
nek, Jánossy Lajosnak is. Három hét múlva édesanyja
és húga megkapta az útlevelet és találkozhatott Tel-
lerrel San Franciscóban [2].

Teller Edének hosszú élet adatott meg, így megér-
hette, hogy 1936 után 1990-ben újra Magyarországra
jöhetett és utána haláláig minden évben hazalátoga-
tott. Az atomenergia békés felhasználásának világhírû
pártolójaként ellátogatott a Paksi Atomerõmûbe. Szé-
les körû mûveltségét bizonyítva – az akkor még mû-
ködõ Energetikai Fõiskola auditóriumában – hallgató-
ságának Mozartot játszott zongorán. 1994. április 23-
án Göncz Árpád köztársasági elnöktõl vette át a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrendet. 1997-ben megkapta
az akkor elsõként kiosztott Magyarság Hírnevéért
kitüntetést. Az elsõ Orbán-kormány idején újra életre
hívott Corvin-lánc egyik elsõ birtokosa lett. Hazai
látogatásairól és annak körülményeirõl Tóth Eszter
tollából lehet bõvebben olvasni [12].

Utolsó cikkét Ralph Moir plazmafizikussal írta,
amely közel egyéves beszélgetéssorozat eredménye-
ként készült el. Moir – Teller számára – leírta az ösz-
szes lehetséges reaktorfajtát, azok elõnyeit és a számí-
tásba vehetõ problémákat [13]. Megfontolásaik egyik
jelentõs eredménye, hogy a reaktort – amint Teller
korábban, a Reaktorbiztonsági Bizottságban is java-
solta – legjobb a föld alá telepíteni. A különbözõ típu-
sok közül pedig a nukleáris technikában ismert sóol-
vadékos rendszert ajánlották. A cikk végül Teller ha-
lála után, 2005 szeptemberében a Nuclear Technology

folyóiratban jelent meg, illetve a Fizikai Szemle ha-
sábjain magyarul is olvasható [14].
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HÍREK – ESEMÉNYEK

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL
Ormos Pál Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, az MTA Szegedi Bio-
lógiai Kutatóközpont kutatóprofesszora, korábbi fõ-
igazgatója, egyetemi tanár a Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztje polgári tagozat elismerésben részesült.

Sarkadi László Gábor, a Magyar Tudományos Aka-
démia Atommagkutató Intézetének tudományos ta-
nácsadója a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári
tagozat kitüntetést vehette át.

Gratulálunk kitüntetett kollégáinknak.

BÚCSÚ: NIEDERMAYER FERENC
Mély fájdalommal értesítjük a magyar fizikusok közös-
ségét, hogy Niedermayer Ferenc, a magyar elméleti ré-
szecskefizika nemzetközi tekintélyû kutatója 2018.
augusztus 12-én Bernben elhunyt. Mély gondolkodású
fizikus volt, aki tehetségét a kvantumtérelmélet téridõ-
rácson történõ megoldási módszereinek fejlesztésében
és alkalmazásában az erõs kölcsönhatás elméletétõl az
alacsony dimenziós spinrendszerek tulajdonságainak
egzakt matematikai megoldásáig terjedõ, lenyûgözõen

széles skálán kamatoztatta. Bár 1988 óta a Berni Egye-
tem volt kutatói tevékenységének fõ színtere, folyama-
tosan együttmûködött a hazai elméleti fizikusokkal. Sú-
lyos betegen is tudományos tervek sokaságáról beszélt
utolsónak bizonyult budapesti látogatásán. Olyan em-
bert veszítettünk el, akinek a jelenléte mindig magában
rejtette azt, hogy a beszélgetéseink végére valami újat
és izgalmasat fogunk megérteni. Gyászolunk.
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