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Családja 

Neumann János 1903. szeptember 8-án született Margitai Neumann Miksa doktor ipari és 

kereskedelmi ügyekkel foglalkozó ügyvéd és bankár, valamint Kann Margit elsőszülött 

gyermekeként. Két ifjabb testvére Mihály 1907-ben, Miklós 1911-ben születtek.  

A család Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky út 62. számú házban lakott (régen Váczi körút volt). 

1913-ban az apa Neumann Miksa I. Ferencz József magyar királytól nemesi rangot kapott.  

A jómódú zsidó bankár nagy gondot fordított fiai taníttatására. Mire iskolába mentek, a 

magyaron kívül franciául és németül is megtanultak a külföldi nevelőnőktől. Neumann János 

matematikai tehetségét a családban és az iskolában is igen korán felismerték. Gyorsan tanult, 

amit egyszer elolvasott, azt sohasem felejtette el. Érdeklődött a történelem iránt, ezért apja 

könyvtárából a 44 kötetes Wilhelm Oneken világtörténelmét végigolvasta és azonnal meg is 

jegyezte. Rövid idő alatt megtanult ógörög nyelven, apjával társalogtak ógörögül. Az 1917-18-

as tanévben Neumann János az ötödik osztály a legjobb matematikusa.  

1920-ban az ország legjobb matematikus diákja kitűntető címet kapta.  

1927. Berlini egyetem magántanára. 

1929. Hamburgi egyetemen dolgozott. 

1930-ban vendégelőadó volt a Princetoni egyetemen.  

1933-ban a nácizmus veszélye elől Amerikába emigrált. 

28 éves korában nevezték ki az egyetem rendes tanárává. 1930-ban házasságot kötött Kövesi 

Mariettával. 1935-ben született lánya Marina, aki a General Motors alelnöke volt. Majd a 

Michigani Egyetem közgazdaságtan és politológia professzora. Ez a házasság felbomlott és 

1938-ban feleségül vette Dán Klárát, aki később a Los Alamos-i laboratórium számítógép-

programozója lett. Az 50-es években számos programot írt az ENIAC-ra és az IAS-gépekre is.  

Neumann János 1955-ben az Atomenergia Bizottság esküjét letette, Washingtonba költöztek. 

Ekkor a bal vállát, fájdalmak miatt, megműtötték és csontrákot állapítottak meg nála. 1956. 

januárjában tolószékbe kényszerült. 1956. április elején kórházba szállították és 1957. február 

8-án elhunyt.  



Neumann János és Magyarország 

Nem volt felhőtlen kapcsolata a szocialista és kommunista rendszerekkel. 

Ki volt hát Neumann János? 

Tudós és feltaláló, aki a matematika mellett élete egyik fő művét – a számítógépet – az egész 

emberiségnek hagyta örökül. Nem engedte szabadalommal védeni a tárolt program elvét, 

mert azt akarta, hogy minden kutató szabadon építhessen számítógépet. Humanista 

tudósként a társadalom javát kívánta szolgálni.  

Az 1930-as években írta Neumann János: „Vajon a számítógép működése megtervezhető-e az 

emberi agy neuronjainak működése szerinti minta alapján?” Elképzelhető-e egyáltalán egy 

önmagát reprodukáló gép elkészítése?  

Neumann János matematikus, mérnök, aki a fizika matematikáját teremtette meg, amikor 

1927-ben dolgozatot írt David Hilberttel és Lothar Wolfgang Nordheimmel együtt; statisztikus 

kvantummechanika valószínűségi értelmezésének matematikai alapjairól.  

A 30-as években foglalkozott a folyadékok és gázok hangsebességnél gyorsabb turbulens 

áramlásának problémájával, valamint a lökés- és a robbanási hullámok terjedésével. Abban az 

időben a terület egyik vezető szakértőjeként tartották számon. Ezért került kapcsolatba 1943-

ban a Manhattan Tervvel és így lett az első atombomba előállítására toborzott Los Alamos-i 

kutatócsoport tagja.  

Amíg Neumann nem csatlakozott az amerikai számítógép programhoz, addig a 

számítógépekben két tároló volt, az egyikben voltak az adatok, a másikban a programok. 

Neumann és Goldstine sokat gondolkodott hogyan lehetne a programozást automatizálni. A 

problémát a tárolt program elvének feltalálásával Neumann János oldotta meg. A két tároló 

helyett csak egyet használjanak, így együtt tárolják az adatokat és a programokat is. Hogy 

mikor adat és mikor program, attól függött, hogy a tárból az adat hova került. Ha az aritmetikai 

egységbe, akkor a gép az információt adatként használta. Vagyis aritmetikai és logikai 

műveleteket végzett vele a gép. Ha a vezérlő egységbe került, akkor programsornak értette és 

végrehajtotta az általa kijelölt műveletet. Egy program megváltoztatása egy másik 

programmal vált lehetségessé. Neumann és Goldstine megépítették a párhuzamos működésű 

grafikus megjelenítésre is alkalmas tárolt programú számítógépet, amit IAS gépnek, ma már 

Neumann gépnek neveznek. Az IAS gép építését 1945-ben kezdték, 1951-ben már működött, 

használatba 1952-ben vették. Az IBM Neumannt 1952-ben tanácsadóként alkalmazta. A 40-es 

évek végén és az 50-es években Neumann János számos tudományos elismerést és állami 

kitüntetést kapott.  

Az agy nagymértékben párhuzamosított analóg számítógépnek tekinthető. Sok milliárd 

szinaptikus kapcsolatból összeálló globális rendszer testesíti meg az agy által megszerezhető 

valamennyi tudást és képességet. Ugyanezek a szinaptikus kapcsolatok képesek a közös 

bemenetükre érkező bármely axonális információ megfelelő transzformációjához szükséges 

számításokat oly gyorsan végrehajtani (pl. érzékszerveink esetében). 

Ezt teszi lehetővé a gyorsaságot és rekurzív módon felerősödő hibák elkerülését is, amit 

Neumann János oly fontosnak tartott.  



Neumann János nevéhez fűződik az a számítógép-architektúra, amely szinte egymaga áll a 20. 

század „számítógépes forradalmának” hátterében. Ennek a forradalomnak legalább olyan 

hatása lesz az emberiség hosszútávú jövőjére nézve, mint Isaac Newton mechanikájának vagy 

James Maxwell elektromágneses elméletének volt a maga korában.  

A háború után Neumann János egy kis csoport válogatott mérnökökkel és matematikusokkal 

együtt megalkotta a kísérleti elektronikus számológépet, a JONIAC-ot, amely prototípusává 

vált számos hasonló szerkezetnek szerte az országban. A gép megtervezésekor Neumann és 

kollégái megpróbálták leutánozni az emberi agyban végbemenő ismert műveleteket. Ez 

vezette Neumannt a neurológia tanulmányozása felé.  

A mai napig minden infokommunikációs eszköz; az asztali számítógéptől a laptopon keresztül 

az okostelefonon át, az ipari alkalmazásokig mind-mind azonos műszaki felépítésű Neumann-

elven működő eszköz.  

2015-ben került a Hungarikumok sorába a Neumann életmű, „a számítógép atyjának” nevezik.  
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