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barna Umbra MnO2 + FeO(OH) Idem 
fekete Vas-oxld-fekete Fe3O4 |ó fedő, sav-, lúgellenálló 

sárga 
Ólomsárga PbCrO4 |ó fedő, nagy színező erejű 

sárga 
Horgany sárga 4Zn0.4Cr03.3H20 könnyűfémek alapozására, 

fedésére, fényálló 

vörös, 
kékesvörös Clnóber HgS sav- és lúgellenálló, nem 

fényálló, mérgező 
narancssárga Mínlum Pb3O4 rozsdavédő, jó alapozó 

olivazöld Króm-oxld-zöld Cr2O3 
nagy fedőképességű, sav-, 

lúg-, hőálló 
élénk zöld Schweinfurtl Cu(CH3COO)2.3(AsO)2 fényálló, Igen mérgező 

kék Mangánkék BaMnO4-BaSO4 ragyogó kék, jó fedő 
Párlzslkék (Berll-

nlkék) Na, K1 Fe(Fe(CNe) Igen Jó színtartó Iazúrf  esték 

Ultramarln Na2S + kaolin + 
kvarchomok olvadéka 

élénk színű, olajban Iazúr, 
nem saválló 

fekete Barnakő MnO2 Igen jó fedő 

Ha megfelelő  arányban bizonyos pigmenteket kevernek, különböző, tetszés sze-
rinti színárnyalatokat lehet előállítani. 

Dr. Makkay Klára 

Neumann  János  és a számítógép 

Neumann János Lajos (John Louis Neumann) jómódú családban született Buda-
pesten 1903 szeptember 8-án, a város Habsburg-kori csillogásának utolsó napjaiban. 
Apja, Miksa bankár volt, a város legfontosabb  magánbankjai egyikének társtulajdo-
nosa, aki gyermekei számára a szellemi és anyagi jólétet egyaránt biztosítani tudta. 
1913-ban a császár Margittai előnévvel nemesi rangra emelte, amit az ifjú  Neumann 
később von-ra németesített. Apjának és Margit nevű anyjának három fia  volt, János, 
Mihály és Miklós, akik közül János volt a legidősebb. 

Neumann már egészen fiatalon  rendkívüli szellemi képességekről és nyelvér-
zékről tett tanúbizonyságot. Említette egyszer nekem, hogy hatéves korában ő és 
édesapja gyakran tréfálkoztak  egymással ógörögül. Kedvtelésből történelmi tanul-
mányokat is folytatott,  és elsőrangú történésszé képezete magát. Később főként  a 
bizánci kultúra történetével foglalkozott,  és valóban elmélyült és enciklopédikus tu-
dásra tett szert erről a kérdésről csak úgy, mint számos más, a történelemben fontos 
szerepet játszó társadalmakról. 

Egyik legfigyelemreméltóbb  képessége abszolút emlékezőtehetsége volt. 
Amennyire csak ellenőrizni tudtam, Neumann képes volt bármilyen, egyszer olvasott 

Arcképcsarnok 
Tudományok története 

90 éve született Neumann János 



könyvet vagy cikket szó szerint idézni, sőt ezt évekkel később is pillanatnyi habozás 
nélkül meg tudta tenni. Minden késlekedés nélkül le is tudta fordítani  az eredeti 
nyelvről angolra. Egyszer próbára akartam tenni ezt a képességét és megkértem, 
mondja el, hogyan kezdődik A két város meséje, amire gondolkodás nélkül, azonnal 
elkezdte idézni az első fejezetet,  és mindaddig folytatta,  amíg tíz vagy tizenőt perc 
múlva meg nem kértem, hogy hagyja abba. Egy másik alkalommal megfigyeltem, 
amint egy olyan tárgyról tartott előadást, amelyről mintegy húsz évvel korábban, 
német nyelven cikket írt. Előadásában Neumann pontosan azokat a betűket és szim-
bólumokat használta, mint eredetileg. Számára a természetes nyelv a német volt; úgy 
tűnt, németül fogalmazza  meg gondolatait és aztán villámgyorsan lefordítja  őket 
angolra. Gyakran figyeltem  őt írás közben, és néha láttam, hogy megkérdezett valakit, 
hogy mondana valamilyen német szót angolul. 

Emlékezőtehetsége nagyban hozzájárult kiváló humorérzékéhez is, mert bármi-
lyen történetre vissza tudott emlékezni, ha akart. Ily módon páratlan gyűjteményre 
tett szert anekdotákból, mondókákból és vidám történetekből. Nemhivatalos, de ko-
moly beszélgetéseit előszeretettel tette színesebbé az éppen odaülő történetekkel. Ez 
irányú képessége Lincolnéhoz hasonló volt. Ha a barátai meglátogatták, egyfajta 
ajándékként mindig új történetekkel próbáltak kedveskedni neki. 

Nagyon élvezte az emberek társaságát is, házában csodálatos partikat és vacsorá-
kat adott. Különösen élénk érdeklődést tanúsított a Felsőfokú  Tanulmányok Intézete 
(IAS) ideiglenes tagjai iránt, és kötelességének érezte, hogy ő mutassa be őket kolle-
gáiknak. Ennek megfelelően  hetenként legalább egyszer az egész házat megtöltő em-
bersereget láttak vendégül - akik között az egyetemet éppen csak elvégzett 
fiatalembert  éppúgy lehetett találni, mint a Princetonban átutazóban látogatást tevő 
tudóst. E vendégségek alkalmával történelmi anekdotákkal és odaillő, általában hu-
moros idézetekkel szórakoztatta vendégeit. Ebben felülmúlhatatlan  volt. A törté-
neteit igen jól adta elő, különösen a hosszúakat, úgy, hogy hallgatói szinte 
lélegzet-visszafolytva  várták a csattanót. 

1919-ben, Kun Béla kommunista rendszerének létrejöttekor a Neumann család 
velencei házukba menekült. Egyáltalán nem kétséges, hogy apja a családjának bizton-
ságát féltette,  nehogy a kommunisták kezébe kerüljenek. Ez a tapasztalat nagy hatás-
sal volt Neumannra, akiben erős ellenszenv, sőt, gyűlölet alakult ki minden iránt, amit 
a kommunizmus képviselt. 

A Tanácsköztársaság után az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban a tu-
dománytörténetnek egy igen figyelemre  méltó szakasza kezdődött el. A Habsburg 
uralmat jellemző elnyomás és szellemi restség alól kiszabadulva hirtelen a tudósok 
igen jelentős nemzedéke nőtt fel.  Ezek közül való Magyarországon Neumann és Wig-
ner, Lengyelországban Banach, Jugoszláviában pedig Feller. Természetesen e korsza-
kot megelőzően is születtek nagy tudósok az Osztrák-Magyar Monarchia 
országaiban, például Sigmund Freud, Hevesy György és Kármán Tódor, de általában 
véve a Habsburgok alatt Közép-Európa szellemi élete nem volt ideálisnak mondható, 
és Hevesy is, Karmán is Közép-Európán kívül folytatta  munkásságát. 

Akármi is volt ennek az intellektuális reneszánsznak az oka, minden valószínűség 
szerint Neumaim volt e korszak óriásai közül a legnagyobb. Nagyon nehéz persze az 
értékelés, mert e korszak emberei bármilyen mércével mérve is, rendkívüliek voltak. 
Nehéz kellőképpen értékelni az Egyesült Államok szerencséjét, hogy legjobbjaik kö-
zül oly sokan kerestek itt menedéket a nácizmus szellemi, faji  és vallási üldözései elől. 

Neumann, akit majdnem mindenki Johnnyként – néhány ember pedig Jancsi-
ként – ismert, az iskolában oly lenyűgöző hatással volt tanáraira, hogy egyikük, Rátz 
László rávette az apát, hogy a kötelező iskoláztatáson kívül magánúton is taníttassa 
gyermekét. Még 18 éves kora előtt közös dolgozatot publikált tanárával, Fekete Mi-
hállyal, az ismert magyar matematikussal. A budapesti Evangélikus Gimnázium ta-
nulója volt 1911 -tői az 1921 -es érettségiig. Ebben az időben apja egy különösen nagy 
ajándékot adott az iskolának, amely egyébként a legjobbak egyike volt Magyarorszá 
gon. Nagy szerencse, hogy Rátz az iskola tantestületéhez tartozott. Kiváló tanár volt, 
és nagy befolyást  gyakorolt Neumannra és Wignerre egyaránt. Később ő lett az iskola 
igazgatója. 



Carl Kaysennek1 a Felsőfokú  Tanulmányok Intézete igazgatójának jóvoltából 
hozzájutottam Neumann középiskolai bizonyítványához. Szórakoztató végignézni, 
mik voltak akkoriban az erősségei – a legjobb matematikusként tartották számon, 
aki valaha is az iskolába járt –, és mik voltak gyengéi. Minden osztályzata Avolt, csak 
ábrázoló geometriából, írásból és énekből kapott B-t, tesnevelésből C-t, magavisele-
tére pedig néha A-t, de gyakrabban B-t. 

1921 -ben beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre, de az 1921 –23 éveket 
Berlinben töltötte, ahol Fritz Haber befolyása  alá került. Berlinből Zürichbe ment, a 
svájci Szövetségi Műszaki Főiskolára (Eidgenössische Technische Hochschule), ahol 
talalkozott Hermann Weyllel, a felülmúlhatatlan  matematikussal, aki később kollé-
gája lett a Felsőfokú  Tanulmányok Intézetében, és Pólya Györggyel, a legnagyobb 
matematikaoktatók egyikével. A Szövetségi Főiskolán 1925-ben vegyészmérnöki ok-
levelet szerzett; a következő évben pedig, 1926. március 12-én – 22 éves korában – 
a Budapesti Tudományegyetemen summa cum laude doktorált matematikából. Mel-
léktárgyai a kísérleti fizika  és a kémia voltak. 

1927-ben a Berlini Egyetem matematika tanszékén egyetemi magántanár lett. 
Három évig oktatott Berlinben, ezalatt algebrai, halmazelméleti és kvantummechani-
kai tárgyú dolgozatai révén világszerte ismertté vált. Ulam beszámol arról, hogy már 
1927-ben, amikor Neumann részt vett egy, a lengyelországi Lvovban rendezett mate-
matikai kongresszuson, a hallgatóságnak "fiatal  zseniként" mutatták be. 

Nyilvánvaló, hogy 1927-re nagy matematikusként volt közismert, és miután az 
1929-es évet Hamburgban töltötte, 1930-ra meghívták a Princeton Egyetemre ven-
dégelőadónak. Vendégprofesszorként  Princetonban maradt, majd 1931 -ben az egye-
tem professzora  lett. 1933-ban aztán átment a Felsőfokú  Tanulmányok Intézetébe', 
amely akkor a Princetoni Fine Hallban működött, abban az épületben, amelyet Veblen 
emeltetett Henry B. Fine dékán emlékére. 

Az a tény, hogy az Egyetem és az Intézet matematikai oktatógárdájának székhelye 
ugyanabban az epületben volt, vezető matematikusok és fizikusok  legnagyobb kon-
centrációját eredményezel, ami valaha is létezett: Az egyetlen hasonló a göttingcni 
nagy matematika tanszék volt, amely azonban ekkorra már (1933) jócskán túljutott 
fénykorán;  mivel egy náci volt a Matematikai Intézet vezetője, és Courant Landau, 
Emmy Noether, Bernays, Born, Franck, Weyl és még sokan mások hamarosan ott-
hagyták az intézetet, ha ugyan már korábban ki nem léptek. Otto Neugebauert kine-
vezték ugyan az Intézet vezetőjévé, de csak egy napig maradt hivatalban. Amikor 
visszautasította, hogy letegye a nácik által követelt hűségesküt, el kellett hagynia 
Németországot. Hitler hatalomra jutásának nagy szerepe volt abban, hogy a világ-
nagyságoknak ez a csoportja Princetonban létrejöhetett. A matematikában és fiziká-
ban lejárt az európai egyeduralom ideje, amely korábban oly erős volt, hogy a Bulletin 
of  the American Mathematical Society (az amerikai matematikai társasag jelentése) 
című amerikai matematikai folyóirat  éveken keresztül rendszeresen ismertette a 
Göttingenben tartott előadás-sorozatokat. 

Göttingen fénykorában  a német matematika nagy vezéralakja David Hilbert 
(1862–1943) volt; világszerte óriási befolyást  gyakorolt a matematika fejlődésére, 
és még életében eljutott oda, hogy az egész matematikai és elméleti fizikai  világ szá-
mára ő szabott irányt. Páratlan teljesítmény volt. Hilbertnek a matematika fejlődésé-
ben játszott szerepét leginkább talán az 1900-as párizsi Nemzetközi Matematikai 
Kongresszuson fölolvasott  dolgozata jellemzi. Beszédében, amely a Kongresszus köz-
ponti előadása volt, Hilbert 23 problémát fogalmazott  meg, amelyek "megoldását a 
jövőtől várjuk". Ez a problémasor valójában a modern matematikai kutatások hosszú 
távú programjává vált. Neumann legnagyobb teljesítményeinek egyike, hogy az ötö-
dik problémára részleges megoldást talált. A megoldatlan problémák mindmáig a 
matematikai kutatások középpontjában állnak. 

É háttér ismeretében válnak érthetővé az alábbiak. Az 1920-as években Göttin-
genben egy csodálatos fizikusokból  álló csoport működött. Különböző időpontokban 
közéjük tartozott Max Born és James Franck – aki állandó jelleggel itt dolgozott –, 
P.M.S. Blackett, Karl Compton, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Pascual Jordán, Lot-
har Nordheim, Róbert Oppenheimer, Wolfgang  Pauli, Linus Pauling és Wigner Jenő. 



Ugyanebben az időszakban utazott Göttingenbe Neumann, hogy Hilbert mellett fizi-
kai és formális  logikai kutatásokat folytasson.  Miss Reid idézi Nordheimet, aki a két 
férfit  összehasonlítva azt mondja, hogy Hilbert "lassú felfogású"  volt, Neumann vi-
szont "a leggyorsabban gondolkodott mindazok közül, alakét valaha ismertem". 
Mindez 1924-ben történt. 

Sok közismert anekdota kering a matematikusok körében, amelyek Neumann 
gondolkodásának fantasztikus  gyorsaságát mutatják. Ezek egyikéről ugyan ő maga 
jelentette ki, hogy nem igaz, mégis nagyon jellemző. Eszerint Hermann Weyl tartott 
volna egy előkészítő előadást annak a tételnek a mélységeiről, amelyet be kívánt 
bizonyítani, és ebben jelezte miért szükségképpen nehéz a bizonyítás. Következő nap 
azután előadta ezt a hosszadalmas és nehéz bizonyítást. A végén – folytatódik  a 
történet – a fiatal  Neumann fölugrott  és azt mondta: "volna kedves meghallgatni a 
következő bizonyítást?". Ezzel fölírt  néhány sort, amelyben egy egészen új és egyszerű 
bizonyítását adta a tételnek. Egy másik, e gondolkodás gyorsaságát jelző, de igaz 
történet Prineetonban esett meg. Neumann szokásai közé tartozott, hogy az Intézet 
minden látogatója előtt nyitva tartotta ajtaját, azok pedig rendszeresen föl  is keres-
ték, hogy valamilyen matematikai természetű problémájuk megoldásához segítségét 
kérjék. Mindenki másnál inkább képes volt arra, hogy csaknem azonnal megértse, mit 
tartalmaz a szóban forgó  tétel és megmutassa, hogyan lehet bebizonyítani, vagy ha az 
állítás nem volt helyes, egy igaz tétellel helyettesíteni. Egy ilyen alkalommal egy 
fiatalember  adta elő nehézségeit, mire Neumann egy részletes bizonyítást írt föl  a 
táblára. Ahallgató bólintott, megköszönte és elment. Következő szombaton Neuman-
nék éjszakai partiján ugyanez az ember odament Neumannhoz és elmondta, hogy 
sajnos elfelejtette  a bizonyítást, ezért kéri Neumannt, hogy ismételje meg. Ezt Neu-
mann a zsúfolt  terem közepén állva meg is tette. 

(folytatása  a következő számban) 

H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig, Bp., 1987, pp. 154–158 

Dr. Victor Marian 
(1896–1971) 

A román tudományos élet kiválósága, a kolozsvári egyetemen folyó  fizika  kutatás 
és oktatás egyik kiemelkedő képviselője volt közel fél  évszázdon át Marian professzor. 

Nagy tudású, igazi humanista műveltségű tudós volt. Munkatársai és széles baráti 
köre egyöntetűen nagy tisztelettel és megbecsüléssel emlegeti mai napig. Közismer-
ten szerény, végtelenül rokonszenves egyénisége, megértő és szívélyes légkört terem-
tett maga körül. Ennek tudható be, hogy a két egyetem egyesítésekor (1959) a fizika 
kar egyik tanszékvezetője lévén, a magyar oktatók beilleszkedése az új helyzetbe 
könnyebb volt. 

Dr. Victor Marian 1896 február  26-án született Beldin (Marosbéld) községben. 
Nagyenyeden, majd Balázsfalván  végezte iskoláit kiváló eredménnyel. Felsőfokú  ta-
nulmányait a budapesti egyetem matematika-fizika  szakán kezdte (1914-15), de a 
háború kitörése négy évre félbeszakította  az ígéretesnek induló pályát. A pesti egye-
temi esztendőről, Eötvös Loránd előadásairól idős korában is nagy szeretettel, sok 
humorral mesélt. 

A háborút hadnagyként harcolta végig, ahonnan súlyos szívbajjal tért haza, ennek 
ellenére örökös munkában érte meg a 75 évet. 

A háború után tanulmányait a kolozsvári román egyetem matematika-fizika  ka-
rán folytatta.  A tanári diploma megszerzését követően (1923) a kiváló képességű és 
felkészültségű  fiatalembert  ugyanitt tanársegédnek nevezték ki. Francia ösztöndíjas-
ként Strassbourgban doktorált P. Weissnál 1936-ban. Igen pontos Curie-pont méré-


