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„Az igazság egyszerű, csak meg kell találni"
Beszámoló egy Teller Edénél tett látogatásról

* 2005. jan. 19. 8. Irodalmi Teadélután. Krausz György, a Magyar Köztársaság nagykövete és Krausz Judit meghívására a nagykövet úr oslói rezidenciáján
tartottuk irodalmi teadélutánunkat az „élő magyar irodalom" címmel. A nap vendége Gáspárné Monostori Judit az Akadémiai Könyvtár osztályvezetője és Gápár
György szerkesztő, a Petőfi Irodalmi Múzeum Hang- és Videótárának munkatársa
volt. A beszélgetést Kovács Ferenc vezette.
Az estek háziasszonya Krausz Judit volt.
* Jan. 29 -én tartotta a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) szokásos farsangianyáknapi estjét. A különböző egyéni és csoportos szórakoztató programok után
videófilm részleteket láttunk a Böjte atya alapította dévai gyermekotthon életéből.
Az est bevételét a gyermekotthon megsegítésére ajánlottuk fel. A kisorsolásra került lottó-fődíjat Szinnyei Kiss Ildikó Oslóban élő festőművész ajánlotta fel.
* 2005 febr. 5. Kovács Ferenc filmelőadása. Az est házigazdája Dávoti Barnabás. Folytattuk a 2004 őszén elkezdett Tolnay Klári Filmklub sorozatot az oslói
filmbarátok körében. Az első két részben az 1945-ig ill. az 1945 után készült filmekről esett szó. A harmadik esten Tolnay Klári színházi szerepeiből láthattunk
részleteket.
* Február 5.-én, a Tolnay sorozat utolsó estjén Csiky Gergely fergeteges vígjátéka kapcsán ismerhettük meg "a nagymama" bájos mosolyát, páratlan humorát,
fenséges méltóságát.
Csiky Gergely (1842-1891) a Nemzeti Színház egyik legtöbbet játszott írója,
színes egyénisége a múlt század vége drámairodalmának. Eredeti végzettsége szerint pap, tanár és egyházjogász. Szíve azonban fiatal korától a színházhoz, irodalomhoz húzta. Egy párizsi tanulmányútja során megismerkedik az ún. társalgási
drámával, amit hazatérte után a magyar színpadon ő alkalmaz először. A társalgási dráma a realizmus felé fordul, tárgyát a korabeli társadalom életéből meríti, a
polgári erkölcsöt védelmezi, a társadalom aktuális kérdéseivel foglalkozik. Csiky
Gergely 1881-ben szakít papi hivatásával, megnősül, a Nemzeti Színház dramaturgja lesz haláláig. Hatalmas munkabírással ontja színdarabjait, fordítja a külföldi szerzők műveit. A Nemzeti Színházban legtöbbször színpadra került vígjátéka
A NAGYMAMA. Méltán volt nagy siker már az első bemutatóján is a finom humorban, fordulatokban és érzelemben gazdag mű, s ezért hat máig is a közönségre. Csiky Gergely vígjátékának legnagyobb értéke, hogy remek szerepekkel ajándékozza meg a színészeket. A bemutatón, 1891-ben Prielle Kornélia játszotta a
Nagymamát, később parádés szerepet jelentett Blaha Lujzának, Berky Lilinek,
Honthy Hannának, Dajka Margitnak, Tolnay Klárinak.

Hogy Teller Ede kicsoda, azt ma már nemcsak a fizikusok vagy a közelmúltat tanulmányozó hadtörténészek tudják, hanem majdnem mindenki. Én elsősorban mint emberről szeretnék beszélni róla, nemrég nála tett látogatásunk - férjemmel, Péterrel együtt kerestem fel - benyomásai, valamint feljegyzéseim és Péter
videofelvételei alapján. Lehet, hogy kissé rapszodikus leszek, de remélem, a sok
mondanivaló-részletből, ami most eszembe jut, bennetek kialakul egy egységes
összkép.
Emberi nagysága, de részben tudósi nagysága is, az emberekre tett hatása
alapján mérhető fel leginkább. Élete nagy része küzdelmekben, eszmei és szakmai
csatákban telt el. Munkájának jellege folytán elkerülhetetlen volt, hogy fizikus
létére a politikába is belekeveredjék. Kemény vitapartner volt: minden energiáját
saját igaza bebizonyításának szentelte a politikában is, akárcsak a tudományban.
Rám ebben a vonatkozásban talán az őszintesége és egyenessége tette a legnagyobb hatást: az, hogy ha egy tévedése evidenssé vált, ugyanúgy elismerte, mint
ahogy az önmaga előtt bebizonyosult igazságokhoz ragaszkodott.
Első alkalommal középiskolás koromban találkoztam vele egy könyvben:
Robert Jungk Ezer napnál fényesebb — Atomtudósok élettörténete című, eredetileg az NDK-ban kiadott művében. Bár a könyv a hidegháborús korszakra jellemzően "békeharcos", tehát a hangvétele ma már kissé idejétmúltnak tűnik, nem szégyellem bevallani: nekem ez a könyv keltette fel érdeklődésemet a fizika, a matematika és a kutatók világa iránt.
Második élményem Teller Edével kapcsolatban az 1990-es évekből való:
egy Budapesten tartott előadás-sorozata, amelyet sikerült végighallgatnom. Ez
tovább fokozta akkor már eleven csodálatomat lebilincselő személyisége, óriási
tudása, roppant intuitív képessége és sajátos logikája iránt.
Később Svédországba kerültem. Miközben a stockholmi egyetem Fysikum
nevű laboratóriumában dolgoztam, megint foglalkoztatni kezdett az a régóta érlelődő gondolatom, hogy egyszer személyesen is elbeszélgessek a rám oly nagy hatást tett, új környezetemben is "élő legenda"-ként emlegetett tudóssal. Levélben
próbáltam kapcsolatot teremteni vele, aminek az lett a végeredménye, hogy személyes meghívót kaptam tőle stanfordi "rezidenciájába".
Mielőtt erre térnék, röviden idézek néhány fontos, Teller Edével kapcsolatos
tudnivalót.
1909. január 15-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait abban
az egyetemi gyakorló gimnáziumban végezte, amelyet a jeles rakétatudós Kármán
Tódor édesapja, Kármán Mór alapított. Tagja az "öt jóhírű magyarok"-ként is emlegetett csoportnak, amelynek - mint neve mutatja - öt tagja volt, és mindnyájan
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Budapest ötödik kerületében születtek: Kármán Tódor, Szilárd Leó, Wigner Jenő,
Neumann János és ő. Érettségi után először Németországba került, a húszas években a hidrogénmolekula-ion matematikai leírásával doktorált Werner
Heisenbergnél, Lipcsében, majd Hitler hatalomra jutása után Dániába, onnan
Angliába, végül az Egyesült Államokba emigrált. Koppenhágában ismerkedett
meg és kötött barátságot George Gamow fizikussal, aki aztán 1935-ben meghívta
Washingtonba és kutatási lehetőséget teremtett számára az ottani egyetemen.
Ismert tény, hogy az atombomba kezdeményezője Szilárd Leó volt. Terve csíráját
az a F. D. Roosevelt elnöknek címzett levél jelenti, amelyet talán Wigner Jenővel
együtt fogalmazott meg, s amelyet Einstein is aláírt.
Ezen a történelmi aktuson Teller Ede is részt vett. Ekkor már a legnevesebb
amerikai egyetemek versengtek érte. 1942-ben a Columbia Egyetemen dolgozott
Enrico Fermivel a maghasadás, a termonukleáris folyamatok területén. A múlt
század - a huszadik - nagy fizikai felfedezéseinek évei ezek; ő maga is úgyszólván
szemtanúja a relativitáselmélet megjelenésének, a kvantummechanika rohamos
kifejlődésének. 1943-ban az Egyesült Államok kormánya elrendeli a Los Alamosi kutatóközpont megalakítását. Teller Ede aktívan részt vesz az ott folyó tevékenységben, és kemény nézeteltérésbe keveredik az atombombát kidolgozó ún.
Manhattan-projekt "atyjával", Robert Oppenheimerrel.
Az atombomba szomorú históriáját mindnyájan ismeritek.
1950-től kezdve a hidrogénbombát előállító program keretében dolgozott, mint
annak vezetője. 1952 nyarán megalakult Livermore-ban az Egyesült Államok második nagy nukleáris fegyverfejlesztési intézete, a Lawrence Radiation
Laboratory; ennek egyik alapítója és első igazgatója. 1953-tól a kaliforniai egyetem professzora.
2001-ben jelent meg önéletrajz jellegű könyve Twentieth Century Journey
Through Science and Politics címmel, amelyben úgyszólván az egész századon
végignyúló, fordulatokban bővelkedő életét meséli el, s a világtörténelembe való,
nem mindig egyértelmű személyes beleszólásáról vall. Az igazság megtalálása
nem egyszerű, van úgy, hogy egy egész életet vesz igénybe - jellemezte ő maga
ottlétünk során ezt a munkáját. Ugyanebben az évben kapja Magyarországtól, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma útján, a legnagyobb magyar alkotókat
elismerő kitüntetést: a Corvin-láncot.
Harmadik találkozásom a modern fizika egyik legjelentősebb alakjával a
stanfordi látogatás volt. Hálával gondolok kedvességére, közvetlenségére, amelylyel fogadott, és arra, hogy időt áldozott a velünk való beszélgetésre. Készültem
rá: úgy igyekeztem kérdezni, hogy társalgásunk érintse pályája fontosabb mozzanatait éppúgy, mint tudományos eredményeit, közéleti harcait és egész életfilozófiáját.
Beszélgetésünk szülei emlékének felidézésével kezdődött. A szülők szerepe
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A baloldali sírtábla a filozófus író „sírversével”:
Fordításban:

EZ A BIZALOM IDEJE.
VAGYIS NYERTEM.
A TELJES FESZÜLTSÉG
EGYSZERRE ELTŰNŐBEN.
ELPIHENHETEK
A RÓZSASZALONBAN
ÉS MOSTMÁR MINDÍG
[HALLGATHATOM*]
JÉZUSOM BESZÉDIT.

[*Meggyőződésem, hogy a
tábláról hiányzik ez az ige!
Hm?! Laz.]

1654

Megjegyzések

Jegyzetek:
*H.C. Andersen év is van, és hát - bevallottan - naaagy bizniszt is reméltek az ünnepléssorozatot szervezők, világhírt kihasználni kívánók napjaink kissé begörcsölt, piacfasiszta dominanciájú Dániájában. Sajnos, vagy talán törvényszerűen, a
sok remek dolog közül (a napi rádió-Andersen mese például) olyan marhaságokra
is sor került, mint Tina Turnert meghívni a népstadionbeli központi emlékezés
showműsorába, ami az emlékévre szánt pénz mintegy egyharmadát (ha jól emlékszem) el is vitte - közfelháborodásra persze.
A „cunci” H.B. fogalmazása; lásd: http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/cunci.html
**Aki egy pillantást szeretne vetni a filozófus egyházharcos gondolataiba, az magyarul csak itt találhatóan - megteheti S. K.-nak élete végén saját költségén
kiadott A pillanat című periodikája egy részének elolvasásával. A sír is megtekinthető ezen a honlapon:
http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/KierkegaardApillanat1.html
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az egyéniség kialakulásában a legtöbb esetben meghatározó, de legalábbis mérvadó - mondta. Ő maga úgy tartja számon, hogy határozottságát, kitartását vérbeli
ügyvéd apjától örökölte, míg művészi hajlamát, amin a költészet és a klasszikus
zene iránti rajongása értendő, az édesanyjától. Neki, az édesanyjának az volt az
álma, hogy Ede fia híres zongorista legyen, a tudomány múzsája azonban elhódította őt a zene múzsájától, csak az iránta való nosztalgiát hagyta meg benne. "Az
embernek két pólusa van, az agya és a szíve" - idézem őt magát a videofelvételről,
és közben azt gondolom: ha a zenét választotta volna élethivatásának, bizonyára
abban is nagy sikereket ért volna el, de nem olyan jelentőségűeket, mint emígy.
Elmesélte, hogyan szeretett bele a számok világába már hatévesen, és hogyan
folytatta tovább szülei, főleg édesapja ösztönzésére, matematikai tanulmányait.
Ezt a fonalat követve jutottunk el Neumann Jánoshoz. Jó barátok voltak, korban is
a legközelebb álltak egymáshoz az "ötök" között. "Szinte mindenhez értett. Hihetetlenül gyors gondolkozású ember volt. Neki köszönhetjük a számítógépek létrejöttét" - jelentette ki, majd felidézte Neumann tragikus küzdelmét a rákkal, amely
a számára legfontosabb szervét, az agyát támadta meg. Ebben az időszakban
gyakran látogatta meg kórházi kezelésre fogott barátját, aki "még akkor is meg
akarta mutatni, mit tud".
Korábban sokat dolgoztak együtt. Neumann az apró, de megkerülhetetlen
részletek kidolgozásában segített a projekt nagy vonalait követő többieknek, rengeteg időt takarítva meg mindannyiuk számára. Teller is sokat tanult tőle, barátja
jó tanárnak, ő maga pedig jó tanítványnak bizonyult.
Az oktatás témájához jutva megpróbáltuk közösen megfogalmazni a "jó tanár" titkát. Szerinte ha a tanár szereti a tárgyat, amivel foglalkozik, és a dolgát,
amit tesz, akkor az ismereteket könnyen át tudja adni a tanítványoknak. Talán ezzel magyarázható a göttingeni, majd később a koppenhágai iskola páratlan eredményessége. Arra a kissé naiv kérdésemre, hogy mitől tehetséges és mitől lesz
sikeres egy tudós, Teller Ede ezt válaszolta: "Attól, hogy a tudományt szereti; attól, hogy új dolgokról gondolkozni hajlandó. A tudós alaptermészete a kíváncsiság, amiből új dolgok fakadnak." A nukleáris kutatások nagy erkölcsi dilemmájával kapcsolatban kijelentette: "A kutatás magában se nem jó, se nem rossz; minden attól függ, hogy mire használják fel az elért eredményt." A tudósnövendékek fejtegette tovább - általában mestereik nyomában lépkednek, az ő gondolataikat
gondolják tovább. Ennek van jó oldala is, meg rossz is. A tudomány világában új
gondolatot felvetni és megfogalmazni nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon szükséges. Minden minőségi változást, forradalmi előrelépést azok visznek véghez,
akik mernek másképpen gondolkozni.
Beszélgetésünk során kitértünk a sokdimenziós tér és az anyag, valamint a
rezgés és a tér fogalmára is, ami engem különösen érdekelt, de ennek az ismertetését mellőzöm, mert szakmai felkészültség kell a megértéséhez.
A tudósok közül, akik szóba kerültek, talán a legtöbbet Niels Bohr rokon-
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szenves emberi alakjánál időzött. Elmondta, hogy az a típusú kutató volt, aki elsősorban nem az elmélet és a belőle kifejlesztett hipotézisek, hanem a tapasztalat
útján haladt a valóság megismerése felé. Tisztában volt a saját területén előfordulható összes hibákkal (legtöbbjüket el is követte), és ezáltal vált jó szakemberré.
Zseniális ember volt! - szögezte le. "Egyszer azt mondtam neki: mihelyt egy új
gondolat merül fel, amelyhez képest a régi gondolat hibásnak bizonyul, a régit el
kell vetni. Bohr ennek energikusan ellentmondott. A tudomány valamely ágát
csak akkor értjük meg egészen, válaszolta, ha megismerkedünk valamennyi hibával, amelyeken keresztül az adott ág mai állapotához jutott. Az volt az érzésem,
hogy tulajdonképpen az elkövetett, majd elvetett hibákat is nagyon szerette."
Egy alkalommal Bohr az oxigénmolekulát bizonyos összefüggésben hibásan értelmezte, és ezt ő észrevette. Szerényen akarta figyelmeztetni rá, ezért ahelyett, hogy
hibásnak nevezte volna az értelmezést, azt mondta: az oxigénmolekulát ilyen módon leírni túlzás. "Erre Bohr dühösen rám nézett, és a következő prédikációt tartotta, szó szerint emlékszem rá: - Teller azt mondja nekem, hogy túlzok. Teller
nem szereti, hogy túlzok. De ha én nem tudnék túlozni, akkor nem tudnék beszélni. Ha én azt mondom, hogy Teller százszor többet tud az oxigénmolekuláról,
mint én, akkor ez túlzás, mert csak kilencvenkétszer tud többet. - Hát ilyen volt
Bohr. Egészen különleges ember volt."
Hosszú élete során Teller Ede nemcsak a tudomány számos kiválóságával
került személyes kapcsolatba, hanem más hírességekkel is, például az Egyesült
Államok egymást követő elnökeivel. Legkellemesebb emlékének tartotta a
Truman elnökkel való találkozását, annak hetvenedik születésnapján, amikor már
nem volt aktív elnök. Teller éppen ugyanabban a városban tartózkodott, előadást
tartott a hidrogénbombáról, és meghívót kapott az ünnepi vacsorára. Régi ismeretséget újítottak fel, hiszen 1950-ben éppen Truman elnök volt az, aki utasítást adott
az Atomenergia Bizottságnak, hogy folytassák a termonukleáris programot - és ez
a program vezetett a hidrogénbomba előállításához.
Elkerülhetetlen volt, hogy ide jussunk a beszélgetésben; nem is akartam elkerülni, sőt egyenesen készültem rá, hogy feltegyem neki a kérdést: hogyan viszonyul "a hidrogénbomba atyja" titulushoz? Nincs miatta lelkiismeret-furdalása?
A háború, a bizonytalanság a Náci-Németország, majd nem sokkal később a
Szovjet-unió termonukleáris kutatásait és fegyverkapacitását illetően a demokratikus világ tudósaira rákényszerített egy olyan magatartást, amelyet ez a szükséghelyzet nemcsak megmagyaráz, de ment is, mert érthetővé teszi azt, hogy akkor
erre volt szükség - magyarázta. "A hidrogénbombán valóban nagyon sokat dolgoztam. Azt hiszem, hogy anélkül, amit én csináltam itt Amerikában, az oroszok
csinálták volna meg előbb, és ezt nem tartom túl kellemes elképzelésnek. Igen,
dolgoztam rajta, mert szükségesnek találtam, és meg is védtem azokkal szemben,
akik az ellenkezőjét hangoztatták. Otthoni, európai hátteremből következik, hogy
az orosz kommunizmusért nem nagyon lelkesedem."
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nak kéne lenni, hogy S.K. és gondolatai eléggé meghatározóak voltak életében és
alkotó munkájában). Vagyis: „Det Nye Testamentes kristendom er slet ikke til."
Amit H.B. valahogy így aposztrofált, „No lám, hiszen a kereszténység nincs is";
avagy, „még el sem kezdődött". Nem ez az alkalom, hogy részleteibe menően bemutassuk a filozófus érveit (ezt írja A. Peteresen is!), de tömören összefoglalva
enyhén szólva komolytalannak minősítette mind az állam által fizetett, akkor
mintegy 1000 (ma kb. 2000) lelkész által élt, és hirdetett tanokat, mind pedig a „
keresztény” (-nek államilag és egyházilag kinevezett) népesség hit, és életgyakorlatát. A cikk szerzője megkritizálja többek között a Kierkegaard Kutatóintézet
munkáját is, miszerint a filozófus életének apróságain huzakodnak egymással,
ráadásul szenvedélyesen, miközben a teológus, gondolkodó Kierkegaard eltűnik a
háttérben. Ahelyett, hogy a gondolatait tolmácsolnák, az életét nézegetik, ami természetesen akadályozza, hogy aktuális, sőt döntő érvei meghallgattassanak napjaink nagy vitáiban. Ez még akkor is így van, ha egyébként kiváló példája volt egy
olyan embernek, akinek élete és művei fedik egymást - írja az ifjú krónikaíró. (A Hamvast ismerő - magyar embernek megint csak eszébe juthat némi alapvető hasonlóság ugye!?) Persze nem csoda, hogy S. K. a mai napig irritálja a többséget a
szarkasztikus őszinteségével (megint egy H.B. reminiszcencia!?) amikor ilyesmiket ír.: ha valaki nem tudna különbséget tenni az egyház, és a valódi kereszténység között hát legalább vegyen be hánytatót. A savanyú kiürülés után talán reménye lesz az igazi kereszténységre rátalálni.**
Persze, nem ez az élete végi „le- és elszámolás” persze az egyetlen fontos művelet Kierkegaaard életében és művei sorában. Az legalábbis biztos, hogy bizony
nincs kimerítve a sokszor fölforgató, és csudálatos életmű,
a ma is, személyesen (!) felfogható tanulságokról nem is beszélve. Ő nyugodjék
békében, és „hallgassa kimeríthetetlenül Jézust a „rózsacsarnokban”, amint sírfeliratában reméli.
Nekünk viszont, még élőknek - ha jót akarunk! – kikerülhetetlen feladatunk, és/
vagy lehetőségünk legalábbis konzultálni univerzális gondolataival. Ámen.
Megj.: Félreértés ne essék, nem gondoljuk, hogy Kierkegaard vallásal kapcsolatos
küzdelme, és kritikája csak a dán „keresztény” államegyházat illeti! Egyszerűen,
az Istennel, avagy a legmagasabbal, legbensőbbel, stb. való emberi alapállásról
kevesen mondtak annyi lényegeset (meggyőződésünk szerint bármely vallást, és
intézményeit is illetően), mint ő!
Kelt Koppenhágában 2005. november 11-én, pénteken.
Lázár Ervin Járkáló
A Koppenhágai Hamvas Béla Klub (a MAGosban) Elnök-vezérigazgatópüspök-szolgája...; vagy, amit akar-tok;-) http://hjem.get2net.dk/hamv.laz
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Lázár Ervin Járkáló:

Emlékeztető
150 éve halt meg a dán filozófus, teológus, író Sören Kierkegaard
Az évfordulóra több róla
szóló könyv jelenik meg, és
két színdarabot is előadnak,
az egyiknek éppen halálának évfordulóján éjjel volt a
premierje az Assistent
Kirkegaard kápolnájában,
(abban a temetőben, ahol
H.C. Andersen sírja is van,
a színmű éppen kettejük
fiktív „vitájára” épít a 200
éves H.C..A. — többnyire
bizony cunci* - ünnepléssorozat közepette) az előadás
után, éjfélkor pedig megkoszorúzták S. K. sírját. Vagyis a dán puritanizmushoz
képest jelentős megmozdulások voltak. Ugyanakkor
viszont többen panaszkodtak is, Kristeligt Dagblad
krónika írója Assbjörn
Petersen (filozófia szakos
egyetemista) írásának egyenesen az a címe, hogy
„Kierkegaards aktualitet
bliver overset" (azaz, szabadon: Kierkegaard aktualitása nem aktuális?). Mint írja
többek között: „150 éve S.
K. az államegyházzal vívott
harca kellős közepén halt meg. Kritikája ma aktuálisabb, mint valaha**. Mégis a
privát életét illető hatalmas érdeklődés elárnyékolja gondolatait, amiknek pedig be
kellene töltenie a ma egyházát." Számunkra különösen érdekes, hogy a fiatal krónikás ugyanarra teszi a hangsúlyt, amire a mi Hamvas Bélánk (akiről köztudott-

Peregrinusok
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Kis gondolkodás után még hozzátette: "De azért is dolgoztam rajta, mert érdekesnek találtam. Mert előrelépést jelentett a tudásban, s én nem riadtam vissza attól,
hogy éppen ezért meg kell csinálni. A legtöbb ember viszont félt tőle, s én ezt is
megértem."
Teller Ede mindig hangsúlyozta, hogy a titulus nem csupán őt illeti: többen
dolgoztak a hidrogénbomba tervén, többen értek el nélkülözhetetlen részeredményeket. Tehát legfeljebb valamilyen "kollektív atyaságból" vállalja a rá eső részt.
Megtisztelő volt számomra és meghatott, hogy beszélgetésünk vége felé Teller
Ede felolvasta nekem egyik fiatalon, körülbelül tizenhat évesen írt saját versét. A
mély érzésről tanúskodó sorok így szólnak:
Keresni, várni, semmit sem akarni,
Szeretni, vágyni, egyedül maradni,
Nézni a világot becsukott szemekkel,
Látni azt, amit még nem látott meg ember.
Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban,
Emlékezni arra, mit sohasem láttam.
Szeretni, imádni a szent tisztaságot,
A szelet, a felhőt, a havat, az álmot.
Tenni a helyeset, nem kis örömpénzért,
Nem a túlvilági örök üdvösségért.
Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten,
Félni, hogy talán még igazság sincsen.
Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,
Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.
És makacs reménnyel mégis, mégis hinni,
Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi.
És örülni tudni a nagy megnyugvásnak,
A fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak.
Nem vagyok szakértője, csak kedvelője az irodalomnak, de úgy éreztem: kár,
hogy más elfoglaltságai nem tették lehetővé Teller Ede számára a versírás folytatását. Ki tudja, mi lett volna... Szegényebb lett-e volna a világ a hidrogénbombával és gazdagabb egy modern emberi életérzéseket kifejező költővel? A nyelvi
miliő is hiányzott hozzá, hogy ezt az utat válassza; németül még egy ideig írogatott, de angolul már nem.
Tudományos tevékenységének fáradhatatlan hajtóereje a kíváncsiság volt.
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„Egyetlen nagy vágyam volt mindig: rájönni arra, hogyan tevődik össze a világ" mondta.
A vágy említése inspirált utolsó kérdésem megfogalmazására. Van-e valami olyan
dolog, amit mindig el szeretett volna mesélni, de sohasem kérdezték meg tőle, s
így sohasem volt rá alkalma?
Válaszából megtudtam, hogy akármiről szívesen mesél, különösen magyarul - az
anyanyelvén. De ha alkalma van rá, ugyanolyan szívesen hallgat zenét vagy verseket is. Jobban szereti hallgatni a verseket, mint maga olvasni, nem szólva arról,
hogy az utóbbi időben a szeme is meggyengült, hamar fárad.
Köszönetképpen hallanom adatott saját verséért, amúgy is hosszúra nyúlt látogatásunkat azzal fejeztem be, hogy körülbelül egy óra hosszat verseket olvastam fel
neki a magyar irodalom gyöngyszemeiből.
Lukács Enikő

könyvek százait, ezreit lehet egyetlen készülékbe sűríteni.
Ebben a kategóriában a Sony Librié nevű e-könyve sokáig egyeduralkodó volt,
de ez a megoldás sem terjedt el széles körben – az E Ink technológiájára alapozó
eszköz ismereteink szerint csak Japánban került piacra, de nem aratott osztatlan
sikert. A helyzet a közeljövőben talán gyökeresen megváltozik.
Az Epson CPU-t tartalmazó eszköz
nemcsak szövegek, képek megjelenítését teszi lehetővé, MP3-kodekje hangok visszaadását is biztosítja.
Jó hír, hogy Európa sem aludt el; az E
Ink egyik legfontosabb partnere a Philips, pontosabban annak polimerekre
specializálódott részlege, a Polymer
Vision. A Philips egy másik vállalkozása, a holland iRex Technologies nem
a technológia, hanem készülékek fejlesztésére koncentrál, és reményei
szerint már 2006
elején piacra dobhatja saját ekönyvét.
A maaslandi
Bibliotheek Oss
szervezésében
nemrég a nagyközönség is megismerhette az iRex
olvasót, melyet
szintén nem csak
olvasásra lehet
használni – jegyzetek készítésére és
MP3 fájlok lejátszására is módot
ad, sőt internetes
dokumentumok megjelenítésére is képes. A 160 dpi felbontású megjelenítő csupán képváltások alatt vesz fel energiát, így a készülék egy akkutöltéssel több mint
20 óráig üzemképes.

* Lukács Enikő fizikus, stockholmi peregrina, rövid idővel Teller Ede halála előtt tett látogatást a világhírű tudósnál, személyes meghívásra. Beszélgetésükről férje, Lukács Péter
közgazdász, videofelvételt készített. Miután visszatért Stockholmba, Enikő beszámolt a
Peregrinus Klub tagjainak látogatásáráról, egyúttal vázlatosan ismertetve a más szakmájúak számára Teller Ede tudományos munkásságát, személyiségét, hosszú élete fontosabb
mozzanatait. A fenti szöveg a Konsthögskola (Művészeti Főiskola) vetítőtermében elhangzott, helyenként vetítéssel kísért kötetlen előadás kissé rövidített és szerkesztett változata.

Értékrendváltozás a svédországi magyarok körében?
Eva M. Hamberg: Livsaoskaodning, religion och värderingar i en
invandrargrupp című könyvéről
A svédországi statisztikai hivatal adatai szerint körülbelül 15 ezer magyar
származású bevándorló él ma Svédországban, itt született gyermekeiket leszámítva. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) becslései alapján
Svédországban a magyar ajkú bevándorlók száma ennél jóval magasabb, 25-30
ezer főre tehető.
A magyar bevándorlók létszámára vonatkozó becslések szembetűnő különbsége többek között azzal magyarázható, hogy a svédországi statisztikai adatok kizárólag a bevándorlók korábbi állampolgárságára épülnek; nem tartalmaznak semmiféle utalást nemzetiségükre, illetve nyelvhasználatukra vonatkozóan.
Ennek következtében a Kárpát-medence Magyarországon kívüli részeiről származó magyar anyanyelvű és nemzetiségű bevándorlókat a svéd állam román, jugoszláv (szerb/horvát), szlovák, illetve ukrán bevándorlókként tartja számon.
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