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Neumann János élete  

Neumann János 1903-ban született Budapesten. Apja, Neumann Miksa ipari és kereskedelmi 

ügyekkel foglalkozó ügyvéd volt. Két fiútestvére volt, Neumann Mihály, aki 1907-ben született 

és később Chicagóban mérnök lett és Neumann Miklós Ágost, aki 1911-ben született és 

Philadelphiában lett jogász. Művelt családi hattere volt, így már fiatalon nevelőitől franciát és 

németet tanult és később latinul és ógörögül is elkezdett tanulni. Már korán kiemelkedett 

korosztályából, mivel rendkívül gyorsan számolt fejben és fotografikus memóriával 

rendelkezett. 

Neumann János 1913-ban iratkozott be az ország akkori legjobb középiskolájába, a fasori 

Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnáziumba. Kiemelkedően jó tanárai voltak az iskolának, 

például matematikából Rátz László és fizikából Mikola Sándor, így sok magyar tudós került ki 

onnan, mint például Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus vagy Kandó Kálmán a villamosvasút 

úttörője. Rátz tanárúr korán felismerte Neumann tehetségét, így elvitte különféle 

matematikusokhoz, például Fekete Mihály és Szegő Gáborhoz, előbbivel publikálta közösen 

első cikkjét a komplex együtthatós polinomok gyökjeinek elhelyezkedéseiről 1922-ben. 

1921. szeptember 14-én iratkozott be Budapesten a tudományegyetem bölcsészkarára, ahol 

a matematika főtantárgy mellett még a kísérleti fizikát és kémiát választotta. Emellett Fejér 

Lipót analízis, Suták József geometria és Rados Gusztáv algebra előadásait is felvette. 

Későbbiekben Fejér Lipótnál írja majd tanulmányait befejező doktori szakdolgozatát, Az 

általános halmazelmélet axiomatikus felépítéséhez című munkát 1926-ban. 

Apja viszont nem tartotta biztosítottnak a jövőjét matematikai tanulmányokkal, így Neumann 

János budapesti tanulmányaival párhuzamosan 1921 őszén beiratkozott a berlini egyetemre 

is, ahol három évig filozófiát, matematikát, fizikát és kémiát hallgatott. Ezután a zürichi 

egyetemre iratkozott be 1924 januárjában, ahol ipari kémiát tanult és vegyészmérnökként 

diplomázott szintén 1926-ban. Itt is ismét jelentős matematikusokkal került kapcsoltban, 

például Hermann Wey és Pólya Györggyel. 

Három ország egyetemein szerzett tudásával Rockefeller ösztöndíjasként Göttingenbe ment, 

ahol a Göttingeni Matematikai Társaságban tarott először előadást 1926. december 7-én a 

társasjátékok elméletéről. 

1927-ben a berlini egyetemem lett magántanár, ahol végül három évig tanított miközben 

halmazelméleti, kvantummechanikai és algebrai dolgozataival már nemzetközileg ismert és 

elismert matematikus volt. Szintén ebben az évben Lvovban egy konferencián „fiatal zseni”-

ként lesz bemutatva. 1929-ben a hamburgi egyetemen is tanít és ebben az évben hunyt el 59 

éves apja is. 



1930-ban kötött házasságot Kövesi Mariettával, de nem ez az egyetlen fordulópont életében, 

hisz ebben az évben hívják meg vendégelőadóként a Princetoni Egyetemre, Amerikában (ez 

egy olyan intézet volt, ahol lényegében a hallgatóság nagyrésze már eleve doktorátussal 

rendelkezett). Egy évvel később, 28 évesen, nevezik ki egyetemi tanárnak, és úgy gondolják, 

hogy napjainkig is ő volt a legfiatalabban kinevezett egyetemi tanár az Egyesült Államokban. 

1933-ban újabb megtiszteltetés éri és a princetoni Felsőfokú Tanulmányok Intézetének lesz 

élete végéig állandó matekprofesszora. Ez már azért is nagy elismerés volt, mivel akkoriban 

rajta kívül csak A. Einstein. J. W. Alexander és O. Veblen kapott ehhez hasonló rangot. 

1938-ban az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat tisztbéli tagjának választják. 1945-

ben megállapították Szent-Györgyi Albert elnökletével az új MTA-t, a Magyar 

Természettudományi Akadémiát, melynek Neumann is kezdetektől fogva tagja volt. 

Közben 1935-ben születik meg egyetlen gyermeke, Marina, viszont házassága ezután 

hamarosan tönkremegy, de 1938-ban újból megnősült, feleségül veszi Dán Klárát, ekkor már 

Neumann János egy éve amerikai állampolgár. 

Neumann legtöbb eredményét csupán középiskolai tudásra alapozva nem lehet tárgyalni, sőt 

jelentőségük sem tűnhet fel, így ezekre nem térnék most ki annyira részletesen.  

Viszont ha elhangzik Neumann János neve, az emberek nagyrésze egyből a számítógépre 

gondol, bár ez akkoriban még nem volt olyan kompakt és kicsit mint manapság, attól 

függetlenül az első számítógépet az ő nevéhez köthetjük. 

1945-től 1957-ig a princetoni elektromos számítógépek projekt igazgatója. Ebben az időben 

már egyre inkább az emberi agy és az idegrendszer működését utánzó gépek kötötték le 

figyelmét. 1944-ben erősen meghatározó módon járult hozzá az első teljesen elektronikus, 

digitális számítógép megépítéséhez, az ENIAC-hoz. (Electronic Integrator And Computer). Az 

ENIAC 1945-ben készült el teljes mértékben, és ugyanennek az évnek júliusában írta meg 

művét, amelyben a Neumann-elveket mutatja be a világnak, valamit az általa elképzelt 

számítástechnika és számítógépek fejlődését. A mű eredeti címe „First Draft of a Report on 

the Edvac”. A könyvben bemutatott Neumann elvek a következők voltak:  

 "Nagyon nagy sebességű, automatikus, digitális számítási rendszerekkel [computing 

system] és ezek logikai vezérlésével foglalkozunk." 

 "Egy automatikus számítási rendszer olyan berendezés, amely utasítások 

végrehajtására képes abból a célból, hogy számításokat végezzen jelentős 

bonyolultságú problémák, például nemlineáris parciális differenciálegyenletek 

numerikus megoldása céljából." 

 "Az utasításokat részletesen meg kell adni. Az utasításoknak tartalmazniuk kell 

minden numerikus információt, amely a probléma megoldásához szükséges, 

mégpedig a kezdő és peremfeltételeket, a fix paraméterek értékeit, sőt azokat a 

függvénytáblákat is, amelyek a probléma leírásában szerepelnek. " 



 "Differenciálegyenletek megoldásánál a kezdeti, illetve a peremfeltételek nagy 

numerikus anyagot jelenthetnek, ezeket is meg kell jegyezni, tárolni kell, tehát ehhez 

is szükséges a memóriaegység."1 

Vagyis röviden összefoglalva a teljesen elektromos számítógép, a kettes számrendszer 

alkalmazása, az aritmetikai egység alkalmazása, a központi vezérlőegység alkalmazása és a 

belső program- és adattárolás. 

Ezután végre elkészült Angliában, a cambridge-i egyetemen az első elektronikus tárolt 

programú számítógép, az EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic), mely ,már a Neumann 

elvek alapján működött. Ez a számítógép az emberi agy biológiára épült, vagyis az algoritmus 

az emberi agy feladatmegoldásainak a mintájára volt építve. 

Neumann eredményeinek elismerésére az amerikai elnök kinevezte az USA Atomenergetikai 

Bizottságának elnökévé. 

1955 augusztus 15-én csontrákra utaló elváltozást találták nyakában, állapota folyamatosan 

romlott, így 1956 áprilisában korházba kerül, ahol 1957. február 8-án Washingtonban elhunyt, 

végső nyughelye Princetonban van. 
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1 1 First Draft of a Report on EDVAC, magyar nyelven 
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