
SZIRMAI ENDRE

WIGNER JENORE GONDOLVA ....
1977. december 30. Sok levelet kaptam. Ezek között volt Wigner Jenő Nobel-

- -díías barátunké is. Kezembe vettem, és közben önkéntelenül a szembelevő falon
függő, nékem dedikált fényképre esett a tekintetem. A körötte "függők", kevés
kivétellel, már halottak, így a közvetlen mellette lévő Warburg, Houssay és alatta
Asturias is. Valahogy rossz előérzetem volt s ezt még fokozta. kissé szomorú
tekintete. Legalábbis úgy tűnt, hogy ma tanácstalanul, leverten néz rám a kép
ről. Mégsem lehet a levélben olyan rossz hír, hiszen az ő szép kézírásának igen
jól olvasható betűi állanak a borítékon. Ez a míndenkí számára jól olvasható
írás tapasztalatom szerint a fizikusok és matematikusok nagy részére jellemző.

Kissé tétováztam. majd gyors mozdulattal mégis felnyitottam az 1977. december
14-én írt levelet, mely az ünnepek előtti torlódás miatt, noha repülőlevél volt,
16 napig "utazott".

"Bizony nagyon keserű, rossz hírt kell tudatnom, de egy orvos nincs annyira
meglepve, mint "gy tudatlan nemorvos.

Egészségileg én, úgy tudom, jól vagyok, de persze Mary rémesen hiányzik.
Márta lányunk vigasztal.

Maguknak minden (aláhúzva) jót kíván Wigner Jenő."

Most már tudtam miről van szó. Mary, a drága jó felesége halt meg. Róla
írt ezen a nagyon szép négyoldalas karácsonyi Iapon, melynek első oldalán egy
gyertya égett, de nem az örömé, hanem a szomorúság, a bánat ünnepének gyer
tyája. "Seasons Greetings", állt ezen az oldalon. S én úgy éreztem, Jenő Bátyám
szeretett feleségének gyertyája s egyben a mi életünké is égett el a képen lassan
csonkíg,

"All the earth is full of
His Glory" ... Isaiah 6:3

Ezek a megható szavak olvashatók a második oldalon, és én Wigner Mary dicső

ségére gondoltam.

Ha meghaltál,
üzenj majd nekem,
szeretném tudni,
van-e másvilág,
szeretném tudni,
mi jön majd utána,
van-e, vagy lesz-e még tovább.

Szeretném tudni,
vannak-e poklok és egek,
hogy mit csinálnak ott az embe-rek,
. " vannak-e ott is
szegények, gazdagok,
vannak-e ott is
álmok, vasárnapok?

mondogattam önkéntelenül, halkan a nagy beteg Wolfgang Paulinak 'egykor írt
versem. Persze, le kellett fordítanom németre, és csak halála után adtam közre,
mert senkitől sem szabad a reményt elvenni, még akkor sem, ha csak egy szik
rányi van még, mert sokszor csak a remény tartja bennünk az életet és a gyógy
szerek mellett ők adnak erőt, hitet és reményt újra felgyógyulni és tovább élni.
Pár nappal ezelőtt Zürichben. a Hotel Operában látogatásunk során a neves író
és részben betegem is, Heinrich Mann, Werfel és annyi más író és tudós barátja,
Walter Mehring (különben Brecht felfedezője) emlegette Paulit, akivel nagyon
jó barátságban volt. S most jut eszembe, hogy Pauli, úgy tudom, Wignerékkel
cég Einsteinnel is baráti viszonyban volt, és 1945-ben, amikor a fizikai Nobel-díjat
neki ítélték, éppen Princetonban működött, mint az elméleti fizika professzora.
Mehring is ott tartózkodott, és régebben rövid ideig Thomas Mann is előadott
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ott. ::El részletekre, összefüggésekre, csak most, Wigner Mary halálakor ébredek rá.
S most "lesz a sok részletből az egész", Márai értékes fejtegetései értelmében.

A negyedik oldalon, Wigner Jenő Bátyám sorai alatt piros betűkkel van a
lapra nyomtatva "Christmas Chromes, From the exclusive celIection". Ez is bi
zonyítani látszik, hogy egy 'Ún. "exclusive" feleség, ember halt meg számunkra is.
Bár sem Ő, sem Wigner Jenő nem akart "exclusive" lenni, nem kívánt és nem
szeretett semminemű kivételezest. Ezt bizonyítja a levelein levő egyszerű cím
felirat: "Eugene P. Wigner, 8 Ober RD; Princetori N. J. 08541". Semmi cím, sem
Dr., sem Professzor, sem Nobel-díjas. Nem szerette a nagy ünnepléseket. a feltű
nést. Altalában ha az ember tudományosan dolgozik, kutat, akkor csendre, nyu
galomra van szüksége, Elég egy W. vagy Sz. a Ievélpapírján, csak akkor írja oda
címeit s csak azoknak, akiknél tudja, hogy nem az ember, hanem azok számítanak.

Aztán szomorúan, leverten és sajnálkozva, hogy Wigner Mary meghalt és Jenő

Bátyám egyedül maradt, kezembe veszem a halotti jelentést. 13x9 cm nagyságú.
Éppen olyan nagy, amilyen nagyságú fényképeket csináltatunk, s nem olyan mint
az otthoni nagy gyászjelentések voltak.

"In profound sorrow
wa announce the death of

MARY WHEELER WIGNER
on November 8, 1977.

Tha Memoríal. Service will be held
on November 19th, at 11 oclock a. m,

at the University Chapel of Princeton
Her survívors

Eugene P. Wigner, David W. Wigner,
Martha Wigner Upton."

Mély gyásszal és szomorűsággal jelentjük, akik ezt a számunkra igen nagy sze
rencsétlenséget, hajótörést valóban átéltük, egy időre megmenekültünk, vagy ta
lán tovább szenvedünk?"

Milyen szépen, meghatóan s költői rövidséggel, sokat mondóan s egyben aláza
tosan is írt, s a nagy lelkekre jellemző nemes őszinteséggel a "nincs annyira meg
lepve, mint egy tudatlan nemorvos", az "úgy tudom jól vagyok" mögött mennyi
mínden rejlik, hányféle titkos s olykor míndannyíunkat félelemmel kísérő gondolat.
Nem orvos és orvos egyaránt s olykor "tudatlan" és tehetetlen az élet nagy dol
gaival és eseményeivel szemben. Sokszor csak bizonytalanul botorkálunk a jövő

be vezető úton, még akkor is, ha ez az út atomreaktorokban végzett kísérletek
és beteg hasfalakon belül, vagy szívkoszorúerek közt szikével, vagy akár elektron
mikroszkóppal 200 OOO-es nagyítással, kutatások sora az 'Új lehetőségek határterü
letein vezet a jövőbe.

Mennyire más hangú ez a levél, mint például az 1976. jtúlius 20-án, felhőtlen

ég alatt, napsütésben írott sorok. "Kedves Szirmai Kellegal
Ma jött meg A magányos óriás - ajánlott küldemények míndíg késnek. Na

gyon örülök neki és sokszor melegen köszönöm. Én is nagyon remélem, hogy
valahogy a közeli időkben megint látni fogjuk egymást.

Sokszor melegen és köszönettel üdvözli Wigner Jenő."

Igen, ez a ma érkezett levél egészen más hangú, sok bánatot és szomorúságot
rejt a sorok között, Ilyen váratlan búcsú a hőn szeretett hitvestöl, akivel oly
sok év örömét és megpróbáltatásait osztotta meg! Akivel bejárta a világ neves
városait s akivel gondolatban az évszázadok és évezredek kultúrájához, bölcsőjé
hez és egykori nemzedékek, rég elhalt népek, avarok, sumírok azaz, sumérek.
keleti gótok és mások nyomdokában is elzarándokolt.

Éreztem, hogy nagyon szépet, meghatót és egyben vigasztalót kellene írnom.
De mílyen nehéz azokat megvigasztalni akiket szerétünk s akiket részben pó

tolhatatlan veszteség ért.
Talán 'I'seng-Kuang következő bölcs szavaival kellene kezdenem: "Az embernek

nem lehet ezer napon át szakadatlanul jó ideje, mint ahogy a virág sem virágoz
hat 100 napon át". Nem, ezt mégsem irhatom. Mivel egy kissé mindannyian úgy
vagyunk önnönmagunkkal és szeretteinkkel is mint a' spanyolok, úgy, ahogy az
író, Angel Ganivet érezte s ahogy egy irodalomtörténész, Hans Rötzer írta: "...az
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életben az örökkévalóságót kívánják, holott azt évszázadok alatt csak az anyag
élhette meg". Valahogy úgy van; ahogy Calderon írta és panaszolta kétségbeeset
ten: "...az élet és pompája nem sziklaszilárd és állandó, hanem csak az álom
nak az álma, csalóka fény, csak árny..." Vagy "az álom egy második élet",
ahogy azt egy harmadik nagy spanyol, Francísco de Goya mondta.

S a kondoleáló levél megfogalmazása közben gondolatban újra "átrepültem"
Wigner Jenő eddigi életén, Kezdve a születésénél, Budapesten. abban a város
ban, melyben én is születtem és annyi más kedves barát, tanár és ismerős. Onnan
indult el Szent-Györgyi Albert, első nagy tanárom, majd Hevesy György párt
fogóm, a ma is élő 94 éves író és tudós, az Osztrák-Magyar Monarchia diplo
máciai testületének utolsó élő tagja, aki valamikor Straussal is tanult zenét
Münchenben egy rövid Ideig, Ott született Bék~y György is, aki hallószerví fel
fedezéséért - noha fizikus volt - orvosi Nobel-díjat kapott. Az a Békésy akinek
"hamuját", utolsó kívánsága szerínt a hawaii korall sziklák közé dobrták' s most
ott sodorják a habok, hogy új életet vagy életeket sarjasszon. Amint Terence A.
Rogers, a hawaii egyetem orvosi fakultásának dékánja 1974. augusztus 4-én hoz
zám intézett soraiban írja:

". " At Dr. von Békésy's own request he has no tombo His ashes were seat
tered to the waves on the coral reef around this island which was his happy
home duríng his last few years..." (Dr. Békésynek saját kérésére nincs sírja.
Hamvait a korall-szikláknál a tengerbe dobták, annál aszigetnél, mely az ő bol
dog otthona volt az utóbbi pár évben.) Nála találkozhattam a japán Nobel-díjas
íróval, Yasunari Kawabatával,

Annyi ismerős indult el Budapestről, akit egy ilyen rövid írásban nem lehet
megemlíteni. l

Az érettségi után Wigner Jenő elhagyta Magyarországot, de sohasem szűnt

meg magyarul gondolkozni és írni. Sem Németországban, bár a berlini neves
Technikai Egyetemen (akkoriban Technische Hochschule) szerezte meg a Dr. Ing.
címét, sem egyebütt európai kiképzése, útjai során. 1937-OOn lett az Egyesült
Allamok polgára s 1938-ban a Princeteni Egyetem teoretikus fizikájának profesz
szora, ahol sok nagy tudós működött, s ahová, egykori asconaí barátunkat Kerényi
Károly professzort, a "Szegedről jövőt" is oly erős baráti szálak fűzték. Aikkor
sem szűnt meg anyanyelvén gondolkozní s az egykor Pesten tanult verseket ön
magának szavalni, amikor a második világháború alatt az ún. "Manhattan-Projec
ten", azaz az atomenergiával kapcsolatos kísérleteken dolgozott, a Chicagói Egye
temen, nem messze attól a főiskolai sportpályától, ahol Enríco Fermi az elő

zőkben említett Pauli-elvből is kiindulva, részben Szílárd, TeHer Ede és mások,
így közvetve Wigner segítségével is előállította az első atombombát. Fermi özve
gyével férje halálának 12. évfordulóján, 1966. november 29-én találkeztam Chi
cagóban, ahol a South Shor Drive 38-ban egy közös appartment házban lakott
Edmund Jacobsori professzor barátomékkal, a szép Michigan-tó partján. Edmund,
öt amerikai elnök tanácsadója társaságában megnéztem az egykori kutatások
színhelyét, ahol ifjú főískolások éppen versenyeztek. "Mi lett volna, ha akkor a
bomba..." - kezdtem kérdezni, de barátom barátságos felesége félbeszakított,
kezével intve, ". ..de nem történt semmi. ..". Ezt az évfordulót nem is tudom
elfelejteni, hiszen még a jugoszláv címerben is benne van, ott az új alkotmány
megszületésének időpontját jelzi. Wigner nevének említése önkéntelenül Fermi
nevét is eszembe juttatja. Wigner Jenő többek között a "Clinton Laboratories"
igazgatója is volt, s eredményes munkásságát 1951l-ban az Enrico Fermi-díjjal,
1960-ban az Atom-béke-díjjal, majd egy másik ismerőse és Nobel-díjas társa,
Max-Planck érmevel és számos más kitüntetéssel jutalmazták. De a legmagasabb
díjat, a fizikai Nobel-díjat is elnyerte 1963-ban. A díj felét ő kapta, a másik
felét Maria Goeppcrt-Mayer és J. Hans D. Jensen. "A díjat azokért az adataikért
nyerték el, melyekben az atommag elmélet és annak elemi részecskéinek, de
különösen az ún. alapvető szímrnetria (Simmetria)-elmélet feltalálásának és al
kalmazásának leírását ismertetik" - hangsúlyozta a Nobel-bizottság rnéltatója.

Wigner Jenő úgynevezett Nobel-díj beszédében, melyet a következő eimmel
tartott: .,Események, természeti törvény és invarians-elmélet", ismertette kutatásait.
Ha ezt él beszédét és munkáit ismertetni akarnám, ki kellene térnem Albert Ein
stein relativitás- és suspenzio-clméletére, melyet akkoriban Bergson támadott, és
melynek például a molckulákra kiterjedő vonatkozásait a kolloid oldatokban,
Nobel-díjas rokonunk. Zsigmondy Richard Marburgban bebizonyította, azokra
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a . vizsgálataira és megállapításaira is, melyekért a Nobel-díjat kapta. Einstein
ugyanis leírta, hogy az a fotoelektromos hatás (effekt), melyet Heinrich Hertz
1887-ben feltalált, egy iényquant hatása. Ez az einsteini megállapítás volt az első

konkrét támasza Max Planck quantum (Quanten)-elméletének. Érdekes megem
líteni, hogy Hertz James Franek-kel együtt kapta meg a Nobel-díjait. Szerettett
tanárom és barátom, Ottó Warburg Nobel-díjas emlegette sokszor Francket nekem,
mível Warburg apja, a berlini egyetem egykori fizika professzora Franckot
tanította és útját egyengette. Wigner Jenő muríkásságának ismertetésekor az atom
maggal kapcsolatos kutatásaíra is ki kellene térnem.

Nobel-előadásábanWigner az olyan mély értelmű fogalmakat is vizsgálta, mint
a "kezdeti feltétel". O ezt az elméletet alkalmazza a bolygok rendszerére, s ezzel
kapcsolatban v. Weizsackert idézi. De hivatkozik egyben a kínai Yangra is, 
akit az angolszász világban Franknak vagy Franklinnak is szoktaki nevezni 
ugyancsak a princetoni egyetem (Institute for Advenced Study) későbbi tanárára.
önkéntelenül jelezve ezzel a tudomány nemzetköziségét, a típusok sokféleségével
és a változó hatásokkal kapcsolatban. Kérdezhetnénk e pillanatban, vajon az em
ber öröme és bánata is beletartoznak az ilyen jellegű kutatások családjába? Vég
eredményben mért ne tartozhatnának bele? Az "invarianc" fogalmát tisztázza és
finomít ja, amikor a matematikus Hilbert említése közben a "megközelítő inva
rianev-ról beszél.

Wigner Jenő életének különböző korszakain végigtekintve még mindig azon
töprengek, milyen szavakkal kíséreljem meg vigasztalni bánatában. De lehet-e
egyáltalán valakit igazán hatásosan vigasztalni, valakit, aki egyedül maradt, egye
dül bánatával és élete terhével, még akkor is egyedül, ha minden pillanatában
mellette maradnánk és segítenénk tovább.

Majd aztán mégis nekílendülök, nehezen, könnyes szemmel:
"Mélyen tisztelt Professzor Úr, Drága jó Jenő Bátyám!

. .. Szeretett felesége és hű élettársa halála alkalmából engedje meg, hogy
mély részvétünket fejezzem ki. Megértem és átérzem ezen súlyos napok szomorú
ságát és bánatát .,. Az élet megy tovább, kell hogy menjen, és még így is sok
szépben lehet része ..."
Azltán ismét elgondolkodom. Apám, Szirmai Károly Kos:zJtolányiról ím "A halál
költője" című munkájának egyes sorai jutnak eszembe: "S ahogy az elmúlás tesz
számára mindent széppé és szomorúvá, az emberek is akkor kezdenek szívéig
fájni, míkor megpihent testükre már az enyészet homokja szitál, Ilyenkor fel
éled benne rnínden, ami valaha hozzájuk tartozott."

Kosztolányi ezt a következő verssorokkal fejezte ki oly szépen és találóan:

S egy bot maradt utána a sarokban,
meUyel sétál tavaszi délután.
Egy szó, melyet gyakorta kedvvel ejtett
és lehelete a bitang ruhán.

Talán apám további, következő soraival kellene folytatnom levelem: "De a
halál nem míndíg lesben álló rém, többször, ha valakit' nagyobb pompávaL te
metnek, s az utcákon fel zeng a trombitákból a beethoveni orkán, rá-rádöbben
nagyszerű fenségére..."

Aztán mégis másképpen folytatom levelem. Újabb tervekről, lehetőségekről,
munkáról szólanak soraim.

Majd pár nap szünet következik. A levél utazik, repül a felhők felett s vá
rom a választ, a vísszhangot, várom, hogy kissé megnyugodjon. remélve, hogy
soraimnak mégis van hatásuk, bár nem tudtam mindazt kifejezni, amit írni
szerettem volna.

1978. január 19-én megérkezik a válasz, s szeretettel, meghatottan olvasom
Wigner Jenő levelét.

"Igen köszönöm igazán meleg, részvevő sorait. Bizony nagyon-nagyon hiány
zik a feleségem, de talán igaza van, az életnek tovább kell menníe,

A feleségemmel Ann Arborban, egy »summer school« alkalmával ismer
kedtem meg igazán." (S szavai kísérnek a múltba régi tavaszok, holt vasárnapok,
egykori ünnepek s az ifjúság felé, -visszafelé oda, ahol s amikor minden még
olyan szép volt, s meghatottan olvasom tovább ezen értékes és számomra na
gyon érdekes "életregény" míntegy rövid összefoglaI6ját.) ,,0 Vermontban szüle-
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tett, Massachusettben nevelkedett fel, korai bevándorlók ivadéka volt." (E sorok
olvasása közben régi amerikai képek jutnak eszembe és egykori időket ábrázoló
levelezőlapok, olyanok, amilyeneket Reményl, Einstein, Faulkner, Wigner Jenő és
mások küldtek odaátról. Kicsi városkák, melyekben jártam s ahol még megállt az
idő, s megmaradtak a régi házak, a kis terek, 200 éves ágyúk fogadták a láto
gatókat a városházak előtt, sáncok maradványait lehetett felfedezni a dűlőutak
mentén, vagy Cooper Vadolője és Bőrharisnyája. Poe Hollója, vagy Mark Twain
regényalakjai álltak a szobortalpazatokon, és Európában sohasem látott mada
rak keresgélték a bogarakat a fűben, miközben számunkra ismeretlen, de szívhez
szólón szép dalokat énekeltek.) "Magyarul nem tudott, a gyerekeink sem tud
nak. Az apja százéves volt, amikor meghalt, ő 76 éves volt." (E sarok úgy ha
tottak rám, mint egy bánatos és be nem teljesült kívánság, vágy, hogy ő is 100
évig kellett volna éljen, s ebben mindannyian reménykedtünk is. Egy jó ember
ki nem mondott szemrehányása is bennük rejlett, mert a sors ilyen kíméletlen.
"A könyvekről, amelyeket szeretek, nehéz lenne írni. Az előző tudós nemzedék
ből ismertem többek között Einsteint - sokat sétáltunk együt.t itt Princetonban,
Max Lauet is jól ismertem, Planckot, Nernst-et felületesen. James Francket jól
ismertem, főleg Chicagóból. De nehéz ilyen kérdésekre levélben válaszolni. Min
den jót kíván..."

így hangzott a levél. S az előző tudós nemzedékről szóló rövid beszámoló,
melyet talán úgy lehetne jellemezni: kevéssel sokat mond, mert az előző tudós
nemzedék, melyhez Wigner Jenő is tartozik, a legnagyobb és a legkiválóbb tudó
sokat foglalta magába. Olyanokat, akikhez foghatók ma már talán nincsenek
és nem is Lehetnek. A tudomány mindínkább szétágazódik és ez rengeteg olyan
mellékkérdés megoldását teszi szükségessé, melyet csak együttes munkával, kü
lönböző szakterületek határterén lehet tisztázni. Igaz, joggal kérdezhetné az olvasó:
vajon a legnagyobb tudományos kérdések már meg is vannak oldva? A mai fó
problémák egyike a természet védelme, a természete, melyet az ember lelkiisme
retlen gazdálkodásával tönkretett, és ezzel saját magát is a pusztulásba viszi.
A következő nemzedékek sora ezért is teljesen bizonytalan. Az atomenergiát
Wigner és mások nem háborús célokra, hanem a béke fenntartása érdekében
akarták bevetni.

1977 decemberben írt részvétlevelemben azt kérdeztem, . hogy "nem lenne-e
kedve a velem való levelezés folyamán az életét megírni? Mindent. papírra vetni,
míndent, amire szívesen emlékszik vissza, a kis emberi boldogság pillanatait, s
az őszi levelek hullását a Városligetben, vagy a New Yersey-í szép- lombos erdők

ben." S e válaszlevél már része is lehet életrajzának, egy érdekes és értékes
nagy ember életrajzának.

Wigner a nagy emberek, a nagy tudósok számos emberi tulajdonságait is bir
tokolja, elsősorban a szerénységet, a jóságot. Mindenkinek akart valami kelleme
set és szépet mondani, nem tettetett szépséget, hanem valóban olyat, melyet ő is
annak érzett. "Ritkán láttam olyan szép Ievelezőlapot, mint az, ami most jött 
a Stiftkirche Stuttgartban ... meleg üdvözlettel" - írta 1977. szeptember 27-én.

"Irodalmi vonátkozások" az 1976. december 27-én kelt sorokban: "Nagyon
örültünk pompás karácsonyi lapjának és szívből viszonozzuk jókívánságait. A
verseskönyvet is sokszor köszönöm, Még csak keveset olvastam belőle, rendsze
resen egy ülésben csak egy verset olvasok el. De nagyon szeretem a verseket 
sok Petőfit és Vörösrnartyt szoktam szavalni magamnak..."

Ezen soroktól felbuzdulva ismét egy verseskönyvét küldtern neki, egy közös
kötetünket Fekete Lajossal. ez az a kötet, melyből csak 40-50 oéldányt kaptam.
A könyvecske kíséretében családi ünnepekre, kedves évfordulókra is a legjobba
kat kívántam, és 1977. január 23-án már íródott is a válasz- ,,~agyon örülök a
jókívánságainak, és a verseskönyv is megjött közben. Pár nap múlva Beton
Ronge-ba költözünk két hónapra, ott melegebb van, mint itten. Sok köszönettel
melegen üdvözli Wigner Jenő családja és ő maga."

E sorok már klimatológiai adatokat is tartalmaznak: arra a rendkívüli hideg
télre emlékeztetnek, mely 1977 januárjában váratlanul, úgyszólván megszállta Ame
rika északi részét. A gáz és más vezetékek is tönkrementek, részben elfagytak. a
fűtés és világítás megszűnt, a közlekedés is elakadt. A hó embereket és jármű

veket temetett be. Sokan megfagytak, meghaltak a hidegben. Még Floridából is
fagyot jeleztek. E tél elől költöztek két hónapra délre Wigner professzorék is.
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Ismét egyik levélből:

"Kedves Szirmai Doktor!

Hosszabb európai útról visszatérve (találkoznunk kellett volna, de én sem
voltam itthon), itt találtam kedves sorait és a Mindig elválni valakitől-t. Nagyon
köszönöm rnindkettőt - az utóbbi ki fogja egészíteni a Magányos, óriást, ami
sok örömet és megértést ébresztett fel bennem.

Önt is igazán csodálom, hűsége apjának emlékéhez igazán megható, Be kell
vallanom, én is nagy szeretettel emlékszem Apárnra, de bizony alig teszek bár
mit is, hogy emlékét megőrizzem vagy felújítsarn. Talán rtanulok valamit Öntől.

Sok meleg üdvözlettel és köszönettel igaz híve Wigner Jenő."

Ezután még többször leveleztünk közös kis vtlágunkról, az övéről, amit külön
\it szerétnék megörökíteni, a tudomáayon kívül álló világát, a tegnapók és mák
örömeit és bánatát Wigner Jenő és családja életében. Gondolataink sokszor ta
lálkoztak, kivált az emberi kultúra s a rnűvészetek, a tudományok szépségével
kapcsolatban. Egykor a szicíliai kongresszus is szólt e kultúra fejlődéséről. Eszmét
cseréltünk Rabíndranath Tagoréról és Márai bölcs mondatairól és filozófiai meg
látásairól s közben közösen kerestük egykori versem soraival:

.. .az e~mú~t élet és évek lakásait,
a csábító kéklő messzeségek letűnt szobáit,
lakást kerestünk, régi szere~mek, ífjú álmok lakásait, ..
Csak egyre kerestűk, ami o~y szép volt,
tovatűnt fiatalságunk boldog álmait.

1978. április 24-én kelt sorait olvasom, s úgy tűnik, most már nyugodtabb,
de természetesen fájnak még a sebek:

"Kedves Szirmaí Endre!

Most, egy jó hónap után ért utol Luganóból írt, levele. Baten Ronge-ban vol
tam két hónapig - jobb volt az idő ottan, mint itt. Most pedig pár napot az
indianai egyetemen és az Aragon laboratóriumban töltöttem. Hogy őszinte legyek,
nagyrészt azért utazek el oly sokat, mert itthon még borzasztóan hiányzik a
feleségem. De másutt sem tökéletes az élet.

Az édesapám nagyszerű ember volt. Az ő édesanyja röviddel a születése után
meghalt és az édesapját is elég korán elvesztette, talán 30 éves korában. Édes
apám engem sok míndenre rnegtanított, és alig van bántó emlékem vele kap
csolatban. A feleségem is nagyon szerette. noha persze nagyon különböző :kultú
rában nőttek fel. Magyarországon édesapám a Mauthner Testvérek és Társa (bőr

gyár) cégvezetője volt - igen befolyásos -, talán döntően befolyásos az intéz
mény vezetésében.

Szent-Györgyit ismertem, de nagyon felületesen, Hevesyt egyszer láttam. Bé
késyvel nem találkoztam, de Ortvay Rézsőt jól ismertem. A Thomas Mann csa
láddal is találkoztam itt Príncetonban, Öt nagyon-nagyon csodálom, de amikor
itt találkoztunk, a háború nagyon közel volt és az nagyon foglalkoztatott. Nem
hiszem, hogy megismerném a fényképét. De az írásait nagyon szerétern.

Nagyon köszönöm tanácsát, hogy írjak egy önéletrajzot. Sajnos, nem tudok
ellenállni meghívásoknak és így nagyon, nagyon el vagyok foglalva. De a kedves
lapját nagyon köszönöm és remélem, valahol és valahogy megint látni fogom.
Addig is nagy tisztelettel és nagyon melegen üdvözlöm családjával együtt. Attól
tartok, nagyon keveset tudok róluk.

Igaz tisztelettel és meleg üdvözlettel

(Wigner) Jenő"

A levélborítékon ez alkalommal az egyetemi címe volt: Professor E. P. Wigner,
Princeton University, Joseph Henry Laboratories, Jadwin Hall. P. O. Box 708,
Prínceton, N. J, 08540, USA.

Megírtam, hogy Márta, idősebb lányom, elvégezte az orvosi egyetemet és el
fogadták "Blutgerinnung und Nephrotisches Syndron" című 70 oldalas doktori
disszertációját, melyben sok új kisérleti adat és szárnos táblázat és ábra is van.
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Többek között az én eljárásaimat és általam konstruált műszereímet is ismer
tette az említett területen való munkásságom kapcsán. Ezen adatok is igazolni
látszanak azon kínai közmondást, mely szerínt "az egyik nemzedék azon utat
építi, melyen a következő utazik". Ez az élet minden vonatkozásában így van,
de küíönösen a tudományban. Különben ma foglalta el lányom asszisztens orvosi
állását az egyik nagy kórház belgyógyászati osztályán, és ezzel egyúttal a szak
képesítését is megkezdte. A kisebbik, Andrea, írtam a továbbiakban, Díjonból,
Franciaországból, ahol tanulmányait elismerték, a Kölni Egyetemen keresztül
Göttingenbe került. Erről már az előbbiekben megemlékeztem.

Rég megegyeztünk abban, hogy Beethovennek nagyon igaza volt, amikor azt·
mondta, hogy "tartós örömet csak magadban és munkásságodban lelhetsz". Igen,
valahogy így van, s ezt más formában de La Rochefoucauld is megerősítette,

amikor egykor beírta [egyzeteiba: "Akard azlt, ami van és akkor az van,amit
akarsz".

FALU TAMÁS VERSEI

Mit csináljon

Mit csináljon, ki nem tud
semmit sem csinálni,
kinek úgy fáj mindene,
hogy nem tud, csak fájni.

Ne csak otthon fájjon az,
hanem négy égtájon,
és fájjon mindenkine1c
az egész világon.

S~egény halottak

Szegény halottaknak
nagyon rossz dolguk van,
nem zavarja őket

senkisem álmukban.

Sohasem tudják, hogy
mi van a világon,
folyton csak alszanak
és álmuk sem álom.

Ha már aludni kell,
az lenne igazság,
hogy legszebb álmukat
örökké folytassák.

lnjekciók

Ha a szív már csüggedt,
és a fej. lekókad,
miért nem kap lelkünk
jó injekci6kat?

Jó lenne érezni,
hogy a lélek dermed,
értelmetlen élet
kap egy kis értelmet.

Jó lenne megélni,
hogy ezt érezhessem:
nem egyedül vagyok,
hanem újra ketten.

A~ élet célja

Ember sziiletik,
a sok milliárd,
ilí-ertestvér'Ül
kapja a haláU.

Az élet célja 
megsúgom neked:
hogyeUemethesse,
ki megszületett.


