
Manhattan-terv 

 

 

Szilárd Leó és Wigner Jenõ a maghasadás 1939-ben bejelentett felfedezése után 

Albert Einstein-el közösen elküldték híres, a Manhattan-tervhez vezető levelüket 

Roosevelt elnöknek. Céljuk az volt, hogy a Hitleri Németország előtt fejlesszék ki az 

atombombát, s ehhez az elnök segítségét kérték.  Ezután Roosevelt létrehozta az 

Uránium Bizottságot, amely tagjai között volt Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenõ és 

Enrico Fermi, a kutatások vezetője. Neumann 1943-tól csatlakozott az akkor már Los 

Alamosban dolgozó tudóstársaihoz, és kivette részét a Manhattan-projekt 

munkálataiból. Matematikusként végzett számításokat és oldotta meg a problémát 

annak érdekében, hogy miként lehet a kritikus tömeget gyorsan elérni. 

 

 

Ehhez az egyik gondolat az volt, hogy a külön-külön kisebb tömegű részeket gömbbé 

kell egyesíteni, de úgy, hogy egyszerre jöjjön létre az egészben a láncreakció, azaz 

az esetleges kisebb részekben létrejövő helyi láncreakció ne robbantsa szét a 

bombát a tényleges felrobbantás előtt. A gömb alakú lökéshullám létrehozása volt a 

fő probléma, amelyre Neumann és Tuck találta meg a szellemes megoldást egy 

lencse alakú nagy erejű robbanóanyag formájában. A részek egyesítésének 

technikai részleteit együtt dolgozta ki Seth Nedermeyer, Teller Ede, James L. Tuck 

és Neumann. 

 

 

 

 

 

Levél F. D. Rooseveltnek 

 
1939. augusztus 02.  

Szilárd, Teller Ede és Wigner Jenõ győzte meg 1939-ben Albert Einsteint, hogy írjon 

Franklin D. Roosevelt elnöknek. A híres levélben Einstein az atombomba 

haladéktalan kifejlesztését javasolta. 

http://www.feltalaloink.hu/kozos/html/roosevelt.htm


 

"Tisztelt Elnök úr,  

Kéziratban olvastam E. Fermi és L. Szilárd tanulmányait, Ezek arra engednek 

következtetni, hogy az urán nevű elem a jövőben egy új és fontos energiaforrássá 

válhat. Ez új helyzetet teremt, ami megkívánja a Kormány figyelmét és  

- ha szükséges - gyors intézkedését. Úgy érzem, hogy kötelességem az Ön 

figyelmébe ajánlani a következő tényeket és javaslatokat: 

 

Az utóbbi év folyamán Joliot kísérletei Franciaországban, továbbá Fermi és Szilárd 

kísérletei Amerikában megmutatták, hogy elegendő nagy uránmennyiségben 

láncreakció idézhető elő, minek során hatalmas mennyiségű energia és sok 

rádiumszerű elem keletkezik. Szinte bizonyos, hogy ez a közeli jövőben 

megvalósítható lesz. 

Az új jelenség bomba gyártását is lehetővé tehet. Föltételezhető - noha kevésbé 

bizonyos - hogy egészen új típusú és rendkívüli erejû bomba készíthető. Ha egy ilyen 

bombát hajón egy kikötőbe juttatnak és ott felrobbantanak, az elpusztíthatja az egész 

kikötőt és annak környékét. Lehet, hogy a bomba túlságosan nehéz lesz, hogy 

repülőgép szállíthassa. 

 

Az Egyesült Államokban csak alacsony koncentrációjú uránérc található korlátozott 

mennyiségben. Uránérc található Kanadában és az egykori Csehszlovákiában. A 

legfontosabb urán-lelőhely Belga-Kongó. 

Mindezt figyelembe véve Elnök Úr fontosnak ítélheti, hogy folyamatos kapcsolat 

létesüljön a Kormány és azok közt a fizikusok között, akik Amerikában a 

láncreakcióval foglalkoznak. Ennek egy lehetséges módja, hogy Ön fölkér valakit, aki 

az Ön bizalmát élvezi, és aki esetleg nem hivatalos minőségben is ellátja a 

következő tennivalókat: 

a) kapcsolatba lép a megfelelő kormányhivatalokkal, folyamatosan informálja azokat, 

és ajánlásokat terjeszt a kormány elé; elsősorban pedig gondoskodik arról, hogy 

uránércet szállítsanak az Egyesült Államokba; 

 

http://www.feltalaloink.hu/kozos/html/atombomba.htm


b) megfelelő pénzügyi támogatással felgyorsítja a kísérleti munkát, ami segíti 

mindazokat, akik be kívánnak kapcsolódni a munkába, továbbá esetleg bevon olyan 

ipari laboratóriumokat is, amelyeknek megvan a megfelelő felszereltségük. 

 

Tudomásom van róla, hogy Németország leállította a megszállt Csehországban 

bányászott urán eladását. Az ilyen akciót talán az magyarázza, hogy Weizsäcker 

német államtitkár fia Berlinben, a Vilmos Császár Kutatóintézetben dolgozik, ahol 

most egyes Amerikában végzett kutatásokat megismételnek.    

     

Tisztelő híve: 

Albert Einstein" 

1939. augusztus 02. 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.feltalaloink.hu/tudosok/neumannjanos/html/neujantal3.htm 
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