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Mint a többi gyerek, én is saját engedélyem
nélkül születtem meg. Milyen kár, hogy nem
emlékezhetünk születésünk napjára. Milyen
érdekes emlék volna! De amint realizáltam,
hogy élek, kíváncsi lettem a világra és boldog
voltam benne. Köszöntem szüleimnek,
hogy élettel ajándékoztak meg – emlékezett
vissza Wigner Jenõ Pál, aki Budapesten szüle-
tett 1902. november 17-én.

Édesapja, Wigner Antal, egy bõrgyár
igazgatója volt Újpesten. Édesanyja, Einhorn
Erzsébet. Édesapja 85, édesanyja 87 évet
élt, Amerikában haltak meg. Az öröklött jó
gének magyarázhatják Jenõ hosszú életét,
93 évet élt. (Jenõ nõvérét, Birit Lantos Ernõ
vette feleségül, utódaik Amerikában élnek.
Jenõ húga, Manci a Nobel-díjas Paul Dirac
felesége lett. Manci 2002-ben halt meg Flori-
dában.)

Hadd szólják pár szót arról, mennyi
hálával tartozunk tanárainknak. Saját tör-
ténetem a budapesti gimnáziumban kez-
dõdik. Az evangélikus gimnázium az or-
szág legjobb iskolája volt, talán a legragyo-
góbb az egész világon.

A fasori evangélikus gimnáziumba járt
Wigner Jenõ (a szimmetriaelvek szerepé-
nek felismeréséért a kvantummechanikában
kapott Nobel-díjat), Neumann János (USA
Szabadság Érdemrend az elektronikus szá-
mítógép megalkotásáért), Harsányi János
(Nobel-díj a játékelméletért), Andy Grove
(az INTEL vezetõje, 1997-ben „az Év Embe-
re” a Pentium mikroprocesszor kifejleszté-
séért). Az evangélikus gimnázium titka ki-
váló és haladó tanáraiban rejlett. Nobel-elõ-
adásában Wigner Jenõ felidézi matematika-

tanára, Rátz László  nevét, aki nekik már az
1910-es években differenciálszámítást taní-
tott. (Hála erõfeszítéseinek, a differenciál-
és integrálszámítás 1925-ben a hivatalos ma-
gyar tanterv része lett. Ma már, sajnos, nem
az…) Rátz hangsúlyozta, hogy a matematikai
nevelésnek a függvényfogalomra  kell kon-
centrálnia, ezzel együtt a matematikai meny-
nyiségek és a kísérletileg mért mennyiségek
kapcsolatára. Legjobb diákjait, köztük Wig-
ner Jenõt lakására is meghívta. A diákok
szombat délutánonként eljártak a tanárok
kávéházi beszélgetéseire. Rátz László adta
ki a Középiskolai Matematikai Lapokat, ez a
folyóirat – több mint száz év óta – ma is eljut
a problémák megoldását kedvelõ diákok tíz-
ezreihez. Wigner Jenõ a Princetoni Egyete-
men dolgozószobája falán õrizte Rátz tanár
úr képét. Néha idõs korában is elõvette Rátz
László matematikai feladatgyûjteményét,
hogy kikapcsolódásként példákat oldjon
meg belõle. Ma a Rátz László utca õrzi a tanár
úr nevét Budapesten. Évente Rátz László-
díjat kapnak a legkiválóbb matematika-,
fizika- és kémiatanárok.

Fizikatanára, Mikola Sándor az elektré-
teknek (tartós elektromos polarizációt muta-
tó szilárd anyagoknak) egyik korai kutatója
volt. Kutatási eredményeiért a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelezõ, majd rendes
tagjává választotta. Õ azonban ezután is a
gimnáziumban tanított, ami manapság nem
mindennapos jelenség. Wigner elmesélte,
hogy Mikola tanár úr óra elõtt fizikai eszkö-
zöket tett ki a padokra. Amikor becsengettek,
a diákok bejöttek, és elkezdték próbálgatni,
mit lehet tenni, mérni, kísérletezni ezekkel
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az eszközökkel. Így megtehették önálló fel-
fedezéseiket. Ezenközben Mikola tanár úr a
tanterem nyitott ajtajában ült, szivarozott –
és figyelt. Ma a Mikola-díj az ország legkivá-
lóbb kísérletezõ fizikatanárainak elismerése.

Az önképzõkörben Wigner Jenõ a rela-
tivitáselméletrõl tartott elõadást már 1919.
február 8-án. Az I. világháború végén érett-
ségizett. Viharos évek jártak ekkor ezen a
tájon. Magyarországon császár, király, parla-
mentáris köztársaság, kommunista rezsim,
idegen megszállás, szélsõjobboldali katonai
rendszer követte egymást szédítõ tempó-
ban egyetlen év alatt. Wigner soha nem volt
vallásos, de származása miatt mégis megver-
ték az utcán. Szülei példáját követve õ is ki-
keresztelkedett, evangélikus lett.

Apja befolyásának engedve Jenõ ve-
gyészmérnöki tanulmányokat kezdett a bu-
dapesti Mûegyetemen (1920). Édesapja azt
remélte, hogy fia egyszer majd követi õt a
bõrgyár fõmérnökeként. Ezért a következõ
nyáron elvitte Jenõt Charlottenburgba, hogy
megmutassa neki a Berlini Mûegyetemet,
amely gyakorlatiasabb képzést adott. Wig-
ner másodévtõl a Berlini Mûegyetemre járt.
Erre így gondolt vissza:

Mikola  Sándor gimnáziumi fizikaórái
után a budapesti és berlini egyetem nem
sok új tudást adott. – Nem is nagyon járt be
a kötelezõ elõadásokra. Emiatt bajba is került:
egyszer kollokválni ment, és nem tudta,
hogy a tanteremben várakozók közül melyik
a professzor. Elsõként egy hallgatót üdvözölt
tiszteletteljesen. Hiszen a vizsgán találkoztak
elõször.

1925-ben, abban az évben, amikor Wig-
ner megkapta az egyetemi diplomát, meg-
született a kvantummechanika.

Szemtanúja voltam, ahogy a kvantum-
mechanika átformálta a fizikát. A kvan-
tummechanika felfedezése szinte teljes
meglepetés volt. Csodának láttuk  – mondta.

A klasszikus fizika a 19. század végén tel-
jes determinista világmagyarázatot kínált.

Amikor a századfordulón furcsa „kvantumje-
lenségeket” észleltek, azokat Niels Bohr  az
atomban ellipszispályákon keringõ elektro-
nokra kirótt járulékos „kvantumfeltételek-
kel” próbálta kibeszélni. Erwin Schrödinger
viszont a hullámképtõl indult el, de beval-
lotta, hogy hullámai nem lehetnek anyag-
hullámok, csak valószínûségek eloszlását
jelzik. Max Planck, Albert Einstein, Max
Born is a klasszikus fizika „foltozásával” akar-
ta letudni a kísérletek által prezentált kihívást.
Õk még a 19. század gyermekei voltak, akik
„túl jól” megtanulták a klasszikus fizikát.

Wigner Jenõ egyetemi doktori disszertá-
cióját Polányi Mihály  vegyészprofesszornál
írta Berlinben. (Polányi Budapesten született,
Berlinben a kémiai reakciókat kutatta, ké-
sõbb az Angol Királyi Akadémia rendes tagja,
valamint az Amerikai Mûvészeti és Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja lett.) A doktori
értekezés témája: két hidrogénatomból ho-
gyan képzõdik egy hidrogénmolekula?
Wigner azt kérdezte: ha a molekula-végálla-
potban élesen elõírt diszkrét energiaszintek
és diszkrét perdületértékek (a Planck-állandó
egész számú többszörösei) vannak, miként
lehetséges, hogy két egymáshoz közeledõ
és ütközõ hidrogénatom beletalál éppen e
kvantumos értékek valamelyikébe? Felis-
merte, hogy az energia megmaradása és a
perdület megmaradása ilyenkor nem telje-
sülhet tökéletesen: meg kell engedni bizo-
nyos mértékû határozatlanságot. De tiltako-
zott, amikor azzal „vádolták”, hogy a határo-
zatlansági összefüggéseket már két évvel
Werner Heisenberg elõtt felfedezte.

Heisenberg (õ már 1901-ben született)
1925-ben vezette be a teljesen újszerû mát-
rixmechanikát. Az 1902-ben született Paul
Dirac  tíz napig gondolkodott ezen, majd a
világot állapotvektorok sokaságaként értel-
mezte: a kvantumállapotok halmaza vég-
telen dimenziós állapottér. Neumann János
(1903-ban született) nemsokára axiomatiku-
san megalapozta a kvantummechanikát a



végtelen dimenziós matematikai Hilbert-
térben. De Wigner (õ is 1902-ben született)
ismét feltett egy nagyon lényeges és nagyon
merész kérdést. Ha az ember a jelenségek
leírására háromdimenziós  koordinátarend-
szert használ, és annak kezdõpontját néhány
centiméterrel eltoljuk, az új vonatkoztatási
rendszerben ugyanazok a matematikai és
fizikai képletek használhatók. Érzékeink el-
tolási szimmetriát, forgásszimmetriát, transz-
lációs szimmetriát, idõeltolási szimmetriát
észlelnek, emiatt agyunk egy (fiktív?) 3+1
dimenziós tér-idõben történõ tájékozódást
szokta meg. Akkor hogyan lehet, hogy az
atomok és az elektronok valódi világa vég-
telen dimenziós sokaságot alkot? Wigner arra
a következtetésre jutott, hogy Dirac, Heisen-
berg és Neumann végtelen dimenziós álla-
potterében  szigorúan (egzaktul) érvényes
szimmetriák mutatkoznak, nevezetesen:

• háromdimenziós koordinátarend-
szerünk kezdõpontjának áthelyezése;

• a koordinátatengelyek elforgatása há-
rom dimenzióban három irányba;

• áttérés másik koordinátarendszerre,
amely állandó sebességgel úszik a 3-dimen-
ziós térben;

• az idõkezdõpont tetszõleges megvá-
lasztása.

A természeti állapotok eme végtelen di-
menziós állapottérben  érvényes szimmet-
riáit három+egy dimenziós tér-idõben
képzeljük magunk elé. Belõlük 10 szigorú
megmaradási törvény következik: a lendü-
letvektor, a perdületvektor,  a tömegközép-
pont sebesség-vektor  és az energia megma-
radása. Az emberi érzékelés és az emberi
gondolkodás viszont lassú az atomi jelensé-
gekhez képest. Mi a világban történõ eliga-
zodáshoz ezekre a nem hirtelen változó
(megmaradó) mennyiségekre figyelünk,
ezért fejlesztette ki az emberi agy (amely
végtelen dimenziót amúgy sem tudna el-
képzelni) a háromdimenziós tér  koncep-
cióját. Hogy agyunk valahogy összefüggé-

seket találjon a tapasztalatok között, megal-
kotta még az (idõtlenül távolba ható) erõ és a
gyorsulás fogalmát. Ma ezeknek csupán köze-
lítõleges tájékoztató értékük van az atomhoz
képest nagy és lomha jelenségek körében. A
valóságot jelentõ végtelen dimenziós állapot-
tér és az agyunkban elképzelt elõre-hátra,
jobbra-balra, fel-le mutató háromdimenziós
koordinátarendszer  (pszichológiai) kapcso-
latának kiderítése legfõképp Wigner Jenõ ér-
deme. Erre utal írásunk címe is.

A berlini egyetemi tanulmányok befejez-
tével (1925) édesapja kívánsága szerint Wig-
ner visszatért Budapestre, hogy apja újpesti
bõrgyárában dolgozzék mérnökként. De
még ide is megrendelte az avantgárd német
szakfolyóiratot; a Zeitschrift für Physik  rend-
szeres esti olvasmánya lett. A kvantumme-
chanika alakulását figyelve nem tudott ellen-
állni a csábításnak, visszatért Németországba.
A Göttingai Egyetem tanára (késõbb pro-
fesszora) lett. Ezt az egyetemet a matemati-
kus David Hilbert és a fizikus Max Born a mo-
dern tudomány központjává tette, ott dol-
gozott régi pesti barátja, Neumann János is.

Egy vasárnapi sétájukon Wigner megta-
nulta Neumanntól a csoportelméletet, és fel-
ismerte annak jelentõségét a természet
szimmetriáinak leírásában. Az 1920-as évek-
ben Wigner Neumann-nal együtt hat tanul-
mányt írt a kvantumelmélet szimmetria-el-
veirõl. A fentebb említett szimmetria-transz-
formációk matematikai csoportot alkotnak,
mert két szimmetria-transzformáció egymás
után végrehajtva ismét szimmetria-transzfor-
mációt ad. A csoportok szabatos algebrát
követnek. Ez a felismerés képessé tette
Wigner Jenõt, hogy nem csupán atomi és
molekuláris energiaszintekre, hanem a köz-
tük bekövetkezõ kvantumátmenetek kivá-
lasztási szabályaira is pontosan (számsze-
rûen) érvényes képleteket adjon meg.

Nem mindenki nézte jó szemmel az
absztrakt matematika betörését a tapasztalati
természettudományba. Wolfgang Pauli
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Gruppenpest  (csoportpestis) névvel illette
Wigner módszerét (amiben volt egy halvány
célzás Neumann és Wigner szülõvárosára,
Pestre is). Einstein és Schrödinger sem rej-
tették véka alá ellenérzésüket. De Neumann
Jancsi bátorította Jenõt:

Meglátod, hogy a jövõben egyetemi hall-
gatók is tanulják és használni fogják!

1930-ban Wigner megírta Csoportelmé-
let és annak alkalmazása az atomszínké-
pek kvantummechanikájára  címû könyvét,
amit sok nyelven kiadtak, ma is kedvelt
egyetemi tankönyv. Wigner a Nobel-díjat
„az atommag és az elemi részecskék elmé-
letéhez való hozzájárulásáért kapta, külö-
nösen az alapvetõ szimmetriaelvek felfede-
zése és alkalmazása révén.”

1930-ban Németország már nem tûnt
ígéretes helynek. A látóhatáron megjelent
Hitler árnyéka. Neumann és Wigner ameri-
kai meghívást kaptak: vállaljanak félállást a
Princetoni Egyetemen, hogy az Újvilágot
megtanítsák az Új Fizikára. Õk pedig boldo-
gan elfogadták a hívást. 1931 és 1933 között
idejüket részben Princetonban, részben Ber-
linben, részben Budapesten töltötték. Buda-
pesttel a fõ kapcsolatot Ortvay Rudolf, az
elméleti fizika professzora jelentette, aki
rendszeresen meghívta Wignert, tartson elõ-
adást a kvantummechanikáról. Gyakran
leveleztek egymással – magyarul.

Princetonban történt, hogy Wigner meg-
hívta jóbarátját, az angol Paul Diracot vendég-
elõadónak. Dirac ott ismerte meg Jenõ húgát,
Mancit. E találkozás után Dirac arra is kész
volt, hogy eljöjjön Budapestre, elõadni az
Ortvay-kollokviumon. Második pesti látoga-
tása házassággal végzõdött.

1933-ban Hitler átvette a hatalmat Né-
metországban, és nem titkolta ambícióját,
hogy egész Európa ura legyen. Wigner el-
döntötte, hogy végleg az Egyesült Államok-
ban marad, ezzel életének új szakasza kez-
dõdött, figyelme ettõl kezdve az új tudo-
mányra, az atommagfizikára  összpontosult.

Az 1930-as években Wigner lett a magfizika
elõfutára: felismerte a magerõk rövid hatótá-
volságát (1933), a magerõk töltésfüggetlen
voltát (1937), a neutronok rezonáns befogó-
dását az atommagok energiaszintjein és az
atommagok héjszerkezetérõl árulkodó má-
gikus számokat. Amikor az 1940-es években
a II. világháború elérte Amerikát is, õ lett az
atomreaktor-technika vezéralakja. Szerepe
volt abban, hogy az amerikai nukleáris prog-
ramot elindító Szilárd-Wigner-Teller-levél
eljuson Roosevelt elnökhöz (1939). Õ volt a
világ elsõ atomreaktorának elméleti számí-
tója és tervezõje (1941), és õ tervezte és
építette az elsõ vízhûtéses atomreaktorokat,
majd a reaktorok biztonsága érdekében õ
ajánlotta, hogy a neutronok lassítására szintén
vizet alkalmazzanak. Ma ezen az elven mû-
ködik a világ atomerõmûveinek 90 %-a. De
ez már egy másik történet. A II. világháború
idején politikailag igaz amerikai vált belõle,
aki mindent megtett Amerika háborús erõfe-
szítéseinek segítéséért. De hallgassuk meg
azt is, mit mondott 90 évesen New Yorkban
életrajzírójának, Andrew Szantonnak  –  erõ-
sen idegenszerû kiejtésû angolságával:

Egyszerû magyar versek és dalok, ami-
ket még 1910 elõtt tanultam, ma is gond
nélkül elõjönnek gondolataimban. Az Ame-
rikában eltöltött 60 esztendõ után még
mindig inkább magyar vagyok, mint ameri-
kai. Az amerikai kultúra sok vonása idegen
maradt számomra. Az igazat megvallva
az amerikai kultúrát kicsit gyerekesnek ta-
lálom az európai kultúrához képest. Igaz,
hogy Mark Twain amerikai író volt, de hõse,
Huckleberry Finn mégiscsak gyerek. És ke-
vés más írójuk van. A beszélgetést sem ve-
szik olyan komolyan, mint Európában. Mi-
óta elhagytam Magyarországot, sehol nem
tapasztaltam a tréfák olyan szeretetét, mint
otthon. A viccek egyetemlegesek, de egy or-
szág sem kedveli azokat annyira, mint Ma-
gyarország. Budapesten sok kávéház van.
Ezeken a helyeken feltételezik a vendégek-
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rõl, hogy hosszan idõzzenek kávé mellett,
intelligensen beszélgessenek tudományról,
mûvészetrõl, irodalomról. Magyarországon
sok szó esik kultúráról. Talán a magyar
költészet a legfinomabb Európában.

Kedvenc költõje Vörösmarty Mihály
volt, akinek sorait 90 évesen is szívesen idéz-
te. A háború alatt is szeretett magyarul be-
szélni magyar-amerikai barátaival, Kármán
Tódorral, Neumann Jánossal, Szilárd Leóval,
Teller Edével. A hidegháború enyhültével
ismét írt leveleket Budapestre – többek közt
a szerzõnek.

A hidegháború végével, fél évszázados
távollét után Wigner négyszer látogatta meg
szülõhazáját. Elõször 1976 augusztusában jött
haza az Eötvös Loránd Fizikai Társulat meg-
hívására. Hogy ne felejtsék el látogatását, Bala-
tonfüreden a tóparton emlékfát ültetett. Az
Eötvös Társulatban A szimmetriaelvek ötven
esztendeje, az ELTE-n A kvantummechanika
értelmezési problémái  témáról tartott elõ-
adást népes hallgatóság elõtt. Ekkor már na-
gyon foglalkoztatta a kvantummechanikai
mérés valószínûségi értelmezése, vagyis az
emberi értelem és a valóság összjátéka.

Következõ látogatása alkalmával, 1977-
ben tiszteleti tagjává választotta az Eötvös
Társulat, ekkor elõadása ismét filozofikus
hangulatú volt: Természettörvények és kez-
dõállapotok.

1983-ban hazalátogatva felkereste a Pak-
si Atomerõmûvet is, ahol mély benyomást
gyakorolt rá a kezelõ operátorok teljes átte-
kintése és értelmes tájékozottsága, amit a
reaktorbiztonság fontos elemének tekintett.

1987-ben megkapta az ELTE tiszteletbeli
doktori címét, és a Parlamentben átvette Ma-
gyar Népköztársaság Zászlórendjét. A fo-
gadáson megkérte a cigánybandát, játsszák
el kedvenc nótáját: Ritka búza, ritka árpa,
ritka rozs. Még csárdást is táncolt a zenére.
Szép emlékeket õrzött a magyar iskoláról,
minden hazalátogatásakor szívesen elment
magyar gimnáziumba is. 75. születésnapja

elõestéjén magyar gimnazistákkal beszélge-
tett. Amikor az emberiség jövõjérõl, a földön
kívüli intelligenciával történõ kapcsolatte-
remtés lehetõségérõl kérdezték, ezt felelte:

Mélyen zavar engem, hogy még nem
kaptunk üzenetet idegen civilizációktól. Va-
lószínû, hogy vannak lakható bolygók, azon
népek vagy más hasonló teremtmények él-
nek. Az is valószínû, hogy némelyik koráb-
ban indult civilizáció már több tudásra
tett szert, mint mi. Ezért meglep, hogy még
nem léptek velünk kapcsolatba. Nem köz-
vetlen látogatásra gondolok, hiszen óriásiak
a távolságok, hanem távközlésre. Meg va-
gyok lepve, ha csak egyetlen Föld van és
egyetlen faj, amelyik kíváncsi. A probléma
két megoldására tudok gondolni. Egyik le-
hetõség, hogy a múltban õk is kifejlesztették
a civilizációt, tudományt, technikát, de
fegyverkezési versenybe kezdtek, majd meg-
semmisítették önmagukat és egész bolygó-
jukat. Ha ez törvényszerû jelenség egy civi-
lizáció fejlõdésében, megmagyarázhatja a
csendet. Egy másik lehetõség, hogy kifej-
lesztették a tudományt, ami fölemelte élet-
színvonalukat. De a luxus lustává tette
õket, abbahagyták a könyvek olvasását,
csak a televíziót bámulják. Lehet, hogy a
fizika túlságosan komplikálttá vált számuk-
ra, unalmasnak ítélték, elvesztették kíván-
csiságukat, abbahagyták a tudományt. Ta-
lán ezért nem érdeklõdnek a velünk létesí-
tendõ kapcsolat iránt olyan népek, amelyek
már 50-100 esztendõvel „elõttünk” járnak.
Mégis remélem, hogy a történet végére vo-
natkozó félelmem tévedés.

Ez volt Wigner Jenõ búcsúüzenete a ma-
gyar diákoknak. Negyedik budapesti látogatá-
sa után erõnléte megromlott, nem vállalkoz-
hatott további utazásokra az óceánon át. Ami-
kor 1988-ban a Magyar Tudományos Akadé-
mia tiszteleti tagjává választotta, már nem tud-
ta személyesen megtartani székfoglaló elõ-
adását. Az 1990-es évek elején leánya, Márta
megkért, segítsek valakit találni Princetonban,
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aki apjával magyarul beszélgethet, mert a pa-
pa számára egyre nehezebben érthetõ az an-
gol beszéd. (Szerencsére Frei Zsolt, aki nálam
végzett az ELTE-n, éppen Princetonban volt
doktorandusz.) Az angol anyanyelvû, csak
angolul értõ Wigner Márta és leányai rendsze-
resen „hazalátogatnak” Budapestre.

Wigner Jenõ professzor 1995. újév nap-
ján halt meg. A New York Times gyászjelen-
tése ezt írta: Wigner azoknak a Budapesten
született és a jövõbe hatékonyan látó fizi-
kusoknak egyike volt, akik Nyugatra jöttek,
és alakították a modern világot.

2000-ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia (a Paksi Atomerõmûvel együttmûköd-
ve) Wigner-díjat alapított a nukleáris tudo-
mány és technika terén kiemelkedõt alkotók
jutalmazására. Most, 2002-ben, születése cen-
tenáriumán az Amerikai Fizikai Társaság
(április 21-én), az Európai Fizikai Társaság
(augusztus 27-én) és az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat (november 8-án – a Magyar Tudo-
mányos Akadémiával együtt) ünnepi ülés-
szakot tartott, hogy kifejezzük tiszteletünket
Wigner Jenõ alkotásai iránt, amelyek a 20.
századot formálták.


