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Borsányi László:
Hontalanok a hazájukban.
Az elsõ amerikaiak történelme
Észak-Amerika történetében
(XVII–XIX. század)

A történelmet a gyõztesek írják – tartja az alá-
vetettségben élõ népek keserû tapasztalatai-
ból leszûrt bölcsesség –, ám szerencsére min-
dig akadnak kivételek. Ilyen vigasztaló kivé-
tel Borsányi László Hontalanok a hazájukban
címû munkája, melyben a jeles történész-
antropológus Észak-Amerika Kolumbusz
tévképzete nyomán félezer éve indiánokként
emlegetett õslakosságának történetével is-
merteti meg a magyar olvasót, a „tényeket az
indiánok szemszögébõl dolgozva fel”.

A beleérzõ történetírás e vállaltan elfogult
dokumentuma azonban nem csak a magyar
olvasó számára tartogat meglepetéseket. A
szerzõ ugyanis arra tesz – összességében
sikeres – kísérletet, hogy az indián létformát
az etnografikus beszédmódra nem éppen
jellemzõ diakron elemzésben tárgyalja, anél-
kül hogy feladná a szinkronitáshoz erõsen
kötõdõ antropologikus látásmód lényegébõl
fakadó összehasonlító-kontextualizáló
megközelítést. Történelmet olvasunk tehát,
észak-amerikai történelmet, melynek kö-
zéppontjában azonban nem az unalomig
ismert magányos hõs – az õsvadont meghó-
dító, saját civilizatorikus küldetésének tuda-
tában minden útjában álló akadályt félresöp-
rõ fehér ember – alakja, de nem is csupán a
múzeumi tárlók tetszhalálából életre keltett
indián figurája áll. A könyv lapjain megele-
venedõ történet dinamikáját a bukásában is
felemelkedõ protagonista és a gyõzelmében
is bukásra – erkölcsi bukásra – ítélt anta-
gonista: õslakos és bevándorló kettõsének
súlyosan aránytalan párharca adja.

 A Hontalanok a hazájukban az elsõ
amerikaiak, az indiánok és fehérbõrû ellenfe-

leik történetét mondja el: Borsányi László
munkája történelemkönyv, nem pedig tör-
téneti-politikai allegória. Ha a gyarmatosítás
kataklizmáját túlélõ indiánok elszigetelésére
létrehozott rezervátumok és az európai kon-
centrációs táborok, vagy William Harrison
kormányzónak „az indiánkérdés végleges
rendezését az indiánok megsemmisítésével”
megvalósítani szándékozó elképzelései és
a másfél századdal utóbb, Európában alkal-
mazott Endlösung közti nyilvánvaló pár-
huzamokon túl az olvasó további megfelelé-
seket is talál az Óhaza és az Újvilág története
között, az nem a szerzõ felelõssége. Nem,
Borsányi László nem rágja szánkba, hogy a
tárgyalásra invitált és hitszegõ módon fog-
ságba vetett – ha nem azon nyomban kivég-
zett – szeminol és kamencsi vezetõk sorsáról,
a kényszerkitelepített és a Könnyek Ösvé-
nyén marhacsordaként nyugatra terelt tíz-
ezernyi cseroki szenvedéseirõl, vagy az ota-
vák, az irokézek, no meg az öt, a telepesek
által nagyvonalúan civilizáltnak nevezett
törzs másokért vívott és szinte mindig a vesz-
tes oldalon befejezett háborúiról mi minden
juthat a magyar olvasó eszébe. Nem, Borsá-
nyi László nem moralizál, nem allegorizál és
fõleg nem politizál. Borsányi László történel-
met ír – beleérzõ történelmet.

A hatáskeresés e tudományos alapos-
sággal megírt könyv szellemétõl teljességgel
idegen – néha talán túlságosan is az. Kétség-
kívül örvendetes, hogy a délibábos rokonság-
kutatás leghalványabb késztetései sem veze-
tik a szerzõ tollát (nem, a jegyzetekben is-
mertetett embertani vizsgálatok bizonysága
szerint mi, magyarok nem állunk valamiféle
ural-altaji atyafiságban a feltehetõleg ázsiai
eredetû, de inkább Indonézia, Közép- és
Délkelet-Ázsia mongolid, semmint Belsõ-
Ázsia mongol népeire emlékeztetõ amerind
embertípussal), és annak is csak örülhetünk,
hogy az indiánromantika csingacskugos-
winnetous kellékeinek obligát felvonultatá-
sától is megkímél minket Borsányi László.
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Azt azonban nem bánnánk, ha a szigorúan
kronologikus rendbe szedett eseménytörté-
netet meg-megszakítva, a jeles antropológus
szerzõtõl valamivel többet is megtudhat-
nánk Amerika elsõ népeinek életmódjáról,
hitvilágáról, szokásairól és tradícióiról, mond-
juk azt, hogy a vadászó-gyûjtögetõ életmó-
dot folytatók mellett szép számmal voltak
nomadizáló vagy földmûvelõ – kvázi civilizált
– törzsek is. Világos, hogy csak a legnaivabb
kívülálló hiheti, hogy egy elsõdlegesen tör-
téneti monográfia átfogó etnográfiai képet
nyújthat e rendkívül sokszínû – mint meg-
tudjuk, kétszáznál több nyelvet beszélõ, leg-
alább hat kulturális régiót és többtucatnyi
törzsi közösséget alkotó – õs-amerikai né-
pességrõl. Az olvasó mégis némi csalódott-
sággal veszi tudomásul a szerzõ szófukar-
ságát a háborúba hívó vampum-övek és har-
ci bunkók szétküldésének szokása, vagy a
még újságnyomtatásra is alkalmas cseroki
ábécé története és mibenléte kapcsán – hogy
csak kettõt említsünk a könyvben felbukka-
nó és magyarázat, értelmezés után kiáltó ér-
dekességek közül. Ide tartozik még, hogy a
zárófejezetnek az amerikai kulturális antropo-
lógia ideológiai alapú mulasztásait leleplezni
hivatott tudománytörténeti fejtegetései he-
lyett – vagy mellett – a mûvelt laikus olvasó
(akihez a közérthetõ stílus és a gazdag képil-
lusztráció tanúsága szerint a könyv éppúgy

szól, mint a témát jól ismerõ szakmabelihez)
vélhetõleg szívesebben venné az indián „kö-
zösségi társadalom mibenlétének és össze-
függéseinek felderítésére és megértésére”
vonatkozó tudományos törekvések részle-
tezõbb ismertetését, mint részletekbe menõ
bírálatát. Ebbõl a szempontból bizonyára
érdemes lett volna valamivel többet elmon-
dani a „magánjavak rituális szétosztásának
[…] intézményesített rendszerérõl”, s azon
belül a patlecs szertartásáról, mint amennyi
két rövid jegyzetbe beleférhetett.

Mindez azonban keveset von le Borsányi
László hiánypótló mûvének elvitathatatlan
érdemeibõl. A Hontalanok a hazájukban
legalább két diszciplína – az amerikanisztika
és a kulturális antropológia – honi mûvelõinek
sok évtizedes mulasztását pótolva megke-
rülhetetlen alapmûvel gazdagítja az amerikai
indiánok – azaz, mint most már tudjuk: elsõ
amerikaiak – iránt érdeklõdõ és az angol
nyelvû szakmunkáktól nyelvi vagy anyagi
okokból elzárt olvasó eleddig igencsak sze-
gényes könyvtárát. Köszönet érte, a Nagy
Szellem nevében. (Borsányi László: Honta-
lanok a hazájukban. Az elsõ amerikaiak
történelme Észak-Amerika történetében
(XVII–XIX. század). Helikon Kiadó, Bu-
dapest, 2002. 224 p.)

Farkas Ákos
PhD, egyetemi docens  (Miskolci Egyetem)

1074

Párhuzamos életrajz
– Hargittai István: Életeink –

A könyveknek is van fejlõdéstörténetük.
Vannak visszatérõ, az élet nagy fordulóit és
erkölcsi döntéseit újrafogalmazó alapmûvek,
vannak szelídebb vagy vadabb, de élvezetes
történetek, amelyek az olvasót kellemes
vagy borzongtató élménysorokkal szórakoz-
tatják, megszólaltatva bennük a magunk és
mások közösen alakult érzelem- és érdeklõ-
désvilágait, és vannak a Hargittai-könyv

egyik fõ vonulatához közel állók, tudomány-
ról és a tudományos felfedezés alkati ele-
meirõl szólók. Olyan könyv, ami mindegyik
fejlõdéstörténetet egybefogja, ritka, ehhez
szükséges egy szélesre tárulkozó saját alko-
tói élet, egy megélt történelmi drámasor és
olyan pálya, amelyen a szerzõ találkozik kora
gondolkodásformáló személyiségeivel, és
képes velük partneri kapcsolatban beszél-
getni.

Hargittai István könyve ilyen szerencsés,
egyedi eredmény. Kitûnõ kémikusunk,
Akadémiánknak a világ vezetõ laboratóriu-


