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Oliver Pfohlmann

Richard von Schirach új könyve a „fiziku-
sok éjszakájáról”

Richard von Schirach „Die Nacht der Physiker. 
Heisenberg, Hahn, Weizsäcker und die deutsche 
Bombe.” cím_ könyvének ismertetése (Berenberg-
Verlag, Berlin, 2012, 274 oldal)

„Szeretne Amerikába jönni, hogy velünk dolgoz-

zon?” Werner Heisenberg, Hitler legnagyobb tu-

dású fizikusa csak erre a kérdésre várt azóta, hogy 
1945. május 2-án egy amerikai katonákból álló kü-

lönleges egység Qrizetbe vette a bajorországi Urfeld 
városában. A Heisenberg által vezetett „uránegye-

sület” mindaddig a napig azzal próbálkozott, hogy 
a Haigerloch nev_ városka sziklapincéiben meg-

épített atomreaktorukban kontrollált körülmények 
között láncreakciót indítsanak el. Fogságba esésé-

nek napjától kezdve egyetlen téma körül forgott 
a fizikus kihallgatása: meddig jutottak el a nácik 
saját atombombájuk elkészítésével? Heisenberg – 
akit 1932-ben az atommaghasadás felfedezéséért 
fizikai Nobel-díjjal tüntettek ki – abban a tudatban 
élt, hogy a német kutatók sokkal elQbbre járnak 
amerikai kollégáiknál, és ezért nem is habozott so-

kat, mielQtt válaszolt volna: „Nem, nem szeretnék 
elmenni; Németországnak szüksége van rám.”

Hübrisz
Az elsQ pillantásra hazafiasnak t_nQ válasz való-

jában lerántja a leplet Heisenberg önhittségérQl. 
Neki és kollégáinak még néhány hétig abban a 
hitben kell élniük, hogy a szövetségesek nélkülük 
sem „urángépet”, azaz atomreaktort, sem pedig 
„uránbombát”, azaz atombombát nem tudnának 
készíteni. Nem hagyhatták – véli Richard von 
Schirach Die Nacht der Physiker (A fizikusok 
éjszakája) cím_ könyvében –, hogy Heisenberg 
megsejtse: az amerikaiak csak a látszat kedvéért 
tették fel neki a fentebb idézett kérdést; a munkát 
valójában gyakorlatilag már elvégezték és csak 
néhány hónap van hátra a kész bomba bevetéséig.

1945 májusában Richard von Schirach, Baldur 
von Schirach akkori birodalmi ifjúsági vezér 
(Reichsjugendführer) fia hároméves volt, és szin-

tén a Walchensee melletti Urfeldben élt, nem 

messze a Heisenberg-családtól. Azonban nem ez 
a személyes kapcsolat (amire a szerzQ egyébként 
nem is hivatkozik a könyvben) az, ami összeköti 
Schirach új könyvét Der Schatten meines Vaters 

(Apám árnyéka) cím_, 2005-ben megjelent figye-

lemreméltó önéletrajzával. A két könyv közötti 
összekötQ kapocs az egykori náci elit tagjainak ön-

igazolási stratégiái utáni kutatás. Az új könyv címe 
utalás arra a sorsdöntQ éjszakára 1945 augusztusá-

ban, amikor az angliai Farm Hallban fogva tartott 
német tudósok szinte összes illúziója szertefoszlott 
– és egyben egy új hazugság született meg a békés 
célú atomkutatásról Hitler uralma alatt.

1945. július 3-án szigorú titoktartás mellett tíz 
német atomtudóst – köztük Heisenberget, Carl 
Friedrich von Weizsäckert és Otto Hahnt – átszál-
lítottak a Cambridge közelében található Farm 
Hallba, egy tágas vidéki kúriába. Hat hónapig 
tartották Qket Qrizetben. Mialatt a „special guests”, 
azaz a különleges vendégek a szövetségesek aján-

lataira vártak, az amerikaiak és angolok csak 
arra törekedtek, hogy a németek tudása nehogy az 
oroszok vagy a franciák kezébe kerüljön. A kas-
télyban a német tudósok a háború utáni állapotok-

hoz képest szinte luxuskörülmények között éltek, 
néhányan közülük mégis úgy érezték – a beszélge-

téseiket a németek szobáiban elrejtett mikrofonok 
segítségével lehallgató angolok legnagyobb meg-

döbbenésére –, „mintha egy koncentrációs tábor-
ban” lennének. Maguk az atomkutatók egyébként 
lehetetlennek tartották, hogy lehallgatják Qket, 
hisz ilyesféle „Gestapo-módszerek” alkalmazását 
nem tételeztek fel angol fogva tartóikról.

A lehallgatási jegyzQkönyvek, melyek közül 
csak 1993-ban hoztak nyilvánosságra néhányat, 
tökéletes alapanyagul szolgálnak a zsenialitás-
ról, a nagyzási mániáról és a b_ntudatról szóló 
izgalmas tudományos drámához. Schirach egy 
elevenen elmesélt, mindvégig érthetQ ábrázolás-
sá gyúrta össze ezt az alapanyagot. A szerzQ nem 
idQrendi sorrendben mondja el az atombomba 
megszületésének történetét, hanem kitérQkkel, 
elQre és visszautalásokkal tarkítva: kezdve Otto 
Hahn részvételével 1915-tQl az elsQ világhábo-

rús német harcigáz-kutatásban és -gyártásban, 
egészen addig, hogyan reagáltak a Farm Hallban 
fogva tartott német tudósok arra a hírre, hogy az 
1944-es kémiai Nobel-díjat Hahnnak ítélték.
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Amikor 1945. augusztus 6-án a BBC beszámolt 
a hirosimai atombomba ledobásáról, a német tudó-

sok elQször azt hitték, hogy csak egy amerikai pro-

pagandahazugságról van szó. Heisenberg a maga 
részérQl ugyan lehetségesnek tartotta egy újfajta 
(hagyományos) robbanóanyag bevetését, de az 
az elképzelés, hogy az amerikaiaknak sikerült az, 
ami a németek számára lehetetlennek bizonyult, 
túlságosan is sokkoló volt. A kémikus Otto Hahn 
kárörvendQen meg is jegyezte: „Nos Heisenberg, 
maguk mind másodosztályú tudósok és szedhetik 
a sátorfájukat.” Az ezt követQ órákban a németek 
beszélgetéseit rögzítQ hat brit lehallgató-szakem-

ber „a beismerések, vádak, összeomlások, köny-

nyek és utolsó öncsalások történelmi jelentQség_ 
éjszakájának tanúja” lett, írja Schirach.

A német tudósok eleinte a technikai részletek-

rQl vitatkoztak, aztán kezdték megérteni, hogy 
a Harmadik Birodalomnak az atomkutatás terén 
esélye sem volt a szövetségesekkel szemben. Csak 
a százezer polgári áldozatról szóló hírek irányítot-
ták a figyelmet az emberek szenvedésére: Hahn, 
akinek 1938-as, az atommaghasadásra vonatkozó 
felfedezésével gyakorlatilag az egész kezdetét 
vette, kezdett elmerülni az önvádak örvényében. 
Mások, mint Carl Friedrich von Weizsäcker azt 
az elképzelést tették magukévá, miszerint Qk, a 
németek, egyébként sem dolgoztak soha komo-

lyan atombombán, hanem csak egy békés célú 
„urángép” megépítésén fáradoztak.

Vakság

A saját kudarc felismerése így alakult át „önkéntes 
önkorlátozássá”, hovatovább a rendszerrel szembe-

ni ellenállássá. HízelgQ önigazolás, írja Schirach. 
Hogy az „uránegyesület” nem tudta megadni a 
bombát, amire Hitler vágyott, az a nyersanyaghi-
ánytól eltekintve mindenekelQtt azon múlott, hogy 
Heisenberg ugyan kétségtelenül zseniális elméleti 
fizikus volt, azonban téves döntés volt egy ilyes-
fajta projekt vezetésével megbízni. Ráadásul mivel 
zsidó származása miatt az egyébként szintén Nobel-
díjas Gustav Ludwig Hertz nem dolgozhatott a 
programban, így a gázdiffúziós urándúsításhoz a 
legfontosabb szakember hiányzott, akinek a tudása 
nélkül a bomba megépítéséhez szükséges meny-

nyiség_ hasadóanyagot nem lehetett elQállítani. A 
technikai kihívások miatt a német kutatók kezdettQl 

fogva „kedvetlenül” dolgoztak, nem úgy, mint 
amerikai kollégáik Robert Oppenheimer vezetése 
alatt. Schirach elbeszélése a német „uránprojekt” és 
az amerikai Manhattan-terv közötti versenyfutásról 
sokáig szinte tudományos kriminek t_nik, amely-

ben az új felfedezések következményei nem jelen-

nek meg. Annál megrázóbban hatnak Schirach le-

írásai a pusztításról Hirosimában és Nagaszakiban. 
A tudatosan brutális perspektívaváltás tükrözi azt a 
vakságot a kutatásaik következményei iránt, amely 
mindkét oldalon jellemzQ volt a fizikusokra.

(Neue Zürcher Zeitung)

Avishai Margalit

A Palesztin Mandátum utolsó évei

Hadara Lazar „Out of Palestine: The Making 
of Modern Israel” cím_ könyvének ismertetése 
(Atlas & Co., 290 oldal)

Palesztina nagyjából harminc évig, 1917-tQl 1948-
ig állt brit uralom alatt. Harminc év csak nyúlfark-

nyi idQ egy olyan országban, amely háromezer éves 
írott történelemmel büszkélkedhet. Ha a háromezer 
évet egy nap 24 órájának tekintjük, a brit uralom 
idQszaka alig nyolc percet tesz ki. Ezzel szemben 
egy órát és negyven percet jelent az a négy évszá-

zad, amíg Palesztina oszmán-török uralom alatt 
állt. A brit Mandátum harminc évének a befolyása 
mégis mélyreható és széleskör_ volt.3 A brit uralom 
idején Palesztina nem egy másik ország vagy bi-
rodalom marginális tartománya volt, hanem igazi 
politikai egységgé vált. A britek tették Jeruzsálemet 
Palesztina fQvárosává, továbbá segítették a civil 
társadalom kialakulását, utakat és repülQtereket 
építettek és megbízható rendQrséget hoztak létre.

A brit uralom jogi kerete azon a mandátu-

mon alapult, melyet a Népszövetség ruházott 
Nagy-Britanniára. Eredetileg átmeneti gyámság-

nak szánták, ami felkészíti az országot arra, hogy 

3 Itt Sir Harold Beeley szavait idézem; úgy, ahogy 
azok Hadara Lazar könyvének elsQ, héber nyelv_ 
kiadásában olvashatóak.


