
A Neumann Társaság és az Élet és Tudomány esszépályázatán 

dicséretben részesült munka 

 

Haupt-Kutas Mónika: 

MARSLAKÓ VAGY MESSIÁS 

  

 Csodálkozva olvastam a Neumann János életútját leíró weboldalakon az esszém 

címében szereplő aposztrofálást: Marslakó? Ki volt ez az ember, amiért így emlegették? 

Amiért besorolták a tudomány földönkívüliei közé. Eleddig nem sokat tudtam róla. 

Mondhatni szinte semmit. A „számítógép atyja”. Csupán ennyi volt tudásom a XX. század 

talán legnagyobb matematikai zsenijéről, bár róla olvasva tulajdonképpen nem is lehetne őt 

kisajátítani e tudományág számára. Amiért mégis ezt tesszük, az éppen az ő személyének 

köszönhető, aki önönmagát sorolta e csoportba, s akinek nemcsak hivatása, de szenvedélye is 

volt a gondolkodás. Több egyéb jelzővel tudnám illetni különleges egyéniségét, de mindközül 

mégis a „géniusz” lüktet át leginkább a tudatomon, mind többet olvasok, tájékozódom róla. 

Megragadott annyi év távlatából, s oly magasságokba emelt, ahonnan még szédülni is 

elfeledtem. Olybá tűnhet a róla tájékozódni kívánó érdeklődő számára, mintha egy másik 

dimenzióban élt volna, mégis itt, köztünk. Kortársai között különlegessé mégis az teszi az 

utca embere számára, hogy egy volt közülünk a maga rendkívüli módján. Nem különc 

csodabogár, hanem intellektuális lény, aki tudott beszélgetni, viccelődni, közvetlen lenni, aki 

ember tudott maradni a tudományos világ csúcsára érve is.  

 Forrásaim olyan általános elismerésnek és ismertségnek örvendő internetes csatornák 

voltak, mint a Wikipédia, a Miskolci Egyetem honlapján fellelhető tanulmány, melyet Szabó 

Péter Gábor írt, a Szegedi Tudományegyetem értekezése, a Rubicon, a Múlt-kor, a Világhíres 

Feltalálóink c. internetes oldal, és a YouTube csatornájának róla készült dokumentumanyagai. 

Mind többet olvastam és hallgattam a személyéről szóló anyagokat, annál nagyobb 

döbbenetből induló és csodálattá váló elképedés vette át helyét a bensőmben. Azokban a 

berkekben, ahol ő mozgott, óriási elismerésnek, és meglátásom szerint szeretetnek örvendett. 

Bárki fordult hozzá a szakmai problémájával, mindenkinek segített, mindenki felé 

érdeklődéssel, odafigyeléssel fordult. Hogy miért marad egy ilyen ember a szakmai világ 

csúcsán az egész világé helyett, miért nem hallunk róla többet, annak számos oka lehet. 



Elsősorban talán származása és a politikai, világtörténelmi szelek ide-odafordulásának 

számlájára írható.  

 Könnyedén ki lehetne jelenteni, hogy szerencsés csillagzat alatt született, hogy minden 

adott volt ahhoz, hogy olyan életpályát fusson be, amilyen végül megadatott neki, ha nem 

kellene figyelembe venni a kort is, melyben élt. A források szerint azokban az években sok 

lángelme látta meg a napvilágot, s talán fel sem figyeltünk volna erre a jelenségre, ha nem 

kíséri évekkel később munkásságukat a történelem forrongása, s tesz olyan lépéseket, 

felfedezéseket szükségessé, melyek felhívják a figyelmet e remek tudósok létezésére. Minden 

bizonnyal mindegyiküknek megvan a maga speciális sajátossága, valamennyiükről 

olvashatnánk elképesztő, és minden várakozást – s talán értelmet is – felülmúló tudnivalókat, 

egy dolog azonban kiemeli közülük Neumann János alakját. Kivétel nélkül minden kortársa 

tiszteletteljes elismeréssel beszélt róla, a leghitelesebb szakembernek tartotta.  

Amikor megkérdezték egyszer Szilárd Leót, mi lehetett az oka, hogy a század elején annyi 

zseni született Magyarországon, akkor ő egy pillanatra meghökkent, majd csodálkozva 

visszakérdezett: „Hogyhogy annyi zseni? Zseni köztünk csak egy volt: Neumann János!” 

(Forrás: https://www.uni-miskolc.hu/evml/database/downloads/neumann.pdf) 

Nem csoda hát, ha az olyan laikus, az egyetemi szintű matematika berkeiben nem túl járatos 

ember, mint jómagam, most mégis érdeklődéssel fordul a „számítógép atyja” felé. Még ha a 

halmazelmélet, a kvantummechanika, a játékelmélet, a kémia és a fizika ilyen magas szintű 

ismerete nem is az én asztalom, számos olyan aspektusa akad Neumann személyének, melyek 

mélyebb gondolatok megfogalmazására sarkallják az intellektuális befogadót.  

Hogyan indult el ezen az úton? Mi volt szükséges ahhoz, hogy olyan magasságokba jusson el, 

ahová már csak néhány hasonló tehetségű és gondolkodásszintű pályatársa volt képes követni 

őt? Pontosan tudta, mit akar? Nem volt benne kétség vagy kérdés az előtte álló következő 

lépéssel kapcsolatban? Mindig tudta, hogy jól dönt vagy felmerült-e benne egyáltalán, hogy 

milyen következményei lehetnek az általa tett felfedezéseknek, fejlesztéseknek? Képes volt-e 

néha a jövőbe látni bizonyos helyzetekben? Kérdéseim, töprengéseim lehetnek bár olykor 

homályos hangvételűek, de a továbbiakban megkísérlek majd néhányuk mögé látni, s mivel 

az elmének sajátja a folytonos válasz- és megoldáskeresés, megteszem én is a sajátjaimat, 

hogy a tudomány, s a vele sokszor hadban álló hit segítségével megérteni vélhessem egy 

ragyogó elme küldetését. 

 

https://www.uni-miskolc.hu/evml/database/downloads/neumann.pdf


 Zsidó származása már önmagában is nagy jelentőséggel bírt későbbi fejlődésének 

egyengetése, vagy még inkább elősegítése szempontjából, s ha hozzávesszük a genetikai 

adottságokat, melyeket kimagaslóan művelt és tudásanyagban bővelkedő szülei által minden 

bizonnyal megkaphatott, megállapíthatjuk, hogy már egészen kicsi gyermekkorától olyan 

légkör vette körül, mely minden szempontból ösztönzőleg hatott géniuszára. A család tehetős, 

vagyonát okosan használja, gyarapítja, a zsidó mentalitásban rejlő erő gyorsan viszi előre az 

ifjút, akiben kezdettől fogva csírázik a tudásvágy, még ha későbbi életének nem is 

mozgatórugója, de feltétlen megértett kísérője, hogy a tudás valóban hatalom. Ennek 

megfelelően járatják a korszak legjobb gimnáziumába, ahol magas szintű matematikát tanul, s 

korosztályát megelőzve érettségizik le. Családja és saját széles látókörű, tudatos 

gondolkodását fémjelzi az a tény is, hogy három európai egyetemet végez el, a hazai mellett 

Berlin és Zürich kovácsolja azzá a lángelmévé, aki évekkel később az Egyesült Államokban 

nemcsak a kor legjelentősebb vívmányainak fejlesztésében vesz részt, de vezetőjükké válik, 

véleményére, tudására világszínvonalon számítanak.  

 

 Mert imád gondolkodni, egyebet sem szeret igazán, leginkább ebben leli örömét. 

Közben családot alapít, az élet mellette sem megy el nyomtalanul. Magánélete ugyanúgy 

megjárja a hullámhegyeket és hullámvölgyeket, mint bármely más halandóé, lánya születik, s 

végül második házasságában nyugvópontra ér. Mindez azonban szinte mellékes szál marad a 

munkássága mellett, mert közben egyre közelebb ér az idő, amikor magas szintű tudására 

veszélyes játszmában, haditechnikai fejlesztésekben támad igény. A szerencsés csillagzat, 

melyben született, itt válik másodjára Janus-arcúvá. Az elsőt talán észre sem veszi a sors, 

Németország történelmének és politikájának alakulásában az európai értelmiség aránylag 

korán észleli a vészjelzést, hogy aki tud, annak menekülnie kell, át a tengerentúlra, a 

szabadvilágba. Így tesz ő is, s ott folytatja munkáját, immár letelepedve, ahol kortársaival 

vállvetve belemerül a fizika-haditechnika-vegyészet hármas hullámába, s onnan felbukkanva 

a világ talán legnagyobb, s nem csak talán legveszélyesebb találmányával döbbenti meg a mit 

sem sejtő világot. Az atom, amely korszakváltás a haditechnikában. Az atom, amely békés 

célokat is szolgálhat. Az atom, amely nagyobb veszély erre a világra, mint bármi más csapás, 

amely eddig bekövetkezhetett, s mindezt azért, mert az ember kezében van.  

  

 Még nem tudják hatását, csak évek múltán derül ki, mily veszélyes a radioaktív 

sugárzás. Akkor már késő lesz. Addig azonban folyik tovább a munka, egyre több felmerülő 

problémát old meg a géniusz, és egyre szélesebb az a spektrum, mely felé érdeklődéssel 



fordul. Bár évekkel később a haditechnika fejlődése okozza korai vesztét, mégis onnan indul 

ki az a másik forradalmi találmány, amely – túlzás nélkül állíthatom – megváltoztatja az egész 

világot. S mint minden felfedezésnek, ennek is megvan a jó és rossz oldala. Az ember, bár 

egyszeriben kapcsolatba kerül az egész világgal, mégis oly magányossá válik számítógépe, 

laptopja, okostelefonja előtt ülve, amit a XX. század nagy tudósai nem láthattak előre. Mégis 

előttem a kép, ahogy ezek a lángelmék erre is megoldást találva, egyszerűen kiveszik a mai 

kor emberének kezéből az elektronikát, és beszélgetni kezdenek. Hangosan, egymással. Hisz 

nekik munkaeszköz volt az, ami nekünk mára az életformánk. Látom őt is magam előtt, a 

felnőtt Neumannt, amint kezébe vesz egy ilyen szerkezetet, forgatja, vizsgálja, szétszedi, 

elégedetten, és örömmel veszi tudomásul, hogy még ennyi idő távlatából is az ő elvei szerint 

működik a rendszer, s épp annyi ideig foglalkozik még vele, amíg fel nem merül egy újabb 

megoldandó probléma, vagy fény nem gyúl elméjében, hogyan lehetne a kezében tartott 

eszközt még tovább fejleszteni. 

  

 Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a címben említett második aposztrofálásról is szót 

ejtsek. Életútjának megismerése közben támadt egy – a téma komolyságát, és tudományos 

jellegét tekintve, s azt erőteljesen kidomborítva – talán abszurdnak tűnő gondolatom. Mégis 

többek között azért is ragadtam billentyűzetet, hogy laikus, de egyetemi végzettséggel 

rendelkező érdeklődőként – még ha nem is ezeken a tudományterületeken – vállalkozzam 

ezen esszé papírra vetésére. Sokféle szakterület felé fordulok érdeklődéssel okleveles 

fordítóként, és világlátását szélesíteni igyekvő novellistaként. Így fordulhat elő, hogy 

gondolataimban a reáltudományok mellett időnként fel-felbukkan a hittudomány is. Neumann 

Jánost nem véletlenül helyezik a tudományok „Marslakói” közé, ám jómagam spirituális 

lényként másként alakítanám a képzettársítást. Olybá tűnik, mintha Teremtője jól 

megágyazott volna egy lángelme születéséhez, minden földi adottságot felkínált volna neki, 

egyengette, kovácsolta „művét”, míg az elérte életének csúcspontját. Csodákat adott a 

világnak általa, megoldásokat a jövendő generációknak, fellebbentette a továbbfejlődés 

lehetőségét az emberi civilizációnak, majd mondhatni idő előtt, vagy megelőzve, hogy 

teremtményei túl hamar túl sok oly információhoz jussanak, melyet értelmesen, s átgondoltan 

feldolgozni képtelenek lennének – megjegyzem talán már így is ez a helyzet – gyorsan vissza 

is vette magához teremtményét. Akár egy messiás, úgy járt köztünk ez az ember. Tanított, de 

szavai magasát sokszor el nem érhették, csak a hozzá szellemi szinten hasonlatosak. 

Emberséges volt, és az is maradt, elismerés, s szeretet övezte útját. Tudása csúcsra emelte a 

nagyok között is, s ki tudja eléri-e mindezt, ha származása miatt nem kényszerül a 



tengerentúlra, mely biztosította neki a szabadságot. Végzete őt is elérte túlontúl hamar, ám 

sejtésem szerint, akkor sem cselekedett volna másképp, ha tudatában van a veszélynek. 

 

 Így élt köztünk Neumann János, nemzetközileg ismerten John von Neumann, a XX. 

század legjelentősebb matematikusa. Amerikai szokás szerint sírját nem látogatja más, csupán 

az Amerikai Légió, akik máig elismerik haditechnikában elért érdemeit. Ha táblával 

díszíthetném síremlékét, saját szavai állnának rajta: „Ha valaki nem hiszi, hogy a matematika 

egyszerű, az azért van, mert még nem jött rá, hogy milyen bonyolult az élet.” 

 


