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Újabb multimédia CD-
ROM a BME OMIKK
A magyar tudomány és
technika címû sorozatában

WIGNER JENÕ (1902–1995)
Nobel-díjas fizikus

A Nobel-díjas tudós

A New York Ti-
mes írta róla: „Õ
is egyike volt
azoknak a figye-
lemreméltó kép-
zelõerõvel és elõ-
relátással megál-
dott tudósoknak,
akik Budapesten
születtek és tanul-
tak, majd Nyu-
gatra jöttek, és
megváltoztatták a
modern világot.”

A természet-
tudományokban, de fõképp a fizikában jártas
szakemberek széles köre vélekedik úgy, hogy
Wigner Jenõ magyar származású amerikai ku-
tató a XX. század legnagyobb fizikusainak
egyike. 1963-ban elnyert Nobel-díjának indok-
lása: „Wigner Jenõnek az atommag és az elemi
részecskék elméletéhez adott hozzájárulásáért,
elsõsorban az alapvetõ szimmetriaelvek fölfe-
dezéséért és alkalmazásáért.”

A díjat tehát elméleti tevékenységéért kapta
meg, de a szûkebb szakmai körön túl ismertebb
arról, hogy döntõ szerepe volt az elsõ kísérleti
atomreaktor megtervezésében. Kevesen tudják,
hogy a Nautilus elnevezésû, elsõ atom-tengeralatt-
járó reaktorát is õ tervezte. Ahogy Marx György

mondja a CD-n is megtalálható filmrészletben,
kiemelkedõ amerikai tudósok egyöntetûen vall-
ják, hogy Wigner Jenõ volt a  világ elsõ reaktor-
mérnöke.

Wigner tudományos eredményei – a veleszü-
letett tehetségen túl – talán még két dolognak
köszönhetõek, az egyik a tudomány szenvedé-
lyes szeretete. Errõl szól vallomása, amely a CD
mottója is: „Igazi boldogság tudni, hogy fizikus
vagyok. Mi más mérhetõ ehhez, mint a szere-
lem.” Az eredmények másik magyarázata az a
kutatási módszer és felfogás, amelyet így össze-
gez a CD egyik filmrészletében: „Nem a gyorsa-
ság a legfontosabb a tudományos életben: a lekö-
telezettség, az érdeklõdés, a kívánság valamit
igazán megérteni és megtudni.”

Az iskola

Wigner jómódú polgári családban született,
ahol fontosnak tartották, hogy a tehetséges gyer-
mek a nevelést és az oktatást tekintve is színvo-
nalas iskolába járjon. Kézenfekvõ volt, hogy az
akkor egyik legjobb gimnáziumba, a híres „fa-
soriba”, azaz a Budapesti Evangélikus Gimnázi-
umba írassák be. Wigner itt kitûnõ tanáraitól
életre szóló tudásanyagot kapott, amelyért élete
végéig hálás volt. Az iskoláról és a tanárokról
egyaránt bõségesen találhatók Wigner-emlékezé-
sek, hang- és filmrészletek, továbbá szöveges és
képi információk a CD-n.

Egyetemek és a tudományos kutatás,
oktatás színterei

A színjeles érettségi után a Budapesti Mûszaki
Egyetem Vegyészmérnöki Karára íratkozott be,
de rövid idõ múlva a Berlini Mûszaki Egyetem
hallgatója lett. Berlin akkoriban az európai tudo-
mányos élet egyik központja volt; Wigner itt került
kapcsolatba például Einsteinnel, Heisenberggel,
Szilárd Leóval, Teller Edével, Gábor Dénes-

sel. De szellemi atyja elsõsorban Polányi Mi-

hály volt, aki pályája elsõ éveiben a kémia, élete
utolsó szakaszában a tudományfilozófia világ-
szerte elismert mûvelõje volt. A doktorandusz
Wigner témavezetõje, élete végéig példaképe
és barátja is õ lett.

A doktorátus megszerzése után elõbb Berlin-
ben oktatott és kutatott, majd meghívást kapott a
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Princetoni Egyetemre elõször vendégprofesszor-
ként, majd – kisebb kitérõkkel – egészen nyugdí-
jazásáig professzor volt Princetonban.

Princetoni mûködésének egyik hosszasabb
megszakítása volt a Manhattan Terv megvalósí-
tásában való részvétele, azaz az atombomba elõ-
állítását célzó atomreaktor megtervezésében vál-
lalt szerepe.

Az atombomba létrehozását és bevetését
szükségesnek tartotta. E témakörrõl is jó áttekintést
adnak a CD-n található Wigner-írások, film- és
hangfelvételek, továbbá más szerzõk publikációi.

Wigner Jenõnek több száz publikációja jelent
meg (könyvek, tanulmányok, cikkek) a világ
számos nyelvén, amelyekbõl minden fontos
munkát kiadtak magyar nyelven, ha idõbeli elto-
lódással is. A CD-ROM magyar felhasználóknak
készült, épp ezért az idehaza megjelent írások
döntõ többségének teljes terjedelemben való köz-
readását részesítettük elõnyben.

A család

Wigner háromszor házasodott, elsõ felesége, a
gyönyörû fizikushallgató, Amelie Frank, a házas-
ságkötés után néhány hónappal rákbetegségben
meghalt. A Mary Wheeler fizikussal kötött máso-
dik házasság, amelybõl a két gyermek, Martha és
David származott, évtizedekig, egészen felesége
haláláig tartott, s mindvégig harmonikus volt.
Wigner a kiegyensúlyozott, boldog család híve volt,
s példaképként õrizte a szülõi ház támogató-segítõ,
szeretetteljes szigorát.

Wigner – amint azt a CD-n teljes terjedelem-
ben megtalálható emlékirataiban írja – rosszul tûrte
a magányt, így élete alkonyán újra megnõsült. A
harmadik feleségnek is volt némi köze a fizikához,
ti. fizikus professzor özvegye volt. A CD-n lévõ
szép számú családi fotó, amelyen Wigner feleségé-
vel és gyermekeivel látható kirándulások, közös
játékok közben, továbbá Martha Wigner emlékezé-
sei a filmrészleteken, Wigner szavai egyes hangfel-
vételeken arról tanúskodnak, hogy családapaként
nem tekintélyelvû, inkább megengedõ, a gyermeke-
ivel játszani is tudó és derût sugárzó volt.

A világ legszerényebb embere

Ha valaki Wigner személyiségét jellemzi, min-
den bizonnyal elsõ helyen említi legendás sze-
rénységét, amelyrõl számos anekdota is szól.

A CD-ROM-on is található teljes publiká-
ció, ott vannak a visszaemlékezések részletei,
filmrészlet Marx Györggyel, és persze maguk
az emlékiratok, amelyekben Wigner maga tesz
akaratlanul is tanúbizonyságot rendkívüli sze-
rénységérõl több helyen is, például amikor a
Nobel-díj elnyerése kapcsán azt fejtegeti, hogy
szerinte hányan érdemelték volna meg jobban,
mint õ. Jellemzõ tulajdonságaként kell említenünk
természetszeretetét, amelyet  a CD számos fotója
is illusztrál. Fontosnak tartotta baráti kapcsolata-
inak õrzését, ápolását. Ezek közül e helyt csak
néhányat említünk: a matematikus Neumann Já-

nost, akinek tehetségét csodálta, szerette Szilárd
Leót, a „nehéz”, ám zseniális embert, kedvelte és
nagyra becsülte Einsteint, Fermit,Teller Edét és
még lehetne hosszan folytatni a sort.

A CD-n Wigner-publikációk, visszaemlékezé-
sek találhatók a legismertebb baráti-szakmai kap-
csolatokról, de megtalálható nyolcvan lexi-
konszerû szócikk a kortárs tudósokról portréik-
kal együtt, továbbá Martha Wigner filmrészlet-
ben emlékezik arról, kik is voltak a Wigner-csa-
lád leggyakoribb látogatói.

Wigner magyarságtudata

„…hatvan év után is inkább érzem magam
magyarnak, mint amerikainak” – mondja az em-
lékiratokban, de sok más helyen is, például a CD
egyik hangfelvételén.

A nyelv, amelyen alapvetõen gondolkodott s
amelyet már romló emlékezete egyedüliként õr-
zött meg, a versek, amelyekre még vissza tudott
emlékezni – mind-mind magyarok voltak.

Az 1976-os elsõ hazalátogatás hangulatára,
édesapja meghatottságára emlékezik Martha
Wigner a CD egyik filmrészletében.

A hosszú távollét alatt – amennyire az adott
politikai helyzet éppen engedte – persze fenntar-
totta kapcsolatát hazájával, errõl tanúskodik leve-
lezése a fizikus Ortvay Rudolffal, legkitûnõbb
magyar fordítójával, Györgyi Gézával és tanárá-
val, Oppel Imrével, s errõl szól több írás is.

Hogyan használható a CD-ROM?

Az olvasó tapasztalni fogja, hogy a megfelelõ
szoftver (Windows 98SE/NT/ME/2000/XP,
Internet Explorer 5. 5v. 6x), és a minimális hard-
ver (Pentium 90 Mhz, 16 MB RAM, 4 MB video
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RAM 16 bit color, SVGA moni-
tor, 12x CD-ROM meghajtó, hang-
kártya) esetén a CD automatiku-
san indul.

A menü egyszerû, azonnal át-
tekinthetõ. Az Életrajz nyolc fe-

jezetének és a gyors áttekintést
nyújtó Életrajzi vázlatnak a szö-
vegében lévõ, más színnel jelölt
hívó- vagy csatolószókra kattint-
va számtalan szöveges, képi (kb.
kétszáz kép), hang- és video-in-
formációhoz, levelekhez, szemé-
lyéhez kapcsolódó iratokhoz, to-
vábbá teljes terjedelmû Wigner-
írásokhoz (52 publikáció), az ide-
haza megjelent róla szóló írások
többségéhez (31 publikáció), sza-
badalmaihoz juthatunk el. A fel-
sorolt dokumentumok közvetle-
nebbül is elérhetõk az Indexben.

Kinek ajánljuk
a CD-ROM-ot?

Minden közmûvelõdési és szak-
könyvtárnak, ahova a magyar tu-
dománytörténet, fizikatörténet, a
magyar származású Nobel-díjasok
iránt érdeklõdõ diákok, felnõtt ol-
vasók járnak. S van-e olyan könyv-
tár, ahol nem fordulnak meg ilyen
érdeklõdésû olvasók?

Minden egyes egyetemi könyv-
tárnak, amelyet természettudomá-
nyi érdeklõdésû hallgatók, fizikus-
hallgatók és oktatók látogatnak.
Tudjuk, hogy a sorozatunkban
eddig megjelent CD-ROM-okat
nem egy egyetemi oktató demonst-
rációs anyagként hasznosítja.

De még a tudománytörténészek,
a fizikatörténet mûvelõi, sõt a fizi-
kusok bizonyos köre is haszonnal
olvashatja, böngészheti, hiszen nem
egy anyagot (pl. kéziratos levelezés
Ortvayval, Györgyi Gézával, isko-
lai dokumentumok, iratok, gazdag
családi és egyéb képanyag, a szaba-
dalmak stb.) idehaza még nem tet-
tek közzé.

Szilágyiné Csécs Mária

A Könyvtári Intézet oktatási osztálya
ismét meghirdeti

Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési
feladatok megoldása a könyvtárban egyszerû

eszközökkel
címû akkreditált tanfolyamát

 A 90 órás képzés során a könyvtárosok felkészül-
hetnek a könyvtári ügyvitelben, szolgáltatásokban, kap-
csolattartásban és publikálásban elõforduló dokumen-
tumok szakszerû, igényes és esztétikus elkészítésére –
egyszerû, elérhetõ eszközök, programok használatá-
val. Megismerkednek a kéziratgondozás alapelveivel
(szöveg és ábra viszonya, elõkészítése, lektorálás, kor-
rektúra), a tipográfia alapfogalmaival, a kiadványszer-
kesztés alapelveivel, az ebben és ehhez alkalmazható
kiegészítõ eljárások, technikák használatával (szken-
nelés, fotó- és grafikakorrekció, színkezelés, nyomta-
tás), a szöveg- és a professzionális kiadványszerkesz-
tés eltéréseivel, és megtanulják az elõadásokat kísérõ
prezentáció készítésének módszereit, eszközeit.

A tanfolyam díja 65 000 Ft.

A következõ tanfolyamot 2005. március 21-22-23-
24-én, március 29-30-31-én, április 4-5-6-7-én, 9-tõl
16.30-ig tartjuk.

További információ: Fejõs László, tel.: (1) 487-8643;
e-mail: sunt@oszk.hu

A tanfolyamról (és továbbiakról) a Könyvtári Inté-
zet honlapján (www.ki.oszk.hu) is lehet információhoz
jutni, innen a jelentkezési lap is letölthetõ.

Kedves Kolléga!
2004. évi személyi jövedelemadónk 1%-ával támogas-

suk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tevékenységét!
Számlaszáma: 11708001-20102575   
Az MKE reklámkiadványa annak a 91 144 forintnak

a segítségével jelenik meg az idén, ami a 2003-
ban felajánlott 1%-okból folyt be.

Köszönjük! 
 

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége


