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A neumanni örökség tanulságai
BEVEZETÉS
Magyarország a XIX. században jelent meg
elõször a szellem Európájában, és e megjelenés szerves folytatásaként a XX. század elsõ
felére vált a világot formáló szellemi folyamatok alkotó részesévé. Idevalósiként most
azokra tekintünk, akik az itteni világban szocializálódtak, akiket gyökereik ide kötöttek,
akik itt nevelkedtek. A világ nevesítõ emlékezete két óriást emel ki e nemzedékbõl:
Bartók Bélát és Neumann Jánost.
Nem kell méricskélõ összehasonlításokba bocsátkoznunk, elmélkednünk a zene és
a tudomány hasonlóságairól és különbözõségeirõl, valamint ezek kapcsán a két életpálya magyar kötõdéseinek más-más jellegérõl: a tanulság így is egyértelmû, bár kettõs.
Az egyik az, hogy itt olyan viszonyok alakultak ki, amelyek következtében mindkettejüknek el kellett menniük innen, holott mindketten kötõdtek ide: Neumann a rendszer
egyre kirekesztõbb, majd életét is fenyegetõ
volta miatt távozott, Bartók ugyanezért, de
belsõ erkölcsi parancsaira hallgatva.
A másik tanulság az, hogy ez elõtt a lényegében véve nemzetellenesé vált világ
elõtt kialakulhattak itt olyan viszonyok, amelyek két-három nemzedék szocializációjában lehetségessé tették világformáló óriások kiemelkedését. Ezek a tanulságok mutatják, hogy itt van talaja a jónak és rossznak,
és itt van szerepük a történelmi választásoknak. A Neumann-centenárium jó alkalom
ezek végiggondolására, és ösztönzõ a jövõt
alapozó nézetek kifejtésére ebben a XIX.
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századi csatlakozó kiegyezést is felülmúló új
csatlakozásban, a világ részévé válásban (mi
ezt értjük globalizáción), és a világban vállalandó szerepünk keresése közben.
Ezért választottuk a szokásos emlékezés
helyett e cikkgyûjtemény közreadását. Abraham Taub 1963-as hatkötetes kiadásában
(Taub, 1963) a neumanni életmû majdnem
teljes gyûjteménye elérhetõ könyvtárainkban. Magyar szerzõk ennek alapján készítettek 1991-ben egy egykötetes válogatást,
szakfejezetenként bevezetõvel, az akkori
aktualitások mérlegelésével (Bródy, 1991).
A gondolat továbbélésére jellemzõ, hogy ez
még jóval Harsányi játékelméleti Nobel-díja
elõtt született.
A máig is érvényes leghitelesebb értékelést két nagy alkotó munkatárs, Stanislaw
(Stanley) Ulam (1958) és Herman Goldstine
(1987) adta. Két életrajz, William Aspraytõl
(1990) és Norman Macraetõl (1992) nemcsak Neumannról fest teljes képet, hanem
az akkori magyarországi gyökerek nagyszerûségérõl is. Itthon Szentiványi Tibor (1979)
és Kovács Gyõzõ (2003) végeztek fáradhatatlan munkát a Neumann-kapcsolatok feltárásában és újraélesztésében. Neumann szellemét igyekszik õrizni a nevét viselõ magyar
számítástechnikai társaság is.
Nem megismételve tehát a felsorolt elõdök munkáját, azzal tisztelgünk Neumann
emléke elõtt, hogy az általa is megnyitott új
világ alakulásához igyekszünk nézõpontokat szolgáltatni annak a magyar olvasónak,

aki mai értelmiségiként újra felelõs azért,
hogy milyen ismétlõdések felé halad a
magyar történelem.
U. i.: A neumanni örökség valamilyen közvetlenebb vagy közvetett módon egész mai
és holnapi információs társadalmunk világméretû fájában, sõt erdejében él. A gyökerek
messze ágaznak az egész európai kultúrában, ahogy Neumann maga is ezt vallotta és
gyakorlatában alkalmazta. Az ágak sokszínûségét, szétterjedõ lombozatát csak idõrõl idõre és akkor is önkényesen kiszakítva vagy
hozzátéve tudjuk regisztrálni. Ezért vettünk
ilyen pillanatnyi, sokszínû mintát a Neumann-mûhöz erõsebben vagy közvetve köIRODALOM
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tõdõ jelenségekbõl, ezért nem csoportosítottuk témák szerint a cikkeket, hanem névsorban szerepeltetjük a szerzõket, és ez indokolja a cikkek sokféle stílusát is aszerint, hogy
melyik területnek milyen a maga sajátja.
Lesznek a közleményekben vitatható megállapítások is, ez e gyûjtemény érdeme is,
hozzájárulása a feladat sokarcúságához, a
neumanni örökség kiterjedéséhez. Reméljük, utódaink a következõ megemlékezést
éppígy gazdagítva és éppilyen kevéssé csak
egy ünnepségre szánva tehetik e palettát
még színesebbé.
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