50. Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Berlin, Springer (1932); New York, 

Dover Publications (1943); Presses Universitaires de France (1947); Madrid, Instituto de 
Mathematicas “Jorge Juan” (1949); trans. from German by Robert T. Beyer, Princeton 
University Press (1955) Hungarian trans. A kvantummechanika matematikai alapjai, 
Műszaki Könyvkiadó (1980)

1933
51. Die Einführung analytischer Parameter in topologischen Gruppen. Ann. Math. 34:170-190 

[Vol. II, No. 19]
52. A koordináta-mérés pontosságának határai az elektron Dirac-féle elméletében (Über die 

Grenzen der Koordinatenmessungs-Genauigkeit in der Diracschen Theorie des Elektrons). 
[Limits of the Accuracy of Coordinate Measurement in Dirac’s Theory of Electron] Mat. és 
Természettud. Értesítő 50:366-385 [Vol. II, No. 20]

1934
53. With P. Jordan and E. Wigner. On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical 

Formalism. Ann. Math. 35:29-64 [Vol. II, No. 21]
54. Zum Haarschen Mass in topologischen Gruppen. Compos. Math. 1:106-114 [Vol. II, No. 22]
 A Russian translation of this article appears in Uspekhi Mat. Nauk 2 (1936), pp. 168-176.
55. Almost Periodic Functions in a Group, I. Amer. Math. Soc. Bull. 40:224 
56. Almost Periodic Functions in a Group, I. Amer. Math. Soc. 36:445-492 [Vol. II, No. 23] 
57. With A.H. Taub and O. Veblen. The Dirac Equation in Projective Relativity. N.A.S. Proc. 

20:383-388 [Vol. II, No. 24]
1935

58. On Complete Topological Spaces. Amer. Math. Soc. Bull. 41:35
59. On Complete Topological Spaces. Amer. Math. Soc. Trans. 37:1-20 [Vol. II, No. 25]
60. With S. Bochner. Almost Periodic Functions in Groups, II. Amer. Math. Soc. Bull. 41:35
61. With S. Bochner. Almost Periodic Functions in Groups, II. Amer. Math. Soc. Trans. 37:21-50 

[Vol. II, No. 26]
62. With S. Bochner. On Compact Solutions of Operational-Differential Equations. I. Ann. Math. 

36:255-291 [Vol. IV, No. 1]
63. Representations and Ray-Representations on Quantum Mechanics. Amer. Math. Soc. Bull. 

41:305

87



64. Charakterisierung des Spektrums eines Integraloperators. Actualitiés Scient. et Ind. Series, No. 
229. Exposés Math., publiés à la mémorie de J. Herbrand, No. 13. Paris. 20 pp. [Vol. IV, No. 2]

65. On Normal Operators. N.A.S. Proc. 21:366-369 [Vol. IV, No. 3]
66. With P. Jordan. On Inner products in Linear, Metric Spaces. Ann. Math. 36:719-723 [Vol. IV, 4]
67. With M.H. Stone. The Determination of Representative Elements in the Residual Classes of a 

Boolean Algebra. Fund. Math. 25:353-378 [Vol. IV, No. 5]
1936

68. On a Certain Topology for Rings of Operators. Ann. Math. 37:111-115 [Vol. III, No. 1]
69. With F.J. Murray. On Rings of Operators. Ann. Math. 37:116-229 [Vol. III, No. 2]
70. On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism (Part I). Mat. Sborn. 

1: 415-484 [Vol. III, No. 9]
71. On the Uniqueness of Invariant Lebesgue Measures. Amer. Math. Soc. Bull. 42:343
72. The Uniqueness of Haar’s Measure. Mat. Sborn. 1:721-734 [Vol. IV, No. 6]
73. With G. Birkhoff. The Logic of Quantum Mechanics. Ann. Math. 37:823-843 [Vol. IV, No. 7]
74. Continuous Geometry. N.A.S. Proc. 22:92-100 [Vol. IV, No. 8]
75. Examples of Continuous Geometries. N.A.S. Proc. 22:101-108 [Vol. IV, No. 9]
76. On Regular Rings. N.A.S. Proc. 22:707-713 [Vol. IV, No. 10]
77. With I.J. Schoenberg. Fourier Integrals and Metric Geometry. Amer. Math. Soc. Bull. 42:632
78. With F.J. Murray. On Rings of Operators, II. Amer. Math. Soc. Bull. 42:808

1937
79. With K. Kuratowski. On Some Analytic Sets Defined by Transfinite Induction. Ann. Math. 

38:521-525 [Vol. IV, No. 19]
80. With I. Halperin. On the Transitivity of Perspective Mappings in Complemented Modular 

Lattices. Amer. Math. Soc. Bull. 43:37
81. On Rings of Operators, II. Amer. Math. Soc. Trans. 41:208-248 [Vol. III, No. 3]
82. Some Matrix-Inequalities and Metrization of Matrix-Space. Tomsk. Univ. Rev. 1:286-300 [Vol. 

IV, No. 20]
83. Algebraic Theory of Continuous Geometries. N.A.S. Proc. 23:16-22 [Vol. IV, No. 11]
84. Continuous Rings and Their Arithmetics. N.A.S. Proc. 23:341-349 [Vol. IV, No. 12]
85. Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwerschen 

Fixpunktsatzes. Erg. eines Math. Coll. Vienna, ed. by K. Menger, 8:73-83
 Translations: A Model of General Economic Equilibrium. Translated into English by C. 

Morgenstern. Rev. Econ. Studies. 13: 1-9, [Vol. VI, No. 3]; Az általános gazdasági egyensúly 
egy modellje. Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest. 1965. pp. 160-176

1938
86. On Infinite Direct Products. Compos. Math. 6:1-77 [Vol. III, No. 6]

1939
87. With I.J. S choenberg. Fourier Integrals and Metric Geometry, II. Amer. Math. Soc. Bull. 45:79

1940
88. With I. Halperin. On the Transitivity of Perspective Mappings. Ann. Math. 41:87-93 [Vol. IV, 

No. 13]
89. On Rings of Operators, III. Ann. Math. 41:94-161 [Vol. III, No. 4]

88



90. With E. Wigner. Minimally Almost Periodic Groups. Ann. Math. 41:746-750 [Vol. IV, No. 21]
91. With R. H. Kent. The Estimation of the Probable Error from Successive Differences. Ballistic 

Research Laboratory Report No. 175, Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving 
Ground, Md., February 14. 19 pp.

1941
92. With R. H. Kent, H. R. Bellinson and B. I. Hart. The Mean Square Successive Difference. Ann. 

Math. Stat. 12:153-162 [Vol. IV, No. 33]
93. With I. J. Schoenberg. Fourier Integrals and Metric Geometry. Amer. Math. Soc. Trans. 

50:226-251 [Vol. IV, No. 22]
94. Distribution of the Ratio of the Mean Square Successive Difference to the Variance. Ann. 

Math. Stat. 12:367-395 [Vol. IV, No. 34]
95. Shock Waves Started by an Infinitesimally Short Detonation of Given (Positive and Finite) 

Energy. National Defense Research Council, Div. 8, June 30. AM-9.
96. Optimum Aiming at an Imperfectly Located Target. Appendix to: Optimum Spacing of Bombs 

of Shots in the Presence of Systematic Errors, by L. S. Dederick and R. H. Kent. Ballistic 
Research Laboratory Report 241, July 3. 26 pp. [Vol. IV, No. 37]

97. With P.R. Halmos. Operator Methods in Classical Mechanics, II. Amer. Math. Soc. Bull. 
47:696

1942
98. A Further Remark Concerning the Distribution of the Ratio of the Mean Square Successive 

Difference to the Variance. Ann. Math. Stat. 13:86-88 [Vol. IV, No. 35]
99. With P. R. Halmos. Operator Methods in Classical Mechanics, II. Ann. Math. 43:332-350 [Vol. 

IV, No. 23]
100. With S. Chandrasekhar. The Statistics of the Gravitational Field Arising from a Random 

Distribution of Stars, I. Astrophys. J. 95:489-531 [Vol. VI, No. 12]
101. Note to: Tabulation of the Probabilities for the Ratio of the Mean Square Successive Difference 

to the Variance, by B. I. Hart. Ann. Math. Stat. 13:207-214 [Vol. IV, No. 36]
102. Approximative Properties of Matrices of High Finite Order. Portugaliae Math. 3:1-62 [Vol. IV, 

No. 24]
103. Theory of Detonation Waves. A progress report to April 1, 1942. PB 31090, May 4. 34 pp. 

[Vol. VI, No. 20]
1943

104. With F. J. Murray. On Rings of Operators, IV. Ann. Math. 44:716-808 [Vol. III, No. 5]
105. With S. Chandrasekhar. The Statistics of the Gravitational Field Arising from a Random 

Distibution of Stars. II. The Speed of Fluctuations; Dynamical Friction; Spatial Correlations. 
Astrophys. J. 97:1-27 [Vol. VI, No. 13]

106. On Some Algebraical Properties of Operator Rings. Ann. Math. 44:709-715 [Vol. III, No. 8]
107. With R. J. Seeger. On Oblique Reflection and Collison of Shock Waves. PB 31918, September 

20. 3 pp.
108. Theory of Shock Waves. Progress report to Aug. 31, 1942. PB 32719, January 29. 37 pp. [Vol. 

VI, No. 19]
109. Oblique Reflection of Shocks. Explosives Research Report No. 12, Navy Dept., Bureau of 

Ordnance, U.S. Dept. Comm. Off. Tech. Serv. PB 37079, October 12. 75 pp. [Vol. VI, No. 22]

89



1944
110. With O. Morgenstern. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University 

Press (1944, 1947, 1953). 625 pp. German trans. by Docquier 
111. Proposal and Analysis of a New Numerical Method for the Treatment of Hydrodynamical 

Shock Problems. AMP Report 108.1R AMG-IAS 1. Submitted by the Applied Mathematics 
Group, Institute for Advanced Study to the Applied Mathematics Panel National Defense 
Research Committee, March 20th, OSRD-3617, March 20. 31 pp. [Vol. VI, No. 26]

112. Introductory Remarks (Sec. I), Theory of the Spinning Detonation (Sec. XII), Theory of the 
Intermediate Product (Sec. XIII). In: Report of Informal Technical Conference on the 
Mechanism of Detonation. AM-570, April 10. 19 pp.

113. Rieman Method; Shock Waves and Discontinuities (one-dimensional), Two-Dimensional 
Hydrodynamics. Lectures in: Shock Hydrodynamics and Blast Waves, by H. A. Bethe, K. 
Fuchs, J. von Neumann, R. Peierls and W. G. Penney. Notes by J. O. Hirschfelder. AECD-
2860, October 28. 106 pp.

1945
114. A Model of General Economic Equilibrium. Rev. Econ. Studies 13:1-9 [Vol. VI, No. 3]
115. Refraction, Intersection and Reflection of Shock Waves. In: Conference of Supersonic Flow 

and Shock Waves, held March 15, Navy Bureau of Ordnance, NAVORD Report 203, 
AM-1663, July 16, pp. 4-12. [Vol. VI, No. 23]

116. With A. H. Taub. Flying Wind Tunnel Experiments. PB 33263, November 5. 16 pp.
117. With S.M. Ulam. Random Ergodic Theorems. Amer. Math. Soc. Bull. 51:660

1946
118. With V. Bargmann and D. Montgomery. Solution of Linear Systems of High Order. Report 

prepared for Navy BuOrd. Under Contract Nord-9596. 85 pp. [Vol. V, No. 13]
119. With A. W. Burks and H. H. Goldstine. Preliminary Discussion of the Logical Design of an 

Electronic Computing Instrument. Part I, Vol. I. Report prepared for U.S. Army Ord. Dept. 
under Contract W-36-034-ORD-7481. 42 pp. [Vol. V, No. 2]

120. With R. Schatten. The Cross-Space of Linear Transformations. II. Amer. Math. Soc. Bull. 52:67
121. With R. Schatten. The Cross-Space of Linear Transformations. II. Ann. Math. 47:608-630 

[Vol. IV, No. 29]
122. With H. H. Goldstine. On the Principles of Large Scale Computing Machines. Unpublished 

Lecture manuscript, prior to May 15, 1946, Collected Works, V:1-33 [Vol. V, No. 1]
1947

123. The Mathematician. In: The Works of the Mind, ed. by R. B. Heywood (University of Chicago 
Press), pp. 180-196, [Vol. I, No. 1]. Hungarian: A matematikus. Válogatott előadások és 
tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 11-27. A matematikus. 
Fizikai Szemle 12. p. 325.

124. The Future Role of Rapid Computing. Meteorology, Aeronautical Engineering Review, 6, 4:30
125. With H. H. Goldstine. Numerical Inverting of Matrices of High Order. Amer. Math. Soc. Bull. 

53:1021-1099 [Vol. V, No. 14]
126. With H. H. Goldstine. Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing 

Instrument. Part II, Vol. I. Report prepared for U.S. Army Ord. Dept. under Contract W-36-
034-ORD-7481. 69 pp. [Vol. V, No. 3]

90



127. With R. D. Richtmyer. Statistical Methods in Neutron Diffusion. LAMS-551, April 9. 22 pp. 
[Vol. V, No. 21]

128. The Point Source Solution. Chapt. 2 of Blast Wave. LA-2000, August 13, pp. 27-55 [Vol. VI, 
21]

129. With F. Reines. The Mach Effect and the Height of Burst. Chapt. 10 of Blast Wave. LA-2000, 
August 13, pp. X-11 – X-84 [Vol. VI, No. 24]

130. With R. D. Richtmyer. On the Numerical Solution of Partial Differential Equations of 
Parabolic Type. LA-657, December 25. 17 pp. [Vol. V, No. 18]

131. With E. R. Lorch. On the Euclidean Character of the Perpendicularity Relation. Amer. Math. 
Soc. Bull. 53:489

132. With S. Ulam. On the Group of Homeomorphisms of the Surface of the Sphere. Amer. Math. 
Soc. Bull. 53:506

133. On Combination of Stochastic and Deterministic Processes. Amer. Math. Soc. Bull. 53:1120
134. With H. H. Goldstine. Some Estimates on the Numerical Stability of the Elimination Method 

for Inverting Matrices of High Order. Amer. Math. Soc. Bull. 53:1123
1948

135. With H. H. Goldstine. Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing 
Instrument. Part II, Vol. II. Report prepared for U.S. Army Ord. Dept. under Contract W-36-
034-ORD-7481. 68 pp. [Vol. V, No. 4]

136. With H. H. Goldstine. Planning and Coding of Problems for an Electronic Computing 
Instrument. Part II, Vol. III. Report prepared for U.S. Army Ord. Dept. under Contract W-36-
034-ORD-7481. 23 pp. [Vol. V, No. 5]

137. On the Theory of Stationary Detonation Waves. File No. X122, B. R. L., Aberdeen Proving 
Ground, Md., September 20. 26 pp.

138. First Report on the Numerical Calculation of Flow Problems. Prepared for Standard Oil 
Development Company, June 22-July 6. 53 pp. Collected Works, V:664-712 [Vol. V, No. 19]

139. Second Report on the Numerical Calculation of Flow Problems. Prepared for Standard Oil 
Development Company, July 25-August 22. 72 pp. Collected Works, V:713-750 [Vol. V, No. 20]

140. With R. Schatten. The Cross-Space of Linear Transformations. III. Bull. Amer. Math. Soc. 
54:637

141. With R. Schatten. The Cross-Space of Linear Transformations. III. Ann. Math. 49:557-582 
[Vol. IV, No. 30]

1949
142. On Rings of Operators. Reduction Theory. Ann. Math. 50:401-485 [Vol. III, No. 7]
143. Recent Theories of Turbulence. (Report made to Office of Naval Research.) Unpublished. 

Collected Works, VI:437-472 [Vol. VI, No. 32]
144. Wiener’s “Cybernetics”, Review. Physics Today 2:33-34

1950
145. Functional Operators. Vol. I: Measures and Integrals (Ann. Math. Studies, No. 21, 261 

pp.); Vol. II: The Geometry of Orthogonal Spaces (Ann. Math. Studies, No. 22, 107 pp.). 
Princeton University Press (1950).

146. With R. D. Richtmyer. A Method for the Numerical Calculation of Hydrodynamic Shocks. J. 
Appl. Phys. 21:232-237 [Vol. VI, No. 27]

91



147. With G. W. Brown. Solutions of Games by Differential Equations. In: Contributions to the 
Theory of Games (Ann. Math. Studies No. 24, Princeton Univ. Press), pp. 73-79 [Vol. VI, No. 4]

148. With N. C. Metropolis and G. Reitwiesner. Statistical Treatment of Values of First 2000 
Decimal Digits of e and of p Calculated of the ENIAC. Math. Tables and Other Aids to Comp. 
4:109-111 [Vol. V, No. 22]

149. With J. G. Charney and R. Fjortoft. Numerical Integration of the Barotropic Vorticity Equation. 
Tellus 2:237-254 [Vol. VI, No. 29]

150. With I. E. Segal. A Theorem on Unitary Representations of Semisimple Lie Groups. Ann. 
Math. 52:509-517 [Vol. IV, No. 25]

1951
151. Eine Spektraltheorie für allgemeine Operatoren eines unitären Raumes. Math. Nach. 4:258-

281 [Vol. IV, No. 26]
152. The Future of High-Speed Computing. Proc., Comp. Sem. Dec. 1949, published and copyrighted 

by I.B.M. (1951), p. 13, [Vol. V, No. 6]. A nagy sebességű számolás jövője. Válogatott előadások 
és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 44-46

153. Discussion on the Existence and Uniqueness or Multiplicity of Solutions of the Aerodynamical 
Equations. Chapter 10 of Problems of Cosmical Aerodynamics, Proceedings of the Symposium 
on the Motion of Gaseous Masses of Cosmical Dimensions held at Paris, August 16-19, 1949. 
Central Air Doc. Office, pp. 75-84 [Vol. VI, No. 25]

154. With H. H. Goldstine. Numerical Inverting of Matrices of High Order, II. Amer. Math. Soc. 
Proc. 2:188-202 [Vol. V, No. 15]

155. Various Techniques Used in Connection with Random Digits. Chapter 13 of Proceedings of 
Symposium on “Monte Carlo Method” held June-July 1949 in Los Angeles. J. Res. Nat. Bur. 
Stand. Appl. Math. Series, 12:36-38 [Vol. V, No. 23]

156. The General and Logical Theory of Automata. In: Cerebral Mechanisms in Behavior – The 
Hixon Symposium (September 1948, Pasadena), ed. by L.A. Jeffress (John Wiley, New York), 
pp. 1-31 [Vol. V, No. 9]. Hungarian: Az automaták általános és logikai elmélete. Fizikai Szemle 
17 /1967/ pp. 229-236 and 280-288.

1952
157. Discussion Remark Concerning Paper of C. S. Smith, Grain Shapes and Other Metallurgical 

Applications of Topology. In: Metal Interfaces, Amer. Soc. for Metals, Cleveland, Ohio, pp. 
108-110 [Vol. VI, No. 39]

158. Five Notes on Continuous Geometry, prepared by W. Givens for Use of Participants in 
Seminar at University of Tennessee, Summer, 1952. Includes items 76, 79, 81, 85, and 86.

1953
159. A Certain Zero-Sum Two-Person Game Equivalent to the Optimal Assignment Problem. In: 

Contributions to the Theory of Games, Vol. II (Ann. Math. Studies, No. 28, Princeton 
University Press), pp. 5-12 [Vol. VI, No. 5]

160. With D. B. Gillies and J. P. Mayberry. Two Variants of Poker. In: Contributions to the Theory 
of Games, Vol. II (Ann. Math. Studies, No. 28, Princeton University Press), pp. 13-50 [Vol. VI, 
No. 6]

161. With H. H. Godstine. A Numerical Study of a Conjecture of Kummer. M.T.A.C. VII, No. 42, 
pp. 133-134 [Vol. V, No. 24]

92



162. Communication on the Borel Notes. Econom. 21:124-125, [Vol. VI, No. 2]. Közlemény a 
Borel-jegyzetekről. Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest. 1965. pp. 157-159 

163. With E. Fermi. Taylor Instability at the Boundary of Two Incompressible Liquids. AECU-2979, 
Part 2, August 19, pp. 7-13 [Vol. VI, No. 30]

1954
164. With E. P. Wigner. Significance of Loewner’s Theorem in the Quantum Theory of Collisions. 

Ann. Math. 59:418-433 [Vol. IV, No. 27]
165. The Role of Mathematics in the Sciences and in Society. Address at 4th Conference of 

Association of Princeton. Graduate Alumni, June 1954, pp. 16-29, [Vol. VI, No. 34]. A 
matematika szerepe a tudományokban és a társadalomban. Válogatott előadások és 
tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 28-43 

166. A Numerical Method to Determine Optimum Strategy. Naval Res. Logistics Quart. 1:109-115 
[Vol. VI, No. 7]

167. The NORC and Problems in High Speed Computing. Speech at first public showing of I.B.M. 
Naval Ordnance Research Calculator, December 2, 1954 [Vol. V, No. 7]

168. Entwicklung und Ausnutzung neuerer mathematischer Maschinen. Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Vol. 45. Düsseldorf, [Vol. V, No. 8]. Az újabb 
matematikai gépek fejlődése és kihasználása. Válogatott előadások és tanulmányok, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 47-73 

169. Non-Linear Capacitance or Inductance Switching, Amplifying and Memory Devices. 
Unpublished. Basic paper for Patent 2,815,488, filed April 28, 1954, granted December 3, 
1957, assigned to IBM, Collected Works, V:379-419 [Vol. V, No. 11]

1955
170. Can We Survive Technology? Fortune, June, [Vol. VI, No. 36]. Túlélhetjük-e a technikát. 

Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 
103-118 

171. With A. Devinatz and A. E. Nussbaum. On the Permutability of Self-Adjoint Operators. Ann. 
Math. 62:199-203 [Vol. IV, No. 28]

172. With Bryant Tuckerman. Continued Fraction Expansion of 21/3. Math. Tables and Other Aids 
to Computation, IX:23-24 [Vol. V, No. 25]

173. With H. H. Goldstine. Blast Wave Calculation. Comm. Pure Appl. Math. 8:327-353 [Vol. VI, 
No. 28]

174. Method in the Physical Sciences. In: The Unity of Knowledge, ed. by L. Leary (Doubleday, 
New York), pp. 157-164, [Vol. VI, No. 35]. Hungarian trans. A módszer a fizikai tudományban. 
Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 
74-83, A fizika módszere Fizikai Szemle 43. pp 473.

175. Defense in Atomic War. (Paper delivered at a symposium in honor of Dr. Robert H. Kent, 
December 7, 1955.) The Scientific Bases of Weapons, pp. 21-23 [Vol. VI, No. 38]

176. Impact of Atomic Energy on the Physical and Chemical Sciences. (Speech at M.I.T. Alumni 
Day Symposium.) Tech. Rev. November, pp. 15-17, [Vol. VI, No. 37]. Az atomenergia hatása 
a fizikai és kémiai tudományokra. Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 84-93

93



1956
177. Probabilistic Logics and the Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components. 

In: Automata Studies, ed. by C. E. Shannon and J. McCarthy (Princeton University Press), pp. 
43-98 [Vol. V, No. 10]

178. The Impact of Recent Developments in Science on the Economy and on Economics. (Speech 
at National Planning Assoc., Washington, D.C. Dec. 12, 1955.) Looking Ahead 4:11, [Vol. VI, 
No. 11]. A legújabb tudományos fejlődés hatása a gazdaságra és a közgazdaságtanra. 
Válogatott előadások és tanulmányok, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1965. pp. 
100-102 

1958
179. The Computer and the Brain (Silliman lecture). Yale University Press (1958). 82 pp. 

Hungarian trans. A számológép és az agy. Gondolat, Budapest, 1969.
180. Non-Isomorphism of Certain Continuous Rings (with introduction by I. Kaplansky). Ann. 

Math. 67:485-496 [Vol. IV, No. 14]
1959

181. With H. H. Goldstine and F. J. Murray. The Jacobi Method for Real Symmetric Matrices. J. 
Assoc. Computing Machinery 6:59-96 [Vol. V, No. 16]

182. With A. Blair, N. Metropolis, A. H. Taub and M. Tsingou. A Study of a Numerical Solution to 
a Two-Dimensional Hydrodynamical Problem. Math. Tables and Other Aids to Computation. 
XIII:145-184 [Vol. V, No. 17]

1960
183. Continuous Geometry (with an introduction by I. Halperin). Princeton University Press 

(1960) 229 pp.
1961

184. Comparison of Cells. Manuscript, reviewed by G. Hunt, Collected Works, II:558 [Vol. II, No. 
27]

185. Characterization of Factors of Type II1. Draft manuscript, reviewed by I. Kaplansky, Collected 
Works, III:562-563 [Vol. III, No. 10]

1962
186. Independence of F¥ of the sequence n. Manuscript, reviewed by I. Halperin, Collected Works, 

IV:189-190 [Vol. IV, No. 15]
187. Continuous Geometries with a Transition Probability. Manuscript, 1937, reviewed by I. 

Halperin, Collected Works, IV:191-194 [Vol. IV, No. 16]
188. Quantum Logistics (Strict- and Probability-Logics). Manuscript, unfinished, ca. 1937, 

reviewed by A.H. Taub, Collected Works, IV:195-197 [Vol. IV, No. 17]
189. Lattice Abelian Groups. Manuscript, 1940, reviewed by G. Birkhoff, Collected Works, IV:198-

199 [Vol. IV, No. 18]
190. Measure in Functional Spaces. Manuscript, prob. 1934-35, reviewed by I. Halperin, Collected 

Works, IV:435-438 [Vol. IV, No. 31]
191. Representation of Certain Linear Groups by Unitary Operators in Hilbert Space. Manuscript, 

1939, reviewed by G.W. Mackey, Collected Works, IV:439-441 [Vol. IV, No. 32]

94



1963
192. Notes on the Photon-Disequilibrium-Amplification Scheme. Manuscript, September 16, 1953, 

reviewed by J. Bardeen, Collected Works, V:420 [Vol. V, No. 12]
193. Discussion of a Maximum Problem. Typescript, November 15-16, 1947. ed. by H.W. Kuhn 

and A.W. Tucker, Collected Works, VI:89-95 [Vol. VI, No. 8]
194. A Numerical Method for Determination of the Value and the Best Strategies of a Zero-Sum 

Two-Person Game with Large Numbers of Strategies. Manuscript/ Mimeograph, 1948, 
reviewed by H.W. Kuhn and A.W. Tucker, Collected Works, VI:96-97 [Vol. VI, No. 9]

195. Symmetric Solutions of Some General N Person Games. Manuscript, 1946, reviewed by D. B. 
Gillies, Collected Works, VI:98-99 [Vol. VI, No. 10]

196. Static Solutions of Einstein field Equations for Perfect Fluid with Ãññ=0. Manuscript, 1935, 
reviewed by A.H. Taub, Collected Works, VI:172 [Vol. VI, No. 14]

197. On Relativistic Gas-Degeneracy and the Collapsed Configurations of Stars. Notes, 1935, 
reviewed vy A.H. Taub, Collected Works, VI:173-174 [Vol. VI, No. 15]

198. The Point-Source Model. Manuscript, reviewed by A.H. Taub, Collected Works, VI:175 [Vol. 
VI, No. 16]

199. The Point Source Solution, assuming a Degeneracy of the Semi-Relativistic Type, j=Kr
4/3, 

Over the Entire Star. Manuscript, reviewed by A.H. Taub, Collected Works, VI:176 [Vol. VI, 
No. 17]

200. Discussion of De Sitter’s Space and of Dirac’s Equation in it. Manuscript, 1940, reviewed by 
A.H. Taub, Collected Works, VI:177 [Vol. VI, No. 18]

201. Use of Variational Methods in Hydrodynamics. Memorandum to O. Veblen, March 26, 1945, 
Collected Works, VI:357-360 [Vol. VI, No. 26]

202. The Taylor Instability Problem. Manuscript, ca. 1953, reviewed by H.H. Goldstine, Collected 
Works, VI:435-436 [Vol. VI, No. 32]

203. Description of the Conformal Mapping Method for the Integration of Partial Differential 
Equation Systems with 1+2 Independent Variables. Manuscript, December 16, 1950 – January 
8, 1951, reviewed by A.H. Taub, Collected Works, VI:473-476 [Vol. VI, No. 34]

204. Statement Before the Special Senate Committee on Atomic Energy. Manuscript, prepared prior 
to the January 31, 1946, hearing, Collected Works, VI:499-502 [Vol. VI, No. 37]

 [For minutes of the actual testimony cf. Atomic Energy Act of 1946, U.S. Printing Office]. 
Nyilatkozat az atomenergia ügyében kiküldött szenátusi különbizottság előtt. Válogatott 
előadások és tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965. pp. 94-99.

1965
205. Válogatott előadások és tanulmányok. [Selected lectures and articles, from John von 

Neumann Collected Works, Volume I., V., VI., see above] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1965.

1966
206. Theory of Self-Reproducing Automata. Edited and completed by A.W. Burks, University of 

Illinois Press, Urbana.
1973

207. Neumann János levelei Ortvay Rudolfhoz. [John von Neumann’s letters to Rudolf Ortvay] by 
G. Györgyi. Fizikai Szemle 23 p. 357

95



208. Neumann János további levelei Ortvay Rudolfhoz. [John von Neumann’s additional letters to 
Rudolf Ortvay] by T. Szentiványi. Fizikai Szemle 29 p. 380

1981
209. First Draft of a Report on the EDVAC. Report prepared for the U.S. Army Ordnance 

Department and the University of Pennsylvania, under Contract W-670-ORD-4926, June 30, 
Summary Report 2, ed. by J.P. Eckert, J.W. Mauchly and S.R. Warren, July 10. Published in 
N. Stern. From ENIAC to UNIVAC. Digital Press, Bedford, MA, 177-246.

1995
210. Rádióbeszélgetés 40 évvel ezelőtt. [Raditalk before 40 years] Fizikai Szemle 45 p. 298

Rövidítések jegyzéke

Acta Szeged. – Acta Literarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco Josephinae. 
Sectio Scientiarum Mathematicarum (Szeged)

Actualitiés Scient. et Industr. – Actualitiés Scientifiques et Industrielles (Paris)
Amer. Math. Soc. Bull. – American Mathematical Society Bulletin
Amer. Math. Soc. Proc. – Proceedings of the American Mathematical Society
Amer. Math. Soc. Trans. – American Mathematical Society Transactions
Ann. Math. Stat. – The Annals of Mathematical Statistics (Baltimore, Md.)
Ann. Math. – Annals of Mathematics, Second Series. (Princeton, N.J.)
Ann. Math. Studies – Annals of Mathematics Studies (Princeton N.J.)
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
Astrphys.J. – The Astrophysical Journal (Chicago, Ill.)
C.R. Acad. Sci. – Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences (Paris)
Comm. Pure Appl. Math. – Communications on Pure and Applied Mathematics (New York)
Compos. Math. – Compositio Mathematica (Groningen)
Econom. – Econometrica. Journal of the Econometric Society
Erg. eines Math. Coll. – Ergebnisse eines Mathematischen Seminar
Erkenntnis – Erkenntnis, zugleich Annalen der Philosphie (Leipzig)
Fortune – Fortune (Chicago)
Fund. Math. – Fundamenta Mathematicae (Warszawa)
Gött. Nachr. – Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
Hamb. Abh. – Hamburg Abhandlung
Izv. Tomsk. Gos. Univ. – Izvestia nauchno-issledovatel’skogo Instituta Matematiki i Mekhaniki pri 

Tomskom Gosudarstvennom Universitete Im. Kujbysheva V.V.
Jahresb. Dtsch. Math. Verein. – Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
J. Appl. Phys. – Journal of Applied Physics (New York)
J. Assoc. Computing Machinery – Journal of the Association for Computing Machinery 
J. f. Math. – Journal für die reine und angewandte Mathematik (Berlin)
J. Res. Nat. Bur. Stand. – Journal of Research of the National Bureau of Standards (Washington)
Mat. és Természettud. Értesítő – Matematikai és Természettudományi Értesítő (Budapest)

96



Mat. Sborn. – Matica slovenska, Turócz-Szent-Márton. Sbornik
Math. Ann. – Mathematische Annalen (Berlin-Göttingen-Heidelberg)
Math. Nachr. – Mathematische Nachrichten (Berlin)
Math. Phys. Lapok – Mathematikai és Physikai Lapok (Budapest)
Math. Tables and Other Aids to Comp. – Mathematical Tables and Other Aids to Computation 

(Washington)
Math. Zschr. – Mathematische Zeitschrift (Berlin-Göttingen-Heidelberg)
Meteorology, Aeronautical Engineering Review
Naval Res. Logistics Quart. – Naval Research Logistics Quarterly (Washington)
N. A. S. Proc. – National Academy of Sciences Proceedings
Phys. Zschr. – Physikalische Zeitschrift (Leipzig)
Physics Today
Portugaliae Math. – Portugaliae Mathematica (Lisbon)
Rev. Econ. Studies – Review of Economic Studies
Sitzungsber. d. Preuss. Akad. Wiss. – Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 

Physikalisch-mathematische Klassen (Berlin)
Tech. Rev. – Technical Review
Tellus – Tellus. A Quarterly Journal of Geophysics (Stockholm)
Tomsk. Univ. Rev. – Tomsk Universitet Review
Zschr. f. Phys. – Zeitschrift für Physik

97



Neumann első cikkének kezdete

98



Meg je lent 1947-ben, The Works of the Mind cí mű kö tet ben (ki ad ta R. B. Heywood, 
University of Chi ca go Press, fordította: Agusztinovics Má ria, in Neu mann: Vá lo ga tott elő-
adá sok és ta nul má nyok, Köz gaz da sá gi, Bp. 1965)

A szel le mi mun ka ter mé sze té nek tár gya lá sa még nap ja ink ban is sok szem pont ból ne héz 
fel adat, azo kon a te rü le te ken is, ame lyek nem es nek oly tá vol a kö zös em be ri szel le mi erő fe-
szí tés köz pon ti zó ná já tól, mint a ma te ma ti ka. Bár mely szel le mi erő fe szí tés ter mé sze té nek 
meg is me ré se ön ma gá ban ne héz – min den eset re ne he zebb, mint ugyan azon szel le mi erő fe szí-
tés gya kor lá sa. Ne he zebb a re pü lő gép szer ke ze tét, az eme lő és haj tó erők el mé le tét meg ér te ni, 
mint be le ül ni, ma gas ba emel ked ni ve le, vagy akár ve zet ni is. Ki vé te les je len ség, hogy va la ki 
ké pes le gyen egy fo lya ma tot meg ér te ni, anél kül, hogy elő ző leg kö zel ről meg is mer te vol na 
mű kö dé sét és hasz ná la tát, mi e lőtt el sa já tí tot ta vol na ösz tö nö sen és ta pasz ta la ti lag.

A szel le mi erő fe szí tés ter mé sze té nek tár gya lá sa te hát min den té ren ne héz, ha csak nem 
elő zi meg a tárgy fö lé nyes, ru ti nos is me re te. A ma te ma ti ká ban ez a kor lá to zás na gyon 
sú lyos sá vá lik, ha a tár gya lást nem-ma te ma ti kai sí kon kell tar ta ni. A tár gya lás szük ség kép-
pen igen ne héz kes, mert az ál lí tá so kat so ha sem le het ki fo gás ta la nul alá tá masz ta ni, és a 
ki fej tés bi zo nyos ál ta lá nos fe lü le tes sé ge el ke rül he tet len né lesz.

Tel jes tu da tá ban va gyok mon da ni va lóm e hi á nyos sá ga i nak, és elő re el né zést ké rek. Emel-
lett az itt ki fej tés re ke rü lő né ze te ket bi zo nyá ra nem oszt ja tel je sen szá mos más ma te ma ti kus, – 
amit ad ha tok, az egy em ber nem túl jól rend sze re zett be nyo má sai és ér tel me zé sei –, s csak 
na gyon ke ve set tu dok se gí te ni an nak meg vi lá gí tá sá ban, hogy má sok ho gyan vé le ked nek.

Mind ezen kor lát el le né re ér de kes és von zó fel adat szá mom ra be szél ni Önök nek a szel le mi 
erő fe szí tés ter mé sze té ről a ma te ma ti ká ban. Re mé lem, hogy si ke rül majd meg ér tet nem ma ga mat.

A ma te ma ti kát leg in kább jel lem ző tu laj don sá ga, né ze tei sze rint tel je sen sa já tos vi szo-
nya a ter mé szet tu do mány hoz – vagy ál ta lá no sab ban, min den olyan tu do mány hoz, amely a 
pusz ta le írás nál ma ga sabb fo kon ér tel me zi a ta pasz ta la tot.

A leg töb ben, ma te ma ti ku sok és má sok, egyet ér te nek majd ve lem ab ban, hogy a ma te ma-
ti ka nem ta pasz ta la ti tu do mány – vagy leg alább is nem oly mó don mű ve lik és szá mos dön tő 
vo nat ko zás ban el tér a ta pasz ta la ti tu do má nyok tech ni ká já tól. Fej lő dé se még is igen szo ro san 
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kap cso ló dik a ter mé szet tu do mány ok hoz. Egyik fő ága, a geo met ria, ta pasz ta la ti ter mé szet tu-
do mány ként in dult. A mo dern ma te ma ti ka leg jobb gon do la tai kö zül sok (sze rin tem a leg job-
bak) vi lá go san a ter mé szet tu do mány ok ból ered. A ma te ma ti ka mód sze rei át ha tot ták és ural ják 
a ter mé szet tu do mány ok „el mé le ti” ré sze it. A mo dern ta pasz ta la ti tu do má nyok ban egy re 
in kább az vá lik a si ker kri té ri u má vá, hogy el ér he tő vé vál nak-e a ma te ma ti kai mód szer, vagy 
a fi zi ka majd nem-ma te ma ti kai mód sze rei szá má ra. Va ló ban min de nütt a természettudomá-
nyokban egy re vi lá go sab ban lát ha tó vá vá lik a fo ko za tos át ala ku lá sok tö ret len lán co la ta, ame-
lyek mind a ma te ma ti ka fe lé tör nek és majd nem azo no sak a tu do má nyos ha la dás esz mé jé vel. 
A bi o ló gi át egy re in kább át hat ják a ké mia és a fi zi ka, a kérmiát a kí sér le ti és az el mé le ti fi zi ka, 
a fi zi kát pe dig az el mé le ti fi zi ka erő sen ma te ma ti kai mód sze rei.

A ma te ma ti ka ter mé sze té ben va la mi egé szen kü lö nös ket tős ség van. Fel kell is mer-
nünk ezt a ket tős sé get, tu do má sul kell ven nünk és be le kell épí te nünk gon dol ko dá sunk ba. 
Ez a ket tős arc a ma te ma ti ka ar ca, és nem hi szem, hogy bár mi fé le le egy sze rű sí tett, egy ol-
da lú szem lé let le het sé ges len ne a lé nyeg fel ál do zá sa nél kül.

Ezért nem is kí sé re lem meg, hogy egy ol da lú vál to za tot nyújt sak Önök nek. Meg kí sér-
lem tő lem tel he tő en le ír ni azt a sok ol da lú je len sé get, ami a ma te ma ti ka.

Ta gad ha tat lan, hogy a ma te ma ti ka leg jobb gon do la tai – azo kon a te rü le te ken, ame lyek 
az el kép zel he tő leg tisz tább ma te ma ti ká hoz tar toz nak – a ter mé szet tu do mány ok ból ered nek. 
Két nagy je len tő sé gű tényt em lí tek.

Az el ső pél da ter mé sze te sen a geo met ria. A geo met ria az óko ri ma te ma ti ka fő ré sze volt. 
Szá mos ága za tá val együtt még most is a mo dern ma te ma ti ka egyik köz pon ti te rü le te. Nem két-
sé ges, hogy az ókor ban ta pasz ta lat ból eredt, és tu do mány ként ha son ló an in dult, mint a mai 
el mé le ti fi zi ka. Min den más bi zo nyí ték tól el te kint ve, ma ga a „geo met ria” név is er re utal. Euk-
lei dész posztulatív tár gya lás mód ja nagy lé pés sel tá vo lo dik az em pi riz mus tól, de egy ál ta lán nem 
egy sze rű an nak a té tel nek a vé del me, hogy ez volt a dön tő és vég ső lé pés, amely a tel jes el sza-
ka dást ered mé nyez te. Eb ben a vo nat ko zás ban ke vés bé fon tos, hogy az euk lei dé szi axiomatizálás 
né hány ki sebb je len tő sé gű pon ton nem fe lel meg a tel jes axi o ma ti kus szi gor mo dern kö ve tel-
mé nye i nek. Lé nye ge sebb a kö vet ke ző: más, két ség te le nül ta pasz ta la ti tár gya kat, pél dá ul a 
me cha ni kát és a thermodinamikát, ál ta lá ban olyan töb bé-ke vés bé posztulatív mó don tár gyal-
nak, amely egyes szer zők elő adá sá ban alig kü lön böz tet he tő meg Euk lei dész el já rá sá tól. Ko runk 
el mé le ti fi zi ká já nak klas  szi kus mű ve, a new to ni Principia, na gyon ha son lít Euk lei dész hez, 
iro dal mi for má ban épp úgy, mint né mely leg kri ti ku sabb ré szé nek lé nye gét te kint ve. Ter mé sze-
te sen mind ezen pél dák ban a posztulatív tár gya lás mö gött ott van a fi zi kai be lá tás a posz tu lá tu-
mok fe de zé sé re és a kí sér le ti iga zo lás a té te lek tá mo ga tá sá ra. De le het az zal is ér vel ni, hogy 
Euk lei dész ha son ló ér tel me zé se le het sé ges, kü lö nö sen az ókor né ző pont já ból, ami kor a geo-
met ria még nem sze rez te meg a je len le gi kétezeréves sta bi li tá sát és te kin té lyét, – azt a te kin-
télyt, ame lyet szemmelláthatóan nél kü löz az el mé le ti fi zi ka mo dern épü le te.
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To váb bá, bár a geo met ria el vá lasz tá sa a ta pasz ta lat tól fo ko za to san elő re ha ladt Euk lei-
dész óta, so ha sem vált tel jes sé, még a mo dern idők ben sem. A nem-euk lei dé szi geo met ria 
vizs gá la ta jól szem lél te ti ezt. Ugyan ak kor szem lél te ti a ma te ma ti kai gon dol ko dás ket tős sé-
gét is. Hi szen a vi ta nagy részt erő sen el vont sí kon folyt, az zal a tisz tán lo gi kai prob lé má val 
fog lal ko zott, hogy va jon Euk lei dész „ötö dik posz tu lá tu ma” kö vet ke zik-e a töb bi ből vagy 
sem. A for má lis konf lik tus nak F. Klein tisz tán ma te ma ti kai pél dá ja ve tett vé get, amely meg-
mu tat ta, ho gyan le het az euk lei dé szi sík egy da rab ját nem-euk lei dé szi vé ten ni, bi zo nyos 
alap ve tő fo gal mak for má lis új meg ha tá ro zá sá val. A ta pasz ta la ti ösz tön zés azon ban ál lan dó-
an je len volt. Az alap ok, amely mi att Euk lei dész ös  szes posz tu lá tu mai kö zül ép pen az ötö-
di ket tet ték kér dé ses sé, nyil ván va ló an a vég te len sík fo gal má nak nem-ta pasz ta la ti jel le ge 
volt, amely fo ga lom itt és csak is itt lép fel. A leg na gyobb ma te ma ti kus, Ga uss el mé jé ben 
bi zo nyo san fel me rült az a gon do lat, hogy a vég ső dön tés ki ala kí tá sá ban – Euk lei dész mel-
lett vagy el le ne – je len tős sze re pet játsz hat a ta pasz ta lat min den ma te ma ti kai-lo gi kai elem-
zés mel lett. Mi u tán Bo lyai, Lo ba csevsz kij, Riemann és Klein az abszt rakt gon dol ko dás 
se gít sé gé vel el ér ték azt, amit ma az ere de ti el lent mon dás for má lis meg ol dá sá nak te kin tünk 
– a vég ső szó a ta pasz ta la té vagy in kább a fi zi káé volt. Az ál ta lá nos re la ti vi tás fel fe de zé se 
ar ra kényszerített ben nün ket, hogy fe lül vizs gál juk és át ren dez zük né ze te in ket a geo met ria 
ér tel me zé sé ről, és még a tisz tán ma te ma ti kai meg ha tá ro zá sok is tel je sen más hang súlyt kap-
ja nak. Vé ge ze tül még va la mit, hogy tel jes sé te gyük az el len tét ké pét. Az utóbb em lí tett 
fej lő dés an nak a nem ze dék nek az éle té ben kö vet ke zett be, amely meg él te, hogy a mo dern 
axi o ma ti kus-lo gi ka ma te ma ti ku sai Euk lei dész axi o ma ti kus mód sze rét tel je sen el sza kí tot ták 
a ta pasz ta lat tól és abszt ra hál ták. Ez a két lát szó lag el len té tes ma ga tar tás azon ban tel je sen 
ös  sze egyez tet he tő volt egy ma te ma ti kus el mé jé ben. Hilbert nagy mér ték ben hoz zá já rult 
mind az axi o ma ti kus geo met ria, mind pe dig az ál ta lá nos re la ti vi tás fej lő dé sé hez.

A má so dik pél da a dif fe ren ci ál- és in teg rál szá mí tás vagy in kább az egész ana lí zis, 
amely be lő le eredt. A kal ku lus (A dif fe ren ci ál- és in teg rál szá mí tást az an gol szak iro da lom-
ban „calculus”-nak ne ve zik. – A szerk.) volt a mo dern ma te ma ti ka el ső vív má nya, és je len-
tő sé gét ne héz túl be csül ni. Úgy vé lem, egyér tel műb ben ha tá roz za meg a mo dern ma te ma ti ka 
kez de tét mint bár mi más, s lo gi kai ki fej té se, a ma te ma ti kai ana lí zis rend sze re, ma is az 
eg zakt gon dol ko dás leg na gyobb tech ni kai vív má nya.

A kal ku lus ere de te vi lá go san em pi ri kus. Kep ler el ső in teg rá lá si kí sér le te it mint 
„dolichometriát” – (hor dók mé ré se) – for mu láz ta meg, az az mint a haj lí tott fe lü le tű tes tek tér-
fo ga tá nak mé ré sét. Ez geo met ria – Euk lei dész utá ni – és a kér dé ses kor szak ban nem-axi o ma-
ti kus, ha nem ta pasz ta la ti geo met ria volt. Kep ler en nek tel jes tu da tá ban volt. A fő erő fe szí té sek 
és a fő fel fe de zé sek – New to néi és Leibnitzéi is – ki fe je zet ten fi zi kai ere de tű ek vol tak. New ton 
a „flu xu sok” kal ku lu sát lé nye gé ben a me cha ni ka cél ja i ra ta lál ta fel, – tu laj don kép pen a két 
tár gyat, a kal ku lust és a me cha ni kát töb bé-ke vés bé együtt fej lesz tet te. A kal ku lus el ső for mu-
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lá zá sai nem is vol tak ma te ma ti ka i lag szi go rú ak. Több mint száz öt ven év vel New ton után az 
egyet len ren del ke zés re ál ló for mu lá zás nem-eg zakt, ha nem fé lig fi zi kai volt! És még is, az 
ana lí zis né hány leg fon to sabb vív má nya eb ben a kor szak ban ke let ke zett, a nem-eg zakt, ma te-
ma ti ka i lag nem meg fe le lő hát tér el le né re! A kor szak egyes ve ze tő ma te ma ti ku sai, mint pél dá-
ul Euler, va ló ban nem vol tak szi go rú ak; má sok vi szont, mint Ga uss és Jacobi, nagy részt azok 
vol tak. A fej lő dés olyan za va ros és két ér tel mű volt, ami lyen csak le het, és vi szo nya az em pi-
riz mus hoz bi zo nyo san nem fe lelt meg az abszt rak ció és a szi gor mai (vagy euk lei dé szi) esz-
mé i nek. Még sem zár ná ki ma egyet len ma te ma ti kus sem ezt a kor sza kot a tör té ne lem ből – ez 
a kor szak olyan ma gas szín vo na lú ma te ma ti kát te rem tett, ami lyen csak va la ha lé te zett! Még 
azu tán is, ahogy a szi gor ural ma Cauchy-val lé nye gé ben hely re állt, Riemann-nal na gyon kü lö-
nös vis  sza esés ment vég be a fél-fi zi kai mód sze rek hez. Riemann tu do má nyos sze mé lyi sé ge 
ön ma gá ban is igen vi lá gos pél dá ja a ma te ma ti ka ket tős ter mé sze té nek, csak úgy, mint Riemann 
és Weierstrass vi tá ja; de túl mes  sze vin ne a tech ni kai kér dé sek be, ha itt rész le tek be men nék. 
Weierstrass óta az ana lí zis lát szó lag tel je sen abszt rakt tá, szi go rú vá és nem-ta pasz ta la ti vá vált. 
Ez azon ban nem igaz fenn tar tás nél kül. A leg utób bi két nem ze dék éle té ben foly ta tott vi ta a 
ma te ma ti ka és a lo gi ka „alap ja i ról” sok il lú zi ót osz la tott el e tárgy ban.

S ez ve zet el a har ma dik pél dá hoz, amely fon tos a di ag nó zis szá má ra. A pél da in kább 
a ma te ma ti ká nak a fi lo zó fi á hoz vagy az is me ret el mé let hez, mint sem a ter mé szet tu do mány-
ok hoz va ló vi szo nyá ra vo nat ko zik. Azt il luszt rál ja csat ta nó mó don, hogy ma ga az „ab szo-
lút” ma te ma ti kai szi gor fo gal ma sem vál toz ha tat lan. A szi gor fo gal má nak vál to zé kony sá ga 
azt mu tat ja, hogy a ma te ma ti kai abszt rak ció mel lett va la mi más is be le ját szik a ma te ma ti ka 
ar cu la tá ba. Az „ala pok ról” foly ta tott vi tát ele mez ve, nem tud tam meg győ ződ ni ar ról, hogy 
e kül ső ös  sze te vő ta pasz ta la ti ter mé sze te mel lett kel le ne-e dön te nünk. A kö rül mé nyek elég 
erő sen e mel lett az ér tel me zés mel lett szól nak, leg alább is a tár gya lás egyes sza ka sza i ban. 
De nem lá tom ezt ab szo lút kény sze rí tő nek. Két do log min den eset re vi lá gos. Az egyik, hogy 
lé nyeg be vá gó an be lép va la mi nem-ma te ma ti kai, ami va la mi lyen mó don a ta pasz ta la ti tu do-
má nyok kal vagy a fi lo zó fi á val függ ös  sze vagy mind ket tő vel, – és nem-ta pasz ta la ti jel le gét 
csak úgy le het fenn tar ta ni, ha fel tes  szük, hogy a fi lo zó fia (vagy konk ré teb ben az is me ret el-
mé let) a ta pasz ta lat tól füg get le nül lé tez het. (És ez a fel te vés csak szük sé ges, de ön ma gá ban 
nem elég sé ges.) A má sik, hogy a ma te ma ti ka ta pasz ta la ti ere de tét erő sen alá tá maszt ják a két 
előb bi hez – a geo met ri á hoz és a kal ku lus hoz ha son ló pél dák, te kin tet nél kül ar ra, hogy mi 
az „ala pok ról” fo lyó vi ta leg jobb ál lás fog la lá sa.

A ma te ma ti kai szi gor-fo ga lom vál to zé kony sá gá nak elem zé sek ben, mint em lí tet tem, az 
„ala pok” vi tá já ra kí vá nom a fő hang súlyt he lyez ni. Még is elő ször a kér dés nek egy má sod-
la gos vo nat ko zá sát sze ret ném rö vi den át te kin te ni. Ez a vo nat ko zás is ér ve lé se met erő sí ti, de 
má sod la gos nak te kin tem, mert va ló szí nű leg ke vés bé meg győ ző, mint az „ala pok” vi tá já nak 
elem zé se. A ma te ma ti kai „stí lus” vál to zá sa i ra uta lok. Jól is mert, hogy a ma te ma ti kai bi zo-
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nyí tá sok le írá sá nak stí lu sa je len tős in ga do zá so kon ment ke resz tül. He lye sebb in ga do zá sok-
ról, mint irány zat ról be szél ni, mert a je len le gi és egyes ti zen nyol ca dik vagy ti zen ki len ce dik 
szá zad be li szer zők kö zött né mely vo nat ko zás ban na gyobb a kü lönb ség, mint a je len le gi ek 
és Euk lei dész kö zött. Más részt más vo nat ko zá sok ban fi gye lem re mél tó ál lan dó ság ta pasz-
tal ha tó. Az el té ré se ket mu ta tó te rü le te ken fő ként előadásmódbeli kü lönb sé gek van nak, ame-
lyek új esz mék be ve ze té se nél kül ki küsz öböl he tők. Sok eset ben azon ban ezek a kü lönb sé-
gek olyan na gyok, hogy az em ber ké tel ked ni kezd: va jon le het sé ges-e, hogy a szer ző ket, 
akik en  nyi re el té rő mó don ad ják elő mon da ni va ló ju kat, csak stí lus-, íz lés- és ne ve lés be li 
kü lönb ség vá laszt ja el egy más tól, va jon le het sé ges-e, hogy va ló ban azo nos né ze te ket val la-
nak a ma te ma ti kai szi gort il le tő en. Vé gül pe dig szél ső sé ges ese tek ben (a ti zen nyol ca dik 
szá zad-vé gi ana lí zis sok mű vé ben, ame lyek re az előbb utal tam) a kü lönb sé gek lé nyeg be vá-
gó ak és – ha egy ál ta lán – csak új és mély el mé le tek se gít sé gé vel vol tak meg ma gya ráz ha tók, 
ame lyek ki fej lesz té se kö zel száz évet vett igény be. Egyes ma te ma ti ku sok, akik ezen a szá-
munk ra nem elég gé szi go rú mó don dol goz tak (és egyes kor tár sa ik, akik bí rál ták őket), tisz-
tá ban vol tak a szi gor nak e hi á nyá val. Vagy tár gyi la go sab ban: a ma te ma ti kai el já rás mi lyen-
sé gé re vo nat ko zó vá gya ik in kább össz hang ban vol tak je len le gi né ze te ink kel, mint cse le ke-
de te ik. Má sok azon ban, – pél dá ul a kor szak leg na gyobb vir tu ó za, Euler – úgy lát szik 
teljesen jó lel ki is me ret tel cse le ked tek, és tö ké le te sen elé ge det tek vol tak sa ját mér cé jük kel.

Nem aka rom azon ban ezt a kér dést to vább tár gyal ni. In kább rá té rek egy tel je sen vi lá-
go san kör vo na la zott eset re, a „ma te ma ti ka alap jai”-ról foly ta tott vi tá ra. A ti zen ki len ce dik 
szá zad vé gén és a hu sza dik szá zad ele jén az abszt rakt ma te ma ti ka egy új ága, G. Cantor 
hal maz el mé le te, ne héz sé gek hez ve ze tett. Az az bi zo nyos gon do lat me ne tek el lent mon dás ok-
hoz ve zet tek; s bár ezek a gon do lat me ne tek nem tar toz tak a hal maz el mé let köz pon ti és 
„hasz nos” ré szé hez és min dig kön  nyen meg ma gya ráz ha tók vol tak bi zo nyos for má lis kri té-
ri u mok kal, még sem volt vi lá gos, mi ért kell őket ke vés bé hal maz el mé le ti nek mi nő sí te ni, 
mint az el mé let „si ke res” ré sze it. El te kint ve at tól az ex post be lá tás tól, hogy tény le ge sen 
bal si ker hez ve zet tek, nem volt ért he tő, hogy mi fé le a pri o ri in dok, a hely zet nek mi fé le kon-
zisz tens fi lo zó fi á ja en ged he ti meg va la ki nek, hogy el vá las  sza eze ket a gon do la to kat a hal-
maz el mé let azon ré sze i től, ame lye ket meg óhajt men te ni. A do log ér de mé nek kö ze leb bi 
vizs gá la ta, – ame lyet fő ként Russel és Weyl vég zett el és Brouwer fe je zett be, – meg mu tat-
ta, hogy fi lo zó fi a i lag ki fo gá sol ha tó az a mód, aho gyan nem csak a hal maz el mé let, ha nem a 
mo dern ma te ma ti ka na gyobb ré sze hasz nál ta az „ál ta lá nos ér vé nyes ség” és a „lé te zés” 
fo gal mát. Brouwer ki fej lesz tett egy ma te ma ti kai rend szert, az „intuicionizmus”-t, amely 
men tes volt ezek től a nem kí vá na tos vo ná sok tól. Eb ben a rend szer ben a hal maz el mé let 
ne héz sé gei és el lent mon dá sai nem me rül tek fel. Ez a „tisz to ga tás” azon ban a mo dern ma te-
ma ti ká nak jó öt ven szá za lé kát érin tet te, leg dön tőbb – és ad dig nem kér dé ses – ré sze i ben, 
kü lö nö sen az ana lí zis ben; ezek vagy ér vény te len né vál tak, vagy rend kí vül bo nyo lult ki se gí-
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tő meg fon to lá sok ré vén tör té nő iga zo lás ra szo rul tak. Ez utób bi el já rá sok ban rend sze rint 
so kat vesz tet tek az ér vé nyes ség ál ta lá nos vol tá ból és a le ve ze tés ele gan ci á já ból. Brouwer és 
Weyl en nek el le né re szük sé ges nek tar tot ta, hogy fe lül vizs gál juk a ma te ma ti kai szi gor fo gal-
mát ezen esz mék nek meg fe le lő en.

Ne héz túl be csül ni ezek nek az ese mé nyek nek a je len tő sé gét. A hu sza dik szá zad har ma-
dik év ti zed ében két ma te ma ti kus – mind ket tő él vo nal be li, olyan mé lyen és tel je sen tu da tá-
ban an nak, hogy mi a ma te ma ti ka, mi re va ló, s hogy mi ről szól, ami lyen mé lyen és tel je sen 
csak tu da tá ban le het en nek va la ki – azt ja va sol ta, hogy vál toz tas suk meg a ma te ma ti kai 
szi gor, az eg zakt bi zo nyí tás fo gal mát! Az ezt kö ve tő fej le mé nyek ugyan csak említésreméltóak.

1. Csak na gyon ke vés ma te ma ti kus volt haj lan dó sa ját na pi hasz ná la tá ra el fo gad ni az 
új, igé nyes mér cét. So kan hoz zá tet ték, hogy Weylnek és Brouwernek el ső lá tás ra iga za van, 
de a ma guk ré szé ről to vább vét kez tek, az az mű vel ték sa ját ma te ma ti ká ju kat, a ré gi, „köny-
 nyű” mó don – fel te he tő en ab ban a re mény ben, hogy va la ki más, va la mi kor más kor ta lán 
majd meg ta lál ja a vá laszt az intuicionista kri ti ká ra, s ez zel utó lag iga zol ja őket.

2. Hilbert a kö vet ke ző zse ni á lis öt let tel állt elő a „klaszszikus” (az az intuicionizmus-
előtti) ma te ma ti ka iga zo lá sá ra: Az intuicionista rend szer ben is ad ha tó szi go rú le írás a klasz-
 szi kus ma te ma ti ka mű kö dé sé ről, az az le ír ha tó, bár nem iga zol ha tó a klas  szi kus rend szer 
mű kö dé se. Ezért le het sé ges, hogy intuicionista ala pon bi zo nyít ha tó: a klas  szi kus el já rá sok 
so ha sem ve zet het nek el lent mon dás ok hoz, nem ke rül het nek el len tét be egy más sal. Vi lá gos 
volt, hogy ez a bi zo nyí tás na gyon ne héz len ne, de vol tak bi zo nyos in di ká ci ók, hogy mi lyen 
mó don le het ne meg kí sé rel ni. Ha ez a sé ma be vált vol na, rend kí vül fi gye lem re mél tó an iga-
zol ta vol na a klas  szi kus ma te ma ti kát ma gá nak az op po nens intuicionista rend szer nek az 
alap ján! Ez leg alább tör vé nyes ér tel me zés lett vol na a ma te ma ti ka fi lo zó fi á já nak ab ban a 
rend sze ré ben, ame lyet a leg több ma te ma ti kus haj lan dó volt el fo gad ni.

3. Mi u tán kö rül be lül egy év ti ze dig kí sér le tez tek e prog ram meg va ló sí tá sá val, Gödel 
na gyon fi gye lem re mél tó ered ményt pro du kált. Ezt az ered ményt azon ban nem le het tel je-
sen pon to san ki fej te ni nagy szá mú fenn tar tás és meg szo rí tás nél kül, mert túl sá go san tech ni-
kai jel le gű ek ah hoz, hogy itt meg fo gal maz zam azo kat. Lé nye ges tar tal ma még is a kö vet ke-
ző: Ha egy ma te ma ti kai rend szer nem ve zet el lent mon dás hoz, ak kor ez a tény nem bi zo nyít-
ha tó ma gá nak a rend szer nek az el já rá sa i val. Gödel bi zo nyí tá sa ele get tett a ma te ma ti kai 
szi gor leg szo ro sabb – intuicionista – kö ve tel mé nyé nek. Ha tá sa Hilbert prog ram já ra ne mi leg 
el lent mon dá sos, ami nek okai megintcsak túl sá go san tech ni kai jel le gű ek a mos ta ni al ka lom 
szá má ra. Sze mé lyes vé le mé nyem, amely ben so kak kal osz to zom, hogy Gödel meg mu tat ta: 
Hilbert prog ram ja lé nye gé ben re mény te len.

4. El veszt vén a re ményt a klas  szi kus ma te ma ti ka iga zo lá sá ra – Hilbert, vagy Brouwer 
és Weyl ér tel me zé sé ben – a leg több ma te ma ti kus el ha tá roz ta, hogy akár ho gyan is, ezt a 
rend szert fog ja hasz nál ni. Vé gül is, a klas  szi kus ma te ma ti ka ered mé nyei egy aránt ele gán sak 
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és hasz no sak, s ha bár so ha töb bé nem bíz hat nak meg ben ne tel je sen, olyan szi lárd alap ja 
leg alább is van, mint pél dá ul az elekt ron lé te zé sé nek. Ezért, ha va la ki haj lan dó el fo gad ni a 
tu do má nyo kat, épp úgy el fo gad hat ja a ma te ma ti ka klas  szi kus rend sze rét, is. Ezek a né ze tek 
el fo gad ha tó nak mu tat koz tak so kak szá má ra még az intuicionista rend szer ere de ti szó szó lói 
kö zül is. Ma az „ala pok” vi tá ja bi zo nyá ra nem le zárt, de na gyon va ló szí nűt len nek lát szik, 
hogy a klas  szi kus rend szert egy cse kély ki sebb ség ki vé te lé vel bár ki el ves se.

Azért mond tam el e vi ta tör té ne tét en  nyi re rész le te sen, mert vé le mé nyem sze rint a leg-
job ban meg óv at tól, hogy túl sá go san ga ran tált nak te kint sük a ma te ma ti ka moz dít ha tat lan 
szi go rát. Ez sa ját éle tünk ide jén tör tént, és ma gam tu dom, hogy mi lyen meg alá zó an köny -
nyen vál toz tak sa ját né ze te im az ab szo lút ma te ma ti kai igaz ság ról ez alatt az epi zód alatt és 
ho gyan vál toz tak há rom szor egy más után!

*
Re mé lem, hogy a fen ti há rom pél da ki elé gí tő en il luszt rál ta té te lem egyik fe lét, azt, 

hogy a leg jobb ma te ma ti kai ih le tés a ta pasz ta lat ból ered, s hogy alig ha le het hin ni a ma te-
ma ti kai szi gor ab szo lút, vál to zat lan, min den em be ri ta pasz ta lat tól el kü lö nült fo gal má nak 
lé te zé sé ben. Ma gam na gyon földönjáró ál lás pon tot pró bá lok el fog lal ni eb ben a kér dés ben. 
Bár mi lyen fi lo zó fi ai vagy is me ret el mé le ti íz lé se le gyen va la ki nek eb ben a vo nat ko zás ban, 
a ma te ma ti kus céh tény le ges ta pasz ta la ta sa ját tár gyá val kap cso lat ban ke vés sé tá maszt ja alá 
a ma te ma ti kai szi gor a pri o ri fo gal má nak lé te zé sét. Té te lem nek azon ban volt egy má so dik 
ré sze, er re té rek most át.

Min den ma te ma ti kus na gyon ne he zen hin né el, hogy a ma te ma ti ka tisz tán ta pasz ta la ti 
tu do mány, vagy hogy min den ma te ma ti kai esz me a ta pasz ta la ti tár gyak ból ered. Te kint sük 
előbb az ál lí tás má so dik ré szét. A mo dern ma te ma ti ká nak van nak kü lön bö ző fon tos ré szei, 
ame lyek ben a ta pasz ta la ti ere det kö vet he tet len, vagy ha kö vet he tő is, oly tá vo li, hogy nyil-
ván va ló an a tárgy tel jes át ala ku lá son ment ke resz tül, mi ó ta el vág ták ta pasz ta la ti gyö ke re i-
től. Az al geb ra szim bo li ká ját há zi, ma te ma ti kai hasz ná lat ra ta lál ták fel, de el fo gad ha tó 
ál lí tás, hogy erős ta pasz ta la ti kö te lé kei vol tak. A mo dern, „abszt rakt” al geb ra azon ban egy-
re in kább olyan irá nyok ba fej lő dött, ame lyek nek még ke ve sebb a kap cso la tuk a ta pasz ta lat-
tal. Ugyan ezt mond hat juk a to po ló gi á ról. Mind ezen te rü le te ken a ma te ma ti kus szub jek tív 
kri té ri u ma a si ker ről, erő fe szí té se ered mé nyes sé gé ről na gyon önál ló, esz té ti kai és men tes 
(vagy majd nem men tes) ta pasz ta la ti kap cso la tok tól. (Er re ké sőbb vis  sza té rek.) A hal maz el-
mé let ben ez még vi lá go sabb. Egy vég te len hal maz „hat vá nya” vagy „ren de zé se” le het vé ges 
nu me ri kus fo gal mak ál ta lá no sí tá sa, de vég te len for má já ban (kü lö nö sen a „hat vány nak”) 
alig van va la mi kö ze eh hez a vi lág hoz. Ha nem kí ván nám mel lőz ni a tech ni kai kér dé se ket, 
szá mos hal maz el mé le ti pél dá val bi zo nyít hat nám ezt – a „vá lasz tá si axiomával”, a vég te len 
„hat vá nyok” „ös  sze ha son lít ha tó sá gá val”, a „kontinuum-problémával”, és így to vább. 
Ugyan ez vo nat ko zik a va lós függ vény tan és a va lós ponthalmazelmélet nagy ré szé re. Két 

105



fur csa pél dát szol gál tat a dif fe ren ci ál geo met ria és a cso port el mé let: abszt rakt, nem-al kal ma-
zott disz cip lí na ként kez dőd tek, és majd nem min dig eb ben a szel lem ben mű vel ték őket. Az 
egyik eset ben egy év ti zed del, a má sik ban egy év szá zad dal ké sőbb ki de rült, hogy na gyon 
hasz no sak a fi zi ká ban. És még is leg na gyobb részt az em lí tett abszt rakt, nem-al kal ma zott 
szel lem ben fog lal koz nak ve lük.

Mind ezek re a kö rül mé nyek re és kü lön bö ző kom bi ná ci ók ra sza po rít hat nánk a pél dák 
szá mát, de ehe lyett in kább rá té rek az előbb em lí tett el ső pont ra: ta pasz ta la ti tu do mány-e a 
ma te ma ti ka? Vagy pon to sab ban: olyan mó don mű ve lik-e a ma te ma ti kát, mint a ta pasz ta la ti 
tu do má nyo kat? Vagy ál ta lá no sab ban: mi a ma te ma ti kus nor má lis vi szo nya tár gyá hoz? 
Mi lyen kri té ri u ma it is me ri el si ker nek, kí vá na tos nak? Mi lyen meg fon to lá sok be fo lyá sol ják, 
sza bá lyoz zák és irá nyít ják erő fe szí tés ét?

Lás suk te hát, mi lyen vo nat ko zá sok ban kü lön bö zik az a mód, aho gyan a ma te ma ti kus 
ál ta lá ban dol go zik, a ter mé szet tu do mány ok mun ka mód sze ré től. A kü lönb ség kö zöt tük lát-
ha tó an nö vek szik, aho gyan az el mé le ti disz cip lí nák tól a kí sér le ti ek, s az tán a kí sér le ti ek től 
a le írók fe lé ha la dunk. Ha son lít suk ös  sze ezért a ma te ma ti kát az zal a ka te gó ri á val, amely 
leg kö ze lebb van hoz zá – az el mé le ti disz cip lí nák kal. Ve gyük ezek kö zül is azt, ame lyik a 
leg kö ze lebb áll a ma te ma ti ká hoz. Re mé lem, nem ítél nek el túl szi go rú an, ha nem tu dom 
fé kez ni a ma te ma ti kus gő göt, és hoz zá te szem: mert a leg fej let tebb va la men  nyi el mé le ti 
tu do mány kö zött – va gyis az el mé le ti fi zi kát. A ma te ma ti ká ban és az el mé le ti fi zi ká ban 
va ló ban sok kö zös vo nás van. Mint ko ráb ban rá mu tat tam: Euk lei dész geo met ri ai rend sze re 
a klasz  szi kus me cha ni ka axi o ma ti kus elő adá sá nak pro to tí pu sa volt, és ha son ló tár gya lás-
mód ural ko dik az el mé le ti thermodinamikában csak úgy, mint Maxwell elekt ro di na mi kai 
rend sze ré nek és a spe ci á lis re la ti vi tás el mé let nek bi zo nyos sza ka sza i ban. To váb bá ma a leg-
több el mé le ti fi zi kus el fo gad ja azt az ál lás pon tot, hogy az el mé le ti fi zi ka nem ma gya ráz za 
meg a je len sé ge ket, csak osz tá lyoz za és kap cso lat ba hoz za. Esze rint a si ker kri té ri u ma az 
ilyen el mé let szá má ra egy sze rű en az, hogy ké pes-e va la mely egy sze rű és ele gáns osz tá lyo-
zá si és kor re lá ci ós sé má val na gyon sok je len sé get át fog ni, ame lyek a sé ma nél kül bo nyo-
lult nak és he te ro gén nek tűn né nek, s hogy va jon a sé ma fel ölel-e olyan je len sé ge ket is, 
ame lye ket nem vet tek fi gye lem be vagy nem is is mer tek a sé ma ki ala kí tá sa kor. (E két utób-
bi meg ál la pí tás ter mé sze te sen az el mé let egy sé ge sí tő és elő re jel ző ere jét fe je zi ki.) Nos 
vi lá gos, hogy ez a kri té ri um, amint ki fej tet tem, nagy mér ték ben esz té ti kai ter mé sze tű. Ez az 
oka, hogy na gyon kö ze li ro kon ság ban van a si ker ma te ma ti kai kri té ri u má val, amely, mint 
lát ni fog ják, majd nem tel je sen esz té ti kai. Te hát most ös  sze ha son lít juk a ma te ma ti kát az zal 
a ta pasz ta la ti tu do mán  nyal, amely a leg kö ze lebb áll hoz zá s amel  lyel – re mé lem, meg mu-
tat tam – igen sok kö zös vo ná sa van: az el mé le ti fi zi ká val. A kü lönb ség a tény le ges el já rá si 
mód ban még is nagy és alap ve tő. Az el mé le ti fi zi ka cél jai ál ta lá ban „kí vül ről” adód nak, 
több nyi re a kí sér le ti fi zi ka szük ség le te i ből. Majd nem min dig va la mely ne héz ség meg ol dá-
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sá nak szük sé ges sé gé ből szár maz nak; az elő re meg mon dó és egy sé ge sí tő ered mé nyek ál ta-
lá ban ké sőbb jön nek. Ha sza bad ha son la tot al kal maz ni, a ha la dás (elő re jel zés és egy sé ge sí-
tés) a fel zár kó zás so rán jön lét re, és ezt szük ség kép pen meg elő zi a küz de lem va la mely 
ko ráb bi ne héz ség (rend sze rint a meg le vő rend szer egy lát ha tó el lent mon dá sa) el len. Az 
el mé le ti fi zi kus mun ká já nak egy ré sze ép pen azok nak az aka dá lyok nak a meg ke re sé se, 
ame lyek az „át tö rés” le he tő sé gét ígé rik. Mint em lí tet tem, e ne héz sé gek rend sze rint a kí sér-
le ti anyag ból adód nak, de né ha ma gá nak az el fo ga dott el mé let nek kü lön bö ző ré szei kö zöt ti 
el lent mon dás ból szár maz nak. Ter mé sze te sen mind ket tő re szá mos pél da hoz ha tó.

Michelson kí sér le te, amely a spe ci á lis re la ti vi tás el mé let hez ve ze tett, bi zo nyos io ni zá ci ós 
po ten ci á lok és spektroszkopikus struk tú rák ál tal oko zott ne héz sé gek, ame lyek a kvan tum-me-
cha ni ká hoz ve zet tek, pél dáz zák az el ső ese tet; a spe ci á lis re la ti vi tás és a new to ni tö meg von zá si 
el mé let kö zöt ti el lent mon dás, amely az ál ta lá nos re la ti vi tás el mé let hez ve ze tett, pél da a má so dik, 
rit kább eset re. Min den eset re, az el mé le ti fi zi ka prob lé mái ob jek tí ve adot tak; és bár a si ker ki ak-
ná zá sát sza bá lyo zó kri té ri u mok, mint ki fej tet tem, fő ként esz té ti ka i ak, még is a prob lé ma fő ré sze 
és az, amit az előbb az ere de ti „át tö rés”-nek ne vez tem – ke mény, ob jek tív té nyek. En nek meg-
fe le lő en az el mé le ti fi zi kai ku ta tás majd nem min dig rop pan tul össz pon to sí tott volt; az ös  szes 
el mé le ti fi zi ku sok erő fe szí té se majd nem min dig nagy részt egy vagy két éle sen kö rül ha tá rolt 
te rü let re irá nyult; pél dá ul az 1920-as évek ben és az 1930-as évek ele jén a kvan tum el mé let re, az 
1930-as évek kö ze pé től az ele mi ré szecs kék re és az atom szer ke ze té re.

A ma te ma ti ká ban egé szen más a hely zet. A ma te ma ti ka nagy szá mú fe je zet re osz lik, 
ame lyek erő sen kü lön böz nek egy más tól jel leg ben, stí lus ban, cél ki tű zé sek ben és be fo lyás-
ban. Ép pen az el len ke ző jét mu tat ja az el mé le ti fi zi ka vég le ges össz pon to sí tott sá gá nak. Egy 
jó el mé le ti fi zi kus még ma is át te kint he ti tár gyá nak több mint fe lét. Két lem, hogy bár mely 
ma élő ma te ma ti kus nak egy ne gyed nél több höz va la mi kö ze len ne. „Ob jek tí ve” adott, „fon-
tos” prob lé mák fel ve tőd het nek, ha a ma te ma ti ka va la mely fe je ze te már vi szony lag mes  szi re 
el ju tott és ko mo lyan meg re kedt egy ne héz ség gel kap cso lat ban. De a ma te ma ti kus még 
ak kor is lé nye gé ben sza ba don dönt het, hogy ne ki lát-e, vagy ab ba hagy ja az egé szet és va la-
mi más hoz fog, míg az el mé le ti fi zi ká ban a „fon tos” prob lé ma rend sze rint konf lik tus, el lent-
mon dás, ame lyet meg „kell” ol da ni. A ma te ma ti kus igen sok fé le te rü let fe lé for dul hat, és 
je len tős sza bad sá got él vez ab ban, hogy mi hez kezd ve lük. A dön tő pont hoz ér kez ve: úgy 
vé lem, he lyes azt mon da ni, hogy a vá lasz tás és a si ker kri té ri u mai fő ként esz té ti kai jel le gű-
ek. Be lá tom, hogy ez az ál lí tás el lent mon dá sos, s hogy le he tet len bi zo nyí ta ni vagy na gyon 
ala po san alá tá masz ta ni sok spe ci á lis, tech ni kai pél da elem zé se nél kül. Ez megint csak 
na gyon tech ni kai jel le gű tár gya lást kí ván na, ami hez ez nem a meg fe le lő al ka lom. Ele gen dő 
an  nyit mon da ni, hogy az esz té ti kai jel leg még szem be tű nőbb, mint az el mé le ti fi zi ka em lí-
tett pél dá i nál. A ma te ma ti kai té tel től vagy a ma te ma ti kai el mé let től nem csak azt vár juk, 
hogy egy sze rű és ele gáns mó don le ír jon és osz tá lyoz zon szá mos, ere de ti leg kü lön ál ló spe-
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ci á lis ese tet. Azt is el vár juk, hogy „fel épí té sé ben”, szer ke ze ti ki dol go zá sá ban „ele gáns” 
le gyen. Könnyű le gyen a prob lé mát fel ál lí ta ni, na gyon ne héz le gyen ke zel ni és meg kö ze lí-
te ni, azu tán is mét va la mi meg le pő for du lat, amel  lyel a meg kö ze lí tés vagy an nak bi zo nyos 
ré sze könnyű vé vá lik, és így to vább. To váb bá, ha a le ve ze té sek hos  szú ak vagy bo nyo lul tak, 
le gyen va la mi egy sze rű, ál ta lá nos elv, amely „meg ma gya ráz za” a bo nyo dal ma kat és ki té rő-
ket, vis  sza ve ze ti a lát szó la gos ön ké nyes sé get né hány egy sze rű ve zér mo tí vum ra stb. Ezek 
vi lá go san az al ko tó mű vé szet kri té ri u mai; s a mö göt tes ta pasz ta la ti, vi lá gi mo tí vu mok a 
hát tér ben, (gyak ran na gyon tá vo li hát tér ben), ame lye ket már túl nőtt az esz té ti zá ló fej lő dés 
és út vesz tős vál to za tok so ka sá gá ba ve ze tett – mind ez sok kal in kább a tisz ta és egy sze rű 
mű vé szet at mosz fé rá já val van ro kon ság ban, mint a ta pasz ta la ti tu do má nyo ké val.

Bi zo nyá ra meg fi gyel ték, hogy nem is em lí tet tem a ma te ma ti ka és a kí sér le ti vagy a 
le író tu do má nyok ös  sze ha son lí tá sát. Itt a mód szer és az ál ta lá nos at mosz fé ra kü lön bö ző sé ge 
túl nyil ván va ló.

Úgy hi szem, vi szony lag he lyes meg kö ze lí té se az igaz ság nak – amely túl bo nyo lult, 
hogy sem mást, mint meg kö ze lí tést meg en ged jen – , hogy a ma te ma ti kai esz mék a ta pasz ta-
lat ból szár maz nak, ha bár szár ma zás-tör té ne tük né ha hos  szú és ho má lyos. De ha egy szer így 
lét re jöt tek, a tárgy sa ját kü lön éle tét kez di él ni, és ha son la to sabb a majd nem tel je sen esz té-
ti kai mo tí vu mok ál tal ve zé relt al ko tó te vé keny ség hez, mint bár mi más hoz, kü lö nö sen mint 
a ta pasz ta la ti tu do mány hoz. Van azon ban még egy to váb bi pont, amely né ze tem sze rint 
hang sú lyo zan dó. Ha egy ma te ma ti kai disz cip lí na mes  szi re tá vo lo dik ta pasz ta la ti for rá sá tól, 
vagy még in kább, ha már a má so dik vagy har ma dik nem ze dé ket csak köz vet ve érik el a 
„va ló ság ból” szár ma zó esz mék, ez sú lyos ve szélyt rejt ma gá ban. Egy re in kább tisz ta esz té-
ti zá lás sá vá lik, egy re tisz tább l’art pour l’art-á. Ez nem fel tét le nül rossz, ha a te rü le tet csat-
la ko zó tár gyak ve szik kö rül, ame lyek még szo ro san kap cso lód nak a ta pasz ta lat hoz, vagy ha 
a tu do mány ág ki vé te le sen fej lett íz lé sű em be rek be fo lyá sa alatt áll. De sú lyos a ve szély, 
hogy a tárgy a ki sebb el len ál lás irá nyá ba fej lő dik, hogy a for rá sá tól el tá vo lo dott fo lyó je len-
ték te len ágak so ka sá gá vá kü lö nül el, és a disz cip lí na rész le tek és bo nyo dal mak szer ve zet len 
tö me gé vé vá lik. Más szó val, ta pasz ta la ti for rá sá tól nagy tá vol ság ban vagy sok „abszt rakt” 
be ha tás után a ma te ma ti kai tár gyat a de ge ne rá ló dás fe nye ge ti. Kez det ben a stí lus rend sze rint 
klas  szi kus; ami kor a ba rok ká-vá lás je lei mu tat koz nak, a vész-jel zés adott. Kön  nyű len ne 
pél dá kat hoz ni, kö vet ni konk rét fej lő dé si fo lya ma to kat a ba rok kig és a ké sői ba rok kig; de 
ez megint csak túl tech ni kai jel le gű len ne.

Min den eset re, bár mi kor is kö vet ke zik be ez az ál la pot, szá mom ra az egyet len meg ol-
dás nak lát szik a meg fi a ta lí tó vis  sza té rés a for rás hoz: töb bé-ke vés bé köz vet len ta pasz ta la ti 
esz mék új ra át gon do lá sá hoz. Meg győ ző dé sem, hogy ez a szük sé ges fel té tel őriz te meg a 
tárgy fris ses sé gét és élet ere jét, s hogy ez ugyan így igaz ma rad a jö vő ben is.
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DR. VON NEUMANN
OF A.E.C., 53, DIES
*
Mathematician Who Speeded
Development of H-Bomb
Built Electronic ’Brain’
*
RECEIVED FERMI AWARD
*
Architect of Contributions
to Quantum Theory Wrote on 

Economic Behavior
*
Special to The New York 

Times.
WASHINGTON, Feb. 8—Dr. 

John Von Neumann, a member of 
the Atomic Energy Commission 
and a world-famous mathematician 
who speeded development of the 
hydrogen bomb, died today of 
cancer. He was 53 years old.

Dr. von Neumann became ill 
in the summer of 1955, only a few 
months after his appointment to the 
A. E. C. was confirmed by the 
Senate. His term of office was to 
have ended on June 30, 1959.

Függelék

2. A New York Times gyászjelentése:

  1957, Feb. 9, Saturday, 19:1
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Despite his illness, Dr. von Neumann continued for several months to carry out his 
duties as an A.E.C. Commissioner. He frequently was taken to its headquarters by ambulance 
and brought to the commission meetings in a wheelchair.

A mass for Dr. von Neumann will be celebrated Monday in the chapel at Walter Reed 
Army Hospital, where he died. He will be buried at Princeton, N. J., where for several years 
he was a professor at Princeton University and associated with the Institute for Advanced 
Study.

*
Eminent in Three Fields
Dr.VonNeumann achieved eminence in three major fields:
1. He was one of the world’s greatest mathematicians, the principal architect of a new 

branch of mathematics that proved a mathemaical approach to economic behavior, social 
organization and strategy in war.

2. He made fundamental contributions to the quantum theory, upon which rests our 
present concepts of nuclear energy.

3. He was recognized as the world’s leader in the development and construction of the 
high-speed computing machines, the electronic „brains” that have made possible the 
solution of problems that would otherwise require many lifetimes to solve.

For many years Dr. von Neumann occupied a key place in the scientific councils of the 
nation. His advice was sought on matters of scientific policy and in the solution of the most 
difficult technical problems. He played a major role as a member of the Los Alamos group 
of scientists who developed the atomic bomb.

After the establishment of the Atomic Energy Commission in 1946, Dr. von Neumann 
served with distinction as a member of the commission’s General Advisory Committee. In 
October, 1954, he was appointed by President Eisenhower to serve as a member of the 
commission, where his profound knowledge of theory and practice of the application of 
nuclear energy to military and peacetime uses contributed vitally to the national welfare.

Received Medal of Freedom
For his services to the nation, Dr. von Neumann received the Medal of Freedom, which 

was pinned on him by President Eisenhower on Feb. 15, 1956, „for exceptional meritorious 
service in promoting the scientific progress of this country’s armament program.”

Two months later, Dr. von Neumann received the $ 50,000 Enrico Fermi Award for his 
„outstanding contributions” to the design and construction of computing machines used in 
nuclear research and development. The award, authorized by Congress in 1954, was made 
on the recommendation of the General Advisory Committee of the Atomic Energy 
Commission, with the approval of the President.
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The citation that went with the tax-free award said that Dr. von Neumann, „more than 
anyone else foresaw the important and necesarry role” that the electronic „super-brains” 
would play in the control and use of atomic energy and in the general advancement of the 
arts and sciences.

It was a giant electronic brain known as MANIAC (mathematical analyzer, numerical 
integrator and computer), developed by Dr. von Neumann at the Institute for Advanced Study 
at Princeton, N. J., that made it possible for this country to build and test its first full model of 
the hydrogen bomb on Nov. 1, 1952, more than nine months ahead of the first Soviet test.

That machine, also known as the JONIAC (after John von Neumann), was the fastest 
and most accurate of its kind in the world at that time, and it played a vital role in making 
the essential calculations, that would otherwise have required several lifetimes, in a matter 
of months.

MANIAC contains 23,000 electronic tubes similar to those used in a television set. It 
can do 2,000 multiplications, 1,200 divisions or 100,000 additions in a second. It was built 
at a cost estimated at $ 1,000,000. (A machine 100 times faster has since been built at the 
University of Illinois).

By a most fortunate coincidence, this MANIAC, which took six years to build, was 
ready for its gigantic task in 1952, just in time to do its work bringing the hydrogen bomb 
into being ahead of the Soviet Union’s. Had it not been for this great electronic „brain” 
conceived by Dr. von Neumann, the hydrogen bomb tested by the Soviet Union in August, 
1953, might have been the first.

A more recent electronic calculator, NORC (naval ordnance research computer), built 
by Dr. von Neumann for the Navy, can do a twenty-four hour weather prediction in a few 
minutes. NORC, Dr. von Neumann said, could be used to compute the tidal motions of the 
entire Atlantic and Pacific oceans; throw new light on the core of the earth, believed to be 
liquid, by computing the turbulent motion at the center; and help the armed forces plan the 
movement of men and material by mathematically simulating logistical problems.

Dr. von Neumann worked for a number of years on his theory of games. A treatise 
devoted to the theory was published during 1928. After the Hungarian-born Dr. von 
Neumann came to the United State in 1930, he worked on the theory with Dr. Oskar 
Morgenstern, Professor of Economics at Princeton University. They collaborated on a book, 
„Theory of Games and Economic Behavior,” first published in 1944.

This union of mathematics and economics aimed to demonstrate that „the typical 
problems of economic behavior become strictly identical with the mathemaical notions of 
suitable games of strategy...” The theory is also considered of value for the study of 
government and sociology, and is being applied to problems of military strategy by the 
United States.
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Dr. von Neumann was born in Budapest on Dec. 28, 1903. He studied at the University of 
Berlin from 1921 to 1923, and at the Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland, from 
1923 to 1925. In 1926 he obtained a doctorate in mathematics at the University of Budapest.

After serving as assistant professor at Berlin and Hamburg Universities for four years, 
Dr. von Neumann went in 1930 to Princeton where he served as a visiting professor until 
1933. He then joined the Institute for Advanced Study, where he was a Professor of 
mathematics until 1945.

For the next ten years Dr. von Neumann was director of the Electronic Computer 
Project at the institute, when he left to join the Atomic Energy Commission. He had become 
an American citizen in 1937.

On Many Government Agencies

Since 1940 Dr. von Neumann had served as a member of various Army, Navy and 
other Government agencies. He was a member of the Department of Defense Technical 
Advisory Panel on Atomic Energy; Department of Defense Weapons System Evaluation 
Group; United Stated Air Force Scientific Advisory Board and chairman of its Nuclear 
Weapons Panel.

He was a member of the National Academy of Sciences, the American Academy of 
Arts and Sciences, the American Philosophical Society and the Academies of Science of 
Peru, Italy and the Netherlands. He also belonged to the American Mathematical Society, of 
which he was president from 1951 to 1953, the American Physical Society and Sigma Xi.

He was the author of „Mathematical Foundations of Quantum Mechanics,” and of 
more than a hundred papers on mathematical subjects.

Dr. von Neumann married Mariette Kovesi in 1930. The marriage ended in divorce in 
1937. In 1938 he married Klara Dan, who survives him. Also surviving is a daughter by his 
first marriage, Mrs. Robert Whitman.

Tribute by President
Special to The New York Times

THOMASVILLE, Ga., Feb. 8 – President Eisenhower praised Dr. von Neumann 
tonight when he was informed of the death of the scientist-member of the Atomic Energy 
Commission after he had arrived here by plane from Washington for a brief holiday.

General Eisenhower issued this statement:
„I have just learned of the death of Dr. John von Neumann, a member of the Atomic 

Energy Commission since October, 1954.”
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„Prior to that time he had served the United States brilliantly and devotedly in time of 
war and in time of peace. He was a leader among the gifted group of scientists who found 
refuge in our country from the tyrannies that had beset their native land. Like many others 
he gave generously of his rare and great gifts of mind for the defense of his adopted land 
and the cause of freedom.”

„His loss will be deeply felt not only by the people of our nation but by peoples the 
world over. To his family Mrs. Eisenhower and I extend our profound sympathy.”

Neumann házai Princetonban: 162 Library Pl (1934) és 26 Westcott Rd (1939)
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(Meg je lent: Yearbook of the Amnericar Phylosophical Society, 1957, 149–153. old., 
fordította: Györgyi Géza, in Wigner: Szimmetriák és reflexiók, Gondolat, Bp. 1972)

A Ka na dai Ma te ma ti kai Kong res  szus a múlt nyá ron Edmontonban (Alberta) tar tot ta 
-összejövetelét. Dixmier pro fes  szor Pá rizs ból a Neu mann -al geb rák ról tar tott elő adást. Dr. 
Zassenhaus elő adá sai a cso port el mé let ről az in fi ni te zi má lis ope rá to rok nak és azok kom mu-
tá to ra i nak Neu mann -fé le de fi ní ci ó já val kez dőd tek. Dr. Tucker Princetonból a já ték el mé let-
ről tar tott elő adást; a ma te ma ti ká nak ezt az ágát rész ben Dr. Neu mann ala poz ta meg, és 
gon do la ta i val nagy mér ték ben gaz da gí tot ta azt. Neu mann je len tő sen hoz zá já rult a ma te ma-
ti ka va la men  nyi ré szé hez, ki vé ve a szám el mé le tet és a to po ló gi át, s a ke ze nyo mát raj ta 
hagy ta az el mé le ti fi zi kán és a köz gaz da ság ta non. A há bo rú fo lya mán vég zett mun ká ja alap-
ve tő en já rult hoz zá több ter ve zet si ke ré hez, s a nem zet jó lé te és biz ton sá ga ér de ké ben ki fej-
tett erő fe szí té sei a há bo rú be fe je zé sé vel nem szűn tek meg, ha nem in kább fo ko zód tak. Az 
Egye sült Ál la mok Atom ener gia-bi zott sá gá nak tag ja ként hunyt el.

Neu mann Já nos Bu da pes ten szü le tett 1903. de cem ber 28-án egy jó mó dú ban kár fi a ként. A 
bu da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um di ák ja volt. Ez ab ban az idő ben ta lán a leg jobb is ko la volt 
Ma gyar or szá gon és va ló szí nű leg egy ben a vi lág nak is az egyik leg jobb gim ná zi u ma. Leg alább 
két ta ná ra önál ló ku ta tó mun kát vég zett, ha sze rény ke re tek kö zött is; a ta ná rok több sé ge oda adó 
fi gye lem mel vé gez te az ok ta tást és a gond ja ik ra bí zott fi a tal em be rek ne ve lé sét. Neu mann te het-
sé gét a ta ná ri kar ko rán fel is mer te, és Rátz Lász ló ma te ma ti ka ta nár – ki nek a je len so rok író ja is 
mé lyen le van kö te lez ve – szár nyai alá vet te Jan csit, kü lön órá kat adott ne ki és be mu tat ta az 
egye te men. Az egye tem, va la mint né hány kö zép is ko la kap cso la ta meg le he tő sen szo ros volt, és 
Neu mann köz is mert lett a bu da pes ti ma te ma ti ku sok te vé keny kö re i ben, még mi e lőtt le érett sé gi-
zett vol na. Fej ér Li pót tól, sok ma gyar ma te ma ti kus szel le mi aty já tól szár ma zik a mon dás: 
„ha zánk leg na gyobb Jan csi ja”, és ez az el ne ve zés egész éle té re Neu man non ra gadt.

Az is ko lá ban és tár sai kö zött Jan csi kis sé vis  sza hú zó dó volt. Az osz tály csíny je i ben részt 
vett, de kis sé lagy ma ta gon, csak an  nyi ra, hogy el ke rül je a nép sze rűt len sé get. Volt né hány kö ze li 
ba rát ja, és min den ki tisz tel te; az in tel lek tu á lis erőt a di ák-kö zös ség el is mer te és tisz tel te, vagy – 
leg több ször – ép pen ség gel iri gyel te. Jan csi sze re tett be szél ni, be szél ni a ma te ma ti ká ról, már 
ilyen fi a tal kor ban is, és ba rá tai gyak ran ké sen ér kez tek ha za a ve le tett sé ták után.
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Érett sé gi után Neu mann kém iát ta nult két éven át a ber li ni egye te men és két éven át 
Zü rich ben. A ké mi ai ta nul má nyok né mi biz to sí té kot je len tet tek a ma te ma ti ku si élet pá lya 
bi zony ta lan sá ga i val szem ben. Egy ma te ma ti kus szá má ra csak ta ná ri ál lás lát szott el ér he tő-
nek, és ilyen ke vés volt az egye te men. A kö zép is ko lák ban a fi ze tés nem fe lelt meg a ban-
kár szü lők kí vá nal ma i nak. Így azu tán a ve gyé szi pá lya mel lett tör tént a dön tés, komp ro mis-
 szum ként Jan csi tu do má nyos haj la mai és a zord re a li tá sok kö zött, ahogy eze ket a csa lád ja 
és ön ma ga is lát ta. Mind azo nál tal a ve gyész hall ga tó ide je nagy ré szét a ber li ni és zü ric hi 
ma te ma ti ku sok tár sa sá gá ban töl töt te, és az if jú ké mi kus ra gasz ko dá sa tu do mány szak já hoz 
so ha sem volt na gyon ben ső sé ges. Ké mi ai ta nul má nya it el vé gez te, de ugyan ab ban az év ben, 
ami kor Zü rich ben meg kap ta ve gyész dip lo má ját, Bu da pes ten ma te ma ti ká ból dok to rált. A 
dok to ri dis  szer tá ció és vizs ga nyil ván va ló an nem je len tett szá má ra szá mot te vő erő fe szí tést.

A dok to rá tus után Neu mann ta nul má nya it Göttingában és Ham burg ban foly tat ta, és 
1927-ben ma gán ta nár lett Ber lin ben. A kém iát las san el hagy ta, és egy re in kább a ma te ma-
ti ka és az el mé le ti fi zi ka fe lé for dult. Leg in kább ma ra dan dó ér té kű mun kái kö zül né há nyat 
eb ben az idő szak ban pub li kált.

Neu mann 1929-ben meg hí vást ka pott egy sze mesz ter re Princetonba. Ame ri kát el ső 
pil lan tás ra meg sze ret te, és úgy él vez te Princeton tár sa dal mi és tu do má nyos at mosz fé rá ját, 
mint ka csa a vi zet. Az egy sze mesz ter re szó ló meg hí vás után rö vi de sen ál lan dó ál lást aján-
lot tak fel ne ki, és 1931-ben meg kap ta a pro fes  szo ri ki ne ve zést. Fe le sé gé vel, Kövesi Ma ri-
et tá val együtt, aki vel köz vet le nül el ső princetoni lá to ga tá sa előtt kö tött há zas sá got, sok jó 
ba rá tot szer zett Princetonban, kik nek ra gasz ko dá sa nem vál to zott meg sem a férj, sem a 
fe le ség iránt az el kö vet ke zett sok-sok esz ten dőn át. A Ma ri et ta ren dez te tár sas ös  sze jö ve te-
lek és há zuk de rűs at mosz fé rá ja köz mon dá so sak vol tak Princetonban és azo kat so kan szí ve-
sen em le get ték hos  szú idő vel azu tán is, hogy 1937-ben elvá!tak. Egy le á nyuk volt, Mar ina, 
ki je len leg férj nél van és Princetonban él.

1933-ban, rö vid del az Institute for Advanced Study meg ala pí tá sa után Neu mannt fel-
kér ték, csat la koz zék az in té zet tu do má nyos ku ta tó i nak ka rá hoz. Ez az in té zet az ak ko ri idők 
Ame ri ká já nak nagy sza bá sú kí sér le te volt a ma ga sabb tu do má nyok és ku ta tás te rü le tén, A. 
Flexner és O. Veblen, va la mint mes  sze te kin tő ba rá ta ik párt fo gá sá val, akik az anya gi ala pot 
ad ták a vál lal ko zás hoz. Neu mann meg hí vá sa az in té zet hez – a har minc éves fi a tal em ber az 
or szág né hány leg ki emel ke dőbb és leg el is mer tebb ma te ma ti ku sa kö zött fog lal ha tott he lyet 
– nem csak ké pes sé ge i nek je len té keny el is me ré se volt, ha nem az ame ri kai élet be va ló tel jes 
be il lesz ke dé sé ről is ta nús ko dott. Még a há bo rú előtt nő ül vet te Dán Klá rit, aki vel Ma gyar-
or szá gon is mer ke dett meg és aki túl él te őt.

Neu mann sok ré tű te vé keny sé get foly ta tott a há bo rú alatt. Leg hí re seb bé vált ér de me, 
hogy ja va sol ta a „rá lö vé ses” mód szert nuk le á ris ha sa dó anyag rob ba ná sá nak elő idé zé sé re. 
Ezt a mód szert má sok tól füg get le nül ta lál ta fel, két ség kí vül a kü lön fé le ala kú ra ki ké pe zett 
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lö ve dé kek el mé le té ben va ló nagy fo kú jár tas sá gá nak ered mé nye kép pen. Neu mann a har cok 
meg szű né se kor sem sza kí tot ta meg kap cso la ta it a hon vé de lem mel és a mag ener gi á ra vo nat-
ko zó mun kák kal, ha nem ide jét, ener gi á ját, le le mé nyes sé gét, íté lő ké pes ség ét nagy rész ben 
vá lasz tott ha zá ja vé del mi ere jét fo ko zó erő fe szí té sek nek szen tel te. Utol só éve i ben ki zá ró lag 
kor mány szer vek szá má ra vég zett mun kát, és 1957. feb ru ár 8-án, több évi szol gá lat után, 
mint az Egye sült Ál la mok Atom ener gia-bi zott sá gá nak tag ja hunyt el.

Le he tet len vol na Neu mann hoz zá já ru lá sát a kü lön fé le tu do má nyok hoz – a ma te ma ti-
ká hoz, a fi zi ká hoz, a köz gaz da ság tan hoz, a mű sza ki tu do má nyok hoz – egy tu cat nál ke ve-
sebb ol da lon meg fe le lő kép pen ér té kel ni. A ma te ma ti ka te rü le tén vég zett mun ká ja, mely 
min dig a leg kö ze lebb ál lott szí vé hez és amely ben ra gyo gó el mé je a leg ered mé nye seb ben 
nyi lat koz ha tott meg, erő sen Hilbert axi o ma ti kus is ko lá já nak be fo lyá sa alatt állt. Ez nem 
csu pán a ma te ma ti kai lo gi ka te rén vég zett mun ká já ra ér vé nyes, ha nem ar ra is, ahogy más 
prob lé ma kö rö ket gaz da gí tott alap ve tő ered mé nyek kel, így a Hilbert-tér és a nem-kor lá tos 
ope rá to rok el mé le tét, a kvan tum me cha ni kát, a já ték el mé le tet. Az ob jek tu mo kat, me lyek kel 
el mé le te fog lal ko zott, oly mó don jel le mez te, hogy fel so rol ta az azu tán kö vet ke ző ma te ma-
ti kai ér ve lés ben fel hasz ná lan dó tu laj don sá go kat, úgy hogy a gon do lat me net ered mé nye 
al kal maz ha tó le gyen mind azon ob jek tu mok ra, ame lyek a fel so rolt tu laj don sá gok kal ren del-
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kez nek. A már em lí tett té ma kö rö kön kí vül Neu mann dön tő mó don já rult hoz zá a cso port el-
mé let hez és az ope rá to rok al geb rá já hoz. Az el mé le ti fi zi ka te rü le tén vég zett mun ká ja te tő-
pont ját a jó val a há bo rú előtt meg je lent Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik 
c. köny vé ben ér te el, me lyet csak nem rég for dí tot tak le an gol ra és ad tak ki új ra. Köz gaz da-
ság ta ni ku ta tá sai vég le ges ki fe je zést The Theory of Games and Economic Behavior c. köny-
vé ben nyer tek, me lyet O. Morgensternnel együtt írt, aki utol só éve i ben egyik leg kö ze leb bi 
ba rát ja volt. Az elekt ro ni kus szá mo ló gé pek re vo nat ko zó mun ká já nak leg főbb ered mé nye 
ter mé sze te sen a Princetoni Szá mo ló gép és an nak szá mos test vé re. Emel lett sok cik ket 
kö zölt, me lyek a szá mo ló gé pek alap ve tő el ve i vel fog lal koz nak, és ku ta tá sa i val so kat tett 
azért, hogy meg te remt se a szá mo ló gé pek ana lí zi sé nek axi o ma ti kus alap ját.

Csu pán rend kí vü li szel lem le he tett ké pes ar ra, hogy a tu do mányt oly rend kí vü li mér-
ték ben gaz da gít sa, amint azt Neu mann tet te. Lo gi ká já nak pre ci zi tá sa ta lán szel le mé nek 
leg dön tőbb jel leg ze tes sé ge volt. Az em ber nek az volt a be nyo má sa, hogy egy tö ké le tes szer-
ke zet tel áll szem ben, mely nek fo gas ke re ke it úgy mun kál ták meg, hogy azok ez red hü velyk 
pon tos ság gal il lesz ked je nek egy más ba. „Neu mannt hall gat va ért jük meg, hogy mi kép pen 
kel le ne az em be ri el mé nek mű köd nie” – ál la pí tot ta meg egyik jó meg fi gye lő ké pes ség gel 
meg ál dott kol lé gánk. Szel le mé nek ra gyo gá sa volt a má so dik, ta lán még szem be szö kőbb 
jel lem vo ná sa. Ez a tu laj don sá ga már a ti zen öt éves if jú ban fel is mer he tő volt. Szel le mé nek 
har ma dik jel leg ze tes sé ge a meg őr ző ké pes sé ge volt. Ki vé te les em lé ke ző te het sé ge tet te 
ké pes sé ar ra, hogy tu do má nyos te vé keny sé ge mel lett még egy se reg kedv te lés nek hó dol jon. 
Ama tőr tör té nész volt, oly be ha tó an is mert hos  szú tör té nel mi pe ri ó du so kat, mint akár me lyik 
hi va tá sos. Jól be szélt öt nyel vet, la ti nul és gö rö gül ol va sott. Szám ta lan köny vet – re gé nye-
ket és más tu do má nyok ról szó ló nép sze rű ös  sze fog la lá so kat – ol va sott el és őr zött meg 
em lé ke ze té ben. Mind azon té mák kö zül, ame lyek ről e so rok író ja va la ha is be szél ge tett ve le, 
csak a le író ter mé szet tu do mány ok nem kel tet ték fel az ér dek lő dé sét. Min dig kész volt se gí-
te ni, és őszin tén ér de kel te min den prob lé ma, mely al kal mat adott ké pes sé gei ki fej té sé re. 
Ma te ma ti kát töb bet ta nul tam tő le, mint bár ki más tól, az al ko tó ma te ma ti kai gon dol ko dás ról 
pe dig sok szor ta töb bet, mint amen  nyi re őnél kü le egy éle ten át foly ta tott ta nul má nyok meg-
ta nít hat tak vol na. „Ha egy szer ő ve tett elem zés nek alá va la mely prob lé mát, a to váb bi tár-
gya lás fe les le ges sé vált. Vi lá gos volt, mit kel lett ten ni”, mon dot ta az Egye sült Ál la mok 
Atom ener gia-bi zott sá gá nak je len le gi el nö ke.

Mély sé ges hu mor ér zé ke, tör té ne tek és vic cek elő adá sá ra va ló rend kí vü li ké pes sé ge 
meg ked vel tet te Johnny-t al ka lom sze rű is me rő se i vel is. Tu dott nyers len ni, ha az szük sé ges 
volt, de nem volt so ha nagy ké pű. Neu mann kér lel he tet len lo gi ká já nak sok min dent meg 
kel lett ér te nie és el kel lett fo gad nia, amit leg töb ben nem akar tunk el fo gad ni s még csak 
meg ér te ni sem kí vá nunk. Ez a tény ad ta meg Neu mann sok er köl csi íté le té nek szí ne ze tét. 
„Épp oly ne vet sé ges el pa na szol ni, hogy az em be rek ön zők és ál no kok, mint ami att pa nasz-
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kod ni, hogy a mág ne ses tér csak ak kor nö ve ked het, ha az elekt ro mos tér nek ro tá ci ó ja van. 
Mind a ket tő ter mé szet tör vény.” Csak a tu do má nyos-in tel lek tu á lis tisz tes ség hi á nya és tu do-
má nyos ered mé nyek el tu laj do ní tá sa tud ta ki vál ta ni fel há bo ro dá sát és ha rag ját, s ezek ki is 
vál tot ták, jó for mán füg get le nül at tól, hogy ő ma ga vagy más va la ki volt-e a ká ro sult.

Ami kor Neu mann meg ér tet te, hogy gyó gyít ha tat lan be teg, lo gi ká ja kényszerítette, 
hogy fel fog ja: meg szű nik lé tez ni, és így meg szű nik gon dol kod ni is. E kö vet kez te tés tel jes 
tar tal ma azon ban az em be ri in tel lek tus szá má ra meg fog ha tat lan, ezért meg ret ten tet te őt. 
El szo mo rí tó volt lát ni, mi képp őröl te fel szel le mét – ami kor már nem volt sem mi re mény 
– az el ke rül he tet len, de el fo gad ha tat lan vég zet tel ví vott küz de lem.

Dr. Neu mann tu do má nyos ér de me i ért sok el is me rés ben ré sze sült. Szo kat la nul fi a tal 
élet kor ban tag já vá vá lasz tot ta az Ame ri kai Fi lo zó fi ai Tár sa ság és a Nem ze ti Tu do má nyos 
Aka dé mia. Le ve le ző tag ja volt a Hol land Ki rá lyi Aka dé mi á nak, az Istituto Lombardonak, 
az Accademia dei Lincei-nek, kül ső tag ja a Pe rui Aka dé mi á nak, tag ja a Mű vé sze tek és 
Tu do má nyok Aka dé mi á já nak. Sok ki tün te tés ben ré sze sült. Ezek kö zött van a Medal for 
Merit, a Distinguished Civilian Ser vi ce Award, és az Egye sült Ál la mok Atom ener gia-bi zott-
sá gá nak Fermi-díja. Sok-sok ér de me volt, nagy szel lem volt, ta lán a szá zad el ső fe lé ben 
egyi ke a leg na gyob bak nak.

Neumann szobra a BME udvarán
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A Collected Works első kötetének címlapja
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„In planning a new computing mashine”
Neu mann Já nos egy elő adá sán rög zí tett hang fel vé tel rész le te.

A ké pet egy ko ri ta nít vá nyom, dr. Pin tér Ist ván tu do má nyos fő igaz ga tó-he lyet tes ké szí tet te 
(Kecs ke mé ti Fő is ko la Gé pi pa ri és Au to ma ti zá lá si Mű sza ki Fő is ko lai Kar, GAMF, 2002)
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A kö tet szer zői

Arthur O. Stinner pro fes  szor is ko lá it Ma gyar or szá gon, 
Né met or szág ban és Ka na dá ban vé gez te. Az Albertai Egye te men 
fi zi ká ból és mo dern nyel vek ből dip lo má zott. M. Sc fo ko za tát 
fi zi ká ból a York-i Egye te men sze rez te. Dok to ri fo ko za tát a Tor-
on tói Egye te men kap ta a ter mé szet tu do mány ok ok ta tá sá ból. 20 
éven át ta ní tott fi zi kát kö zép is ko lá ban és a fel ső fo kon. A szé les-
kö rű en kap cso ló dó kér dé sek ről szó ló fő mű vét a Ka na dai Űr ha-
jó zá si Hi va tal pub li kál ta: „Az ösz tö nös fi zi ká tól a Csil lag Ha jó-
kig”. Tíz éve szer vez nyá ri is ko lá kat a ta nár kép zés sel és a fi zi-
ka tör té net tel fog lal ko zó ok ta tók nak, PhD hall ga tók nak Win ni-
peg ben és Mün chen ben ka na dai, né met és ma gyar részt ve vők-
kel. Több eset ben tar tott elő adást Szom bat he lyen. A Szom bat-
he lyi Tu do má nyos Tár sa ság tisz te let be li tag ja. Újab ban nagy si-
ke rű fi zi ka tör té ne ti szín da ra bo kat is ír. Cí me: Faculty of 
Education, University of Ma ni to ba, Win ni peg, R3T 2N2, 
Ma ni to ba, Canada; Ema il: stinner@cc.umanitoba.ca

Ko vács Lász ló professzor ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos kö zép-
is ko lai ta ná ri ok le ve lét az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men 
sze rez te Bu da pes ten. Ter mé szet tu do má nyi dok tor (KLTE 1973), 
a fi zi ka tu do má nyok kan di dá tu sa (MTA TMB 1998), ha bi li tált 
(Deb re ce ni Egye tem, 2000). 18 évig gim ná zi u mi ta nár, igaz ga-
tó he lyet tes Nagy ka ni zsán. 1983-ban mun ka tár sa i val meg ala pí-
tot ta a Ber zse nyi Dá ni el Ta nár kép ző Fő is ko lán a Fi zi ka Tan szé-
ket, ahol je len leg is mag fi zi kát, fi zi ka mód szer tant és fi zi ka tör-
té ne tet ok tat. 2002-től a BDF tu do má nyos rek tor he lyet te se. 
Szá mos fi zi ka tör té ne ti ta nul mány és könyv szer ző je, ha zai és 
nem zet kö zi kon fe ren ci ák rend sze res meg hí vott elő adó ja. 
Mikola-díjas (ELFT 1973), az Eöt vös Érem (ELFT 1999) és az 
ezüst Vol ta Érem (Páviai Egye tem 1999) tu laj do no sa. Cí me: 
BDF 9700 Szom bat hely, Pf. 170. Ema il: klaci@bdtf.hu.

123



STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA (SPS)
Redigit: Kovács László

Berzsenyi Dániel Főiskola Fizika Tanszék
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A sorozat eddig megjelent kötetei:

TOMUS I.
HISTORY OF SCIENCE IN TEACHING PHYSICS

1995

TOMUS II.
JÁTÉKOS, GONDOLKODTATÓ FIZIKAOKTATÁS

1996

TOMUS III.
FIZIKAI ÉS INFORMATIKAI NAPOK

1996

TOMUS IV.
F. S. WAGNER: WIGNER JENŐ, AZ ATOMKOR EGYIK MEGALAPÍTÓJA

1998

TOMUS V.
ABONYI IVÁN: SZILÁRD LEÓ 1898–1964

2000

TOMUS VI.
KOVÁCS LÁSZLÓ: HEVESY GYÖRGY 1885–1966

2000

TOMUS VII.
L. KOVÁCS – L. KOVÁCS JR.: GEORGE DE HEVESY 1885–1966

2000

TOMUS VIII.
LÁSZLÓ KOVÁCS: EÖTVÖS LORÁND, A TUDÓS-TANÁR – LORÁND EÖTVÖS, 

SCIENTIST-TEACHER
2001

TOMUS IX.
LÁSZLÓ KOVÁCS: EUGENE P. WIGNER AND HIS HUNGARIAN TEACHERS

2002



Neumann Princeton-i munkahelye: az Institute for Advanced Study

Neumann budapesti iskolája, Rátz tanár úr munkahelye: a Fasori Gimnázium




