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A zsidó származású margittai Neumann János Lajos vagy, ahogy a mindennapokban 

ismert: Neumann János 1903. december 28-án látta meg a napvilágot a magyar fővárosban, 

Budapesten (Nagy, 1987). Szülőháza előtt, a Bajcsy-Zsilinszky út 62. számú sarokházon, ma 

emléktábla jelzi, hogy egykor ott élt a neves géniusz, amelyet az ő nevét viselő egyesület, azaz 

a Neumann János Számítógéptudományi Társaság helyezett el. Ezen esemény 1987. február 8-

án, Neumann halálának 30. évfordulóján történt meg (Szabó, 2003). 

Édesapja Neumann Miksa foglalkozását tekintve főként ipari és kereskedelmi ügyeket 

intéző ügyvéd volt, majd később bankár vált belőle. A sikeres családfőt 1913-ban az a 

megtiszteltetés érte, hogy I. Ferenc József magyar királytól nemesi rangot érdemelt ki. Számos 

forrás megemlíti, hogy a családi címer három margarétát tartalmaz, ami utal a Margittai névre 

is, illetve édesanyja nevére, aki Kann Margit volt. Ez a három virág a három fiúgyermeket 

szimbolizálja. A családnak három fiúgyermeke volt, Neumann Mihály, Neumann Miklós Ágost 

és persze Neumann János. Mihály követte születési sorrendben a tudóst, és Chicagóban a 

későbbiekben mérnöki pályára lépett. A legkisebb, Miklós Ágost szintén az amerikai 

kontinensen érte el sikereit, pontosabban Philadelphiában jogászként.  A családfő igyekezett a 

jómód mellett megfelelő műveltségi szintet és neveltetést biztosítani gyerekeinek (Szabó, 

2003). Ebből következtetve nem érhet meglepetésként, hogy a gyerekek hamar, már 

kiskorukban elsajátították a német, francia, ógörög és latin nyelveket (Gál, 2017). A nyelvi 

ismeretek elsajátítása mellett a filozófia is Neumann János érdeklődési körébe tartozó 

tudománynak számított, sőt volt egy filosz, akinek munkásságát örömmel követte és ez Johann 

Wolfgang von Goethe volt. Legjobban a Faust második részének utolsó nyolc sora 

kapcsolódhat Neumann munkásságához. Ezt a pár sort úgy is lehet értelmezni, hogy van a 

természeti folyamatok mögött egy olyan erő, amit mi földi lények nem érthetünk meg, de van 

lehetőségünk magyarázni. Neumann pályafutása során a természet rejtélyeit, titkait a saját 

eszközeivel próbálta értelmezni. Ilyen például, hogy az atomok szerkezetének magyarázatát a 

kvantummechanikával, az időjárási jelenségeket és előrejelzéseket a numerikus 



meteorológiával, a genetika és öröklődés folyamatát az önmagukat újra alkotó automaták 

elméletével és végül pedig a központi idegrendszer működését a számítógépek logikájának 

analógiája útján igyekezett átláthatóbbá tenni (Neumann, 1990) 

Neumann 10 éves koráig magántanulóként töltötte mindennapjait, majd a középiskolai 

tanulmányait az ország egyik neves tanintézményében a fasori Ágostai Hitvallású Evangélikus 

Főgimnáziumban kezdte el. Az iskola oktatói közé tartozott Rátz László, matematika tanár vagy 

nem mellesleg Mikola Sándor, aki a fizika világába vezette be a diákokat. Szintén ennek az 

intézménynek a padjaiból kerültek ki olyan neves személyek, akik növelték a magyar tudomány 

nimbuszát, Wigner Jenő, aki fizikusként Nobel-díjban részesült. Vagy Kandó Kálmán, aki 

nevéhez fűződik a villamosvasút úttörése, illetve Balogh János, aki jeles ökológus volt.  

Matematikai képességeit hamar felfedezték, amit a további sikerei is alátámasztottak, mint 

például megkapta az V. osztályban a legjobb matematikus címet, ezt követően pedig 1920-ban 

az ország legjobb matematikus diákjának járó kitüntetést is. Külön foglalkozott vele a 

Budapesti Műegyetem matematikatanára, Kürschák József, illetve Szegő Gábor és Fekete 

Mihály, utóbbival később első matematikai publikációját is közösen dolgozta ki. Neumannt a 

szó szoros értelemben nem kellett tanítani, ő saját magát fejlesztette, neki annyi is elég volt, 

hogy megfelelő személyekkel beszéljen és hozzájusson olyan könyvekhez, melyek 

elmélyíthetik jobban a tudását.  

A matematika világa mellett érdeklődést mutatott a történelem iránt is, és tudása is lenyűgöző 

volt, mivel kihasználva édesapja magán könyvtárát elolvasta Wilhelm Oncken 44 kötetes 

világtörténelmét is még fiatalon (Szabó, 2003). Számos forrás azt is kihangsúlyozza, hogy a 

tudós valószínűleg rendkívüli fotografikus vagy másnéven eidetikus memóriával is 

rendelkezett. Képes volt akár telefonkönyv oldalakat és régebben olvasott könyvoldalakat is 

fejből felidézni pontról pontra való helyességgel (Zsidó Kiválóságok Háza). 

A neves matematikus középiskolai tanulmányai befejeztével 1921-ben felvételt nyert a 

Budapesti Tudományegyetem bölcsérkarára, matematika szakra, melléktárgyként pedig 

felvette a fizika és kémia tárgyakat is. A fennmaradt egyetemi leckekönyvéből kiderült, hogy 

hallgatóként részt vett Fejér Lipót analízis, Suták József geometria, Rados Gusztáv algebra 

előadásain is. Sőt doktori disszertációja írásában is Fejér Lipót nyújtott segítséget. Maga a 

doktori értekezés a következő címmel jelent meg: ‘‘Az általános halmazelmélet axiomatikus 

felépítése’’. Nem mellesleg Summa cum laude kitüntetéssel fejezte be doktori iskoláját 1926-

ban matematikából (Óbudai Egyetem, 2021). 

Édesapja ösztönzésére 1921-ben párhuzamosan magyarországi tanulmányaival, beiratkozott és 

fel is vették a Berlini Egyetemre, ahol három évig tanulta a filozófia, matematika, fizika és 



kémia elméletét és gyakorlatát. Ezt követően 1924-ben folytatta hallgatói pályafutását a Zürichi 

Egyetemen, ahol vegyészmérnöki diplomát szerzett (Szabó, 2003). Neumann a több egyetemen 

szerveztt ismeretei és tudása által Rockefeller ösztöndíjasként Göttingenbe utazott. 

Göttingen nemcsak Neumann életében volt meghatározó pont, hanem a Georgia Augusta 

egyetemen tanulhatott Kőrösi Csoma Sándor és Bolyai Farkas is. 

1927-ben magántanárként kezdett tanítani a Berlini Egyetemen, munkája közben kutatásokkal 

is foglalatoskodott halmazelmélet, algebra és kvantummechanika témakörökben, ezek a 

dolgozatai meghozták számára a nemzetközi ismeretséget. 1929-től pedig már a Hamburgi 

Egyetemen is oktatóként dolgozott (Agytörő Egyesület, 2022). Ugyan ebben az évben Ortvay 

Rudolf fizikus maga helyett ajánlotta a Szegedi Tudományegyetem fizika tanszékére Wigner 

Jenőt, Neumann Jánost és Lánczos Kornélt, nem véletlenül. Végül Neumann János nem kapott 

meghívást Szegedre, amit merőn befolyásolhatott az éppen aktuális antiszemita nézetek 

elterjedése, ami érintette családi szálai miatt (Szabó, 2003). 

Az 1930-as évek több szempontból is jellegzetesek a matematikus életében. Először is 

házasságot kötött Kövesi Mariettával, akitől később megszületett első és egyetlen gyermeke, 

Marina. Másrészt pedig meghívást kapott Oswald Veblen amerikai matematikustól a Princeton 

Egyetemre, mint vendégelőadó az Egyesült Államokba (Nagy, 1987), majd a következő évbe 

kinevezett tanárként kezdett dolgozni és élete végéig ott is maradt professzori munkakörben. 

Időközben 1937-ben megkapta az amerikai állampolgárságot és 1938-ban válása után Dán 

Klára laboratóriumi programozó férje lett. 

 A matematikával való kapcsolatából adódóan 124 dolgozat született, amelyek 

összerakott formában is publikálva lettek. Emellett meghatározó eredményeket ért el az 

axiomatikus halmazelmélet és a funkcióanalízis témakörében. Tanulmányozta a Hilbert-terek 

operátorait és önadjungált transzformációit. Kifejlesztette és vizsgálta a Neumann-regulárisnak 

elkeresztelt gyűrűk osztályozását. Szintén az ő nevéhez társítható a játékelmélet, mely ma az 

operációkutatásnak nevezett területhez kapcsolható inkább (Szabó, 2003). Egy jellegzetes 

idézet is fennmaradt a számítógép atyjától ehhez a témához kötődően: ‘‘Ha valaki nem hiszi, 

hogy a matematika egyszerű, az azért van, mert még nem jött rá, hogy milyen bonyolult az 

élet.’’ 

A számok világához kapcsolódó közgazdaságtan témakörében is alkotott Neumann, 

pontosabban a játékelméleti munkájával. Az elméletét Oskar Morgensternnel közösen kiadott 

könyvükkel (1944) ‘‘Játékelmélet és gazdaság viselkedés’’ foglalta össze és fejlesztette tovább. 

Közös munkájukban különböző konfliktushelyzeteket modelleztek és matematikai képletek 

segítségével prezentálták, hogy mi történik, amikor az emberek, cégek vagy akár kormányok 



döntésekre jutnak konfliktushelyzetben, hogyan is befolyásolódik a stratégiájuk kialakításában 

gondolatmenetük arról, hogy a másik mit fog cselekedni, hogy taktikázhat. A kétszemélyes zéró 

összegű játékokat tanulmányozva, kimutatták, hogy van mindkét fél számára optimálisnak 

mondható stratégia, ami később a minimax-elv nevet kapta. Az elmélet atyja úgy vélte, hogy a 

teóriájuk katonai és gazdasági döntéshozatalban alkalmazhatóvá válhat. 1994-ben aztán 

elismerést kapott az elmélet gazdasági fontossága és Nobel-díjat is kapott (Zsidó Kiválóságok 

Háza). 

A fizika világával is összefűződik Neumann János neve. Munkássága idején a 

kvantummechanika két irányt határozott meg, ebből az egyik a Heisenberg-féle mátrix-

mechanika, míg a másik pedig a Schrödinger-féle hullám-mechanika, e kettő egységességét az 

az transzformációelméletté Dirac és Jordan alakította, melyben fontos szerep jutott a Dirac-féle 

deltafüggvénynek. Ezzel ellentétben Neumann úgy alkotta meg az elméletét, hogy hanyagolta 

ezt a típusú függvényt, és inkább a Hilbert-tér operátorait alkalmazó egzakt megalapozását adta 

a kvantummechanika számára (Szabó, 2003). Ezenfelül a lökés- és robbanáshullámok vezető 

szakértőjeként is ismert volt, de a folyadékok és gázok hangsebességénél gyorsabb turbulens 

áramlásának kutatásában is elért újításokat.  

A II. világháború során a katonaság alkalmazta a tudós matematikai és fizikai tudását. Neumann 

közreműködött az atomenergia felszabadításában és annak felhasználására a háború során, más 

néven a Manhattan-tervben. Ennek is köszönhetően az Atomenergia Bizottság tagjává 

választották és halála napjáig be is töltötte ezt a helyet. 

Szintén ezen időintervallumban kezdett a számítástechnikával foglalkozni, sőt 1943-ban a Los 

Alamos-i atombomba-fejlesztési tanácsadójává vált (Nagy, 1987). Időközben az érdeklődése 

egyre jobban kiterjedt a matematikai, ballisztikai, illetve a hidrodinamikai kérdések, problémák 

irányába.  Maga a számítógépekkel Hermann Heine Goldstine révén alakult ki kapcsolata 1944-

ben, Philadelphiában. Ekkor ismerte meg az amerikaiak első számítógépét, az ENIAC-ot, 

melynek fő célja a haditechnika segítése volt. Az előbbiekben említett Manhattan-terv keretén 

belül Neumann lehetőséget kapott az ENIAC pár matematikai-logikai összetevőjének 

átalakításában, hogy az nagyobb kapacitásra és sebességre legyen képes. Az ő vezetésével 

kezdődtek a munkálatok az EDVAC felépítésével kapcsolatban, amely képes volt a 

memóriájában tárolni az adatokat. Ez a gép aztán 1952-ben került üzembe. Szerinte a gépnek 5 

kulcsfontosságú funkcionális egységből kell felépülnie. Ezek közé tartozik a bemeneti egység, 

a memória, az aritmetikai egység, a vezérlő egység és a kimeneti egység. Vallotta, hogy a 

számítógép nem csupán néhány ember siker találmánya, hanem mérnökök és matematikusok 

százai járultak hozzá a sikerhez (Gál, 2017). 1945-ben aztán ‘‘First Draft of a Report ont he 



Edvac’’ címmel megjelentette a részletes leírását az eredményekről, amelyben a „Neumann-

elvek” -ként híressé vált megállapításait is közzé tette az olvasók számára.  

Az imént említett elvek közé tartozik, hogy szükség van egy párhuzamos működésű 

memóriaegységre, amelynek egyaránt számokat és utasításokat kell tárolnia. Második elv 

szerint nélkülözhetetlen egy vezérlőegység, ami képes különbséget tenni a számok és az 

utasítások között, valamint az utasításokat értelmezni tudja és emberi beavatkozást mellőzve 

más-más utasítások végrehajtását képes vezérelni. Szintén szükség van egy párhuzamos 

működésű aritmetikai egységre, amely képes bináris rendszerű összeadásra, kivonásra, osztásra 

és szorzásra. A memóriakapacitással való takarékoskodás érdekében meghatározott bináris 

pontot kell alkalmazni és a léptékmegválasztás feladatát a matematikusokra kell hagyni. Végül 

pedig utolsó elvként megemlítésre méltó, hogy kell egy olyan ki- és bemenő egység, amely 

alkalmas a sebességkülönbség áthidalására a gép gyors memóriaegysége és a lassú emberi 

memória között (Szabó, 2003). 1945-ben a cambridge-i egyetemen elkészült a legelső 

elektronikus, tárolt programú számítógép, mely az EDSAC (Electronic Delay Storage 

Automatic Computer) elnevezést kapta. Ez a számítógép pedig már a Neumann-elvek szerint 

működött. 

Egy meghatározó része volt az életének a princetoni Institute for Advanced Studyban (IAS) 

épített gép, melynek elkészítésében Hermann Goldstine közeli barátjával és több más 

szakemberrel valósított meg. A számítógép kivitelezéséhez a matematika és a fizika mellett a 

biológia tudományát is bevonta a munkafolyamatba, mivel az emberi agy feladatmegoldásainak 

modelljére alkotta meg a szükséges algoritmust, valamint az emberi agyat helyezte fő 

kiindulópontként a számítógépen történő műveletek elvégzéséhez, amit napjainkban is 

alkalmaznak. 

Neumann élete során számos több külföldi elismerést kapott, így vált tiszteletbeli doktorává a 

princetoni egyetemnek (1947), a Pennsylvania- és Harvard- egyetemeknek (1950), az 

Isztambuli és Maryland-egyetemnek (1952), a Müncheni egyetemnek (1953) és végül a 

Columbia egyetemnek (1954). Tagjává választotta az USA-ban a National Academy of 

Sciences és az American Academy of Arts and Sciences, a holland királyi akadémia, a római 

Accademia Nazionale dei Lincei, a milanói Instituto Lombardo di Scienze e Lettere és a limai 

Academia Nacional de Ciencias Exactas. 1951-benaz Amerikai Matematikai Társulat elnökévé 

avatta. 1956-ban pedig átvehette az Enrico Fermi díjat és a legmagasabb szintű 

kormánykitűntetést, a Szabadság érdemrendet (Szabó, 2003). 

1955 augusztusában derült ki, hogy Neumann testében csontrákot találtak, ami akkor már 

áttétes állapotban megtámadta a tudós testét. Az akkori megállapítások szerint a betegségének 



legfőbb okozója az atombomba előállításakor szerzett sugárfertőzés lehetett (Óbudai Egyetem, 

2021), amely megalkotásában öt magyar tudós is részt vett, Szilárd Leó, Kármán Tódor, Wigner 

Jenő, Teller Ede és persze Neumann János.  Állapota olyan gyors lefolyással zajlott, hogy rövid 

időn belül tolószékbe került és 1956-ban bevonult a washingtoni Walter Reed korházba. 

Betegségének utolsó időszakában is próbálta tudását megőrizni, azzal, hogy leányát megkérte 

készítsen neki számtani feladatok, hogy tudja felmérni és ellenőrizni mentális állapotát. Aztán 

1957. február 8-án örökre eltávozott az élők sorából és sírját a princetoni temetőben helyezték 

el, ahol édesanyja mellett fekszik. Nevének fennmaradását tükrözi, hogy Bolyai János és Eötvös 

Loránd mellett Neumann Jánosról is elneveztek a Holdon egy krátert, illetve az 1968-ban 

alakult Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is felvette az ő nevét (Szabó, 2003). 

Elsőként a Magyar Örökség kitüntető címet és a hozzájáró oklevelet Neumann János és a róla 

elnevezett Neumann-elv kapta 1995-ben. 2015-ben a matematikus életműve hivatalosan 

bekerült a hungarikumok közé. 
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