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oldalúbb tájékozódás, az új és sokszor ellent-
mondó források elfogulatlan feltárása s a 
sokféle diszciplináris közelítés adhat megfe-
lelő hátteret. A centenáris emlékezés megvet-
heti alapját, kijelölheti kereteit Teller első 
magyar életrajzának is. A magyar tudomány-
nak különleges kötelessége és lehetősége, hogy 
külföldre távozott nagyjainak nemzetközi 
értékeléséhez mindazt hozzátegye, amit csak 
Magyarországról lehet vagy Magyarországról 
jobban lehet megérteni. A Magyar Tudomá-

nyos Akadémia székházában 2008. január 
16-án tartott centenáris Teller-emlékülés sike-
re és emelkedett légköre reményt ad arra, hogy 
a következő években megerősödik ezen a te-
rületen a hazai történelemtudomány és a 
természettudomány együttműködése.

Kulcsszavak: kvantumfizika, magfizika, euró
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antikommunizmus, hidegháború, nukleáris 
energiatermelés 
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Tisztelt Akadémikustársaim!
Hölgyeim és Uraim!

Ez az ember mindent tud, mindent! – ezt 
George Gamow professzor Teller Edéről – ba-
rátjáról és munkatársáról – mondta; ekkor a 
magyar fizikus körülbelül huszonhét eszten-
dős lehetett.1

Idén lenne Teller Ede százéves.
Ebben a száz esztendőben – sokakkal 

szemben merem állítani, hogy – mi, magya-
rok szerencsések voltunk, hiszen olyan nagy-
jaink születtek, mint Teller Ede. Sőt szeren-
csések vagyunk többszörösen is, hiszen Ma-
gyarország elveszítette Tellert, de több mint 
ötven év távollét után visszahívta, és Teller Ede 
örömmel visszatért, ahogyan ő fogalmazott: 

„újjászületett magyarként”.
Teller Edének a kémiától, a matematikán 

keresztül a fizikáig tartott tudományos útja, 
munkamódszere a ma egyértelműen elfoga-
dott interdiszciplinaritáson alapult, így állítha-
tó, hogy modern tudós volt, talán ennek is 
köszönhette óriási tudományos eredményeit.

Teller – a kortársak szerint – gyerekkorától 
elsősorban kérdezni szeretett, így állítható, 
hogy a természetébe volt kódolva későbbi 
hivatása: a kutatás. A jó kérdés nem mindig 
vezet el a helyes válaszhoz, hiszen nem is 
biztos, hogy az létezik, de a helyes és megfe-

lelő tartalommal feltett kérdések biztos, hogy 
hozzásegítenek egy még jobb, a problémát 
még inkább megvilágító kérdéshez. Ennek a 

– mondhatni szókratészi – módszernek volt 
a birtokában Teller Ede, ezzel segítette sokunk 
munkáját, még abba az esetben is, ha az övé-
től nagyon távoli területen, tudományban 
dolgoztunk.

A fentiek alapján elmondható, Teller az 
az ember volt a tudományban, aki új és új 
szakaszokat nyit. Ő volt, aki nemcsak felké-
szült, a szakmáját – a tárgyterületet és a mód-
szertant – kiválóan ismerő, okos tudósként 
élt és dolgozott közöttünk, hanem bölcsként 

– a tudományon kívüli – cselekedetei, tettei 
is iránymutatóak voltak.

Teller Ede tudta: a puszta – mondhatnánk 
durva – erő csak a nálánál nagyobb erővel 
szemben alázatos, és az érvek, tények, illetve 
értékek nem érdeklik; ezért van úgy, hogy a 
tudomány segítségével – és okos taktikával 

– kell az erőszakot, a rombolást kordában 
tartani; emberként és tudósként egyaránt 
tudta, hogy a tudomány soha nem szolgálja 
az erőszakot, hiszen az igazi tudomány nem 
szolgál, mert lényegénél fogva szabad, az 
erő(szak) viszont nem tűri a szabadságot.

A tudományos kutatásnak, tevékenység-
nek persze lehet, sőt kell hogy legyen egy jól 
meghatározott kiindulópontja, illetve célja, 
de a tudósnak – a kutatás és a publikálás – 
minden pillanatában tudnia kell: eredményei 1 Idézi Marx, 1998
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számos módon továbbfejleszthetőek, vala-
mint felhasználhatóak; és a gyakorlati alkal-
mazások – tiltása, engedélyezése, az esetleges 
alkalmazás mikéntje – már nem szaktudomá-
nyos kérdések, azok a filozófia és erkölcs te-
rületére tartoznak, itt a tudós – és a politikus 

– okoskodásának helye nincs, itt csak a tiszta 
erkölcsi alapokon álló, jó szándékú bölcs 
szólalhat meg.

Teller Ede, az emigrációba kényszerült 
magyar, a rokonait elveszítő, családjától elsza-
kított zsidó, a tudós és amerikai polgár az em-
beriség egészének szabadságáért küzdött, de 
önként vállalt feladatai, küzdelmei során nem 
veszített mértéket, ismerte az emberi korlá-
tokat, és elfogadta azokat úgy is mint tudós, 
és úgy is mint közéleti szerepet vállaló személy. 
Erről egyik versében tanúságot tesz:

 

…félni, hogy talán még igazság sincsen, 
tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,  
hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. …�

Teller nemcsak kutatói eljárásaiban, tudo-
mányközi szemléletében volt modern, ha-
nem abban is, hogy tudta, a tudás közkincs, 
a tudományos ismeretterjesztés a tudomány 

művelőinek alapvető feladata. Mindezen 
felfogása és tevékenysége abból táplálkozha-
tott, hogy kiemelt fontosságúnak tartotta az 
oktatás kérdését – ő maga is előszeretettel ta-
nított –, de ezen a területen a szó jó értelmé-
ben régimódi volt: nem tudta elképzelni az 
oktatás és nevelés szétválasztásának lehetősé-
gét, gyakorlatát, hiszen Teller Ede tudta, hogy 
mi az eredménye az erkölcsi értékektől „men-
tesített” tudásnak, információnak, tudomány-
nak: mindez a társadalmi, a gazdasági, a tu-
dományos és a kulturális szabadság megszű-
nésének a lehetőségét hordozza magában.

Így akár telleri hitvallásnak is tekinthető 
az alábbi két mondata: …Az a kötelességünk, 
hogy a tudást gyarapítsuk. Bízom benne, hogy 
a társadalom, amelyben élek, értelmesen fogja 
használni a megszerzett tudást.3

Nekünk, tudósoknak szakmai és erkölcsi 
iránymutatásként kell elfogadni Teller Ede 
szavait, és bíznunk kell abban, hogy a társada-
lom – az emberiség – is odafigyel a száz esz-
tendővel ezelőtt született magyar fizikus gon-
dolataira, és tanácsként fogadja meg azokat.

Köszönöm figyelmüket, eredményes 
konferenciát kívánok Önöknek! 

Kulcsszavak: Teller Ede, tudós, szabadság, tudo
mány, tudományos ismeretterjesztés

2 Idézi Tóth, 2003
3 Idézi Marx, 2000. 244.
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Csak néhány éve halt meg Teller Ede, és 2008. 
január 15-én már születésének századik év-
fordulóján emlékeztünk rá. Egyetemi tanul-
mányait tizenhét évesen kezdte a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, de amikor tizennyolc 
lett, Németországba távozott. Előbb vegyész-
mérnökséget tanult, majd Werner Heisen-
berg fizikus doktorandusza lett Lipcsében, 
és már huszonkét évesen doktorált. Göttin-
genben tanított, majd Hitler uralomra jutá-
sa után előbb Koppenhágába, majd London-
ba ment, végül 1935-ben, már mint professzor, 
Washingtonban kötött ki. Részt vett a Man-
hattan-tervben, és a háborút követően is 
folytatta tevékenységét Los Alamosban, bár 
főállásban a Chicagói Egyetemen dolgozott. 
Vezető szerepet játszott abban, hogy az Egye-
sült Államok – a Szovjetunióval párhuzamo-
san – kifejlesztette a hidrogénbombát. Kez-
deményezte az Egyesült Államok második 
fegyverfejlesztési laboratóriumának megnyi-
tását a kaliforniai Livermore-ban. 1954-ben 
a Robert Oppenheimer megbízhatóságát 
vizsgáló bizottság előtt a Manhattan-terv le-
gendás volt vezetője ellen tett vallomást, és 
1 A Magyar Tudományos Akadémián 2008. január 
16-án elhangzott előadás alapján készült dolgozat. A 
vonatkozó források megtalálhatók: Hargittai, 2006.

ezzel elvesztette az amerikai fizikusok nagy 
részének barátságát. A Kaliforniai Egyetem 
professzoraként, majd a Stanford Egyetem 
Hoover Intézetének főmunkatársaként dol-
gozott tovább. Egyre nagyobb szerepe lett 
vezető amerikai katonai és konzervatív politi-
kai körökben mint befolyásos tanácsadó és 
mint az úgynevezett csillagháborús terv legis-
mertebb propagálója. Megkapta a legmaga-
sabb amerikai állami kitüntetéseket, az idő-
sebb Bush elnökségének végéig megtartotta 
befolyását. 2003. szeptember 9-én halt meg.

Még a tényszerű életrajzi adatok sem 
hangzanak száraznak, de Teller Ede élete en-
nél is sokkal izgalmasabb volt. Viharos idők-
ben élt, és vette korának kihívásait. Kiemel-
kedő tudós volt, és a tudományban alkotó 
módon az 1950-es évek elejéig vett részt, tehát 
jó két évtizeden keresztül. Ez alatt az idő alatt 
sok eredménye született a magfizikában és a 
fizikai kémiában. A tudományos kutatók 
hírneve azonban – kevés kivételtől eltekintve 

– tiszavirágéletű. Ennek alapvető oka, hogy 
amit az egyik kutató nem fedez fel, azt előbb 
vagy utóbb valaki más felfedezi, tehát az 
egyéni dicsőségnek sokkal kisebb jelentősége 
van, mint például a művészeti alkotásokban. 
Egy Picasso-képet más nem festhetett meg, 

Hargittai István • Teller Ede…


