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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.)
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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-
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maiban elismert tagja a kémiai szerkezetek
sikeres kutatója.. Ez az alap számára ahhoz,
hogy a kémia és ezen belül is a biokémia
korunkat egyre inkább formáló tudományá-
nak kapcsán a rendezettség szépségeinek
és gondolati vonzásának hirdetõje legyen.
Feleségével, Hargittai Magdolnával írt és
szerkesztett mûveik a szimmetriák termé-
szettudományi és esztétikai gyönyörûségei-
nek világszerte népszerû felmutatói. Ugyan-
ez az alapjában természettudományos
nézetvilág teszi az emberi õrülettõl, gonosz-
ságtól elborzasztó látványok dokumentáto-
rává és a rokonsorsok, a sötétségbõl a fényre
törekvés akaraterejének, tehetségének és
sikerességének krónikásává.

Így a könyv a szörnyû és csodálatos hu-
szadik század tudománytörténetének izgal-
mas fejezeteit szakmai hitelességgel és kivá-
ló magyarázói könnyedséggel megírt króni-
kája, amelyben felvonulnak, sokszor életkö-
zelben a kémia, a biológia, sõt a fizika Nobel-
díjasai, itt csak néhányat említve: James
Watson, Frederick Sanger, Rudolf  Mössbauer,
Manfred Eigen, Marshall Nirenberg, Linus
Pauling, Nyikoláj Szemjonov, a magyarok
közül Wigner Jenõ és Oláh György, de a
Nobel-díj nélküliek közül is méltó helyen T.
Sós Vera és a különös, nagyszerû, nem igazán
méltányolt Furka Árpád. Mindannyiukhoz
kapcsolva tudománytörténeti jelentõségük,
felfedezéseik lényegének világos magyará-
zata, az anyagi szerkezetek feltárásának
mindent átformáló diadalútja, ami elvezetett
bennünket az élet elemi mechanizmusainak
átalakító megértéséhez, a világegyetemre
kitekintésünk szélesedéséhez és a gyógy-
szerek, jármûhajtóanyagok mindennapi éle-
tünket egészségesebbé és könnyebbé tevõ
gyakorlatáig.

A tudományos pálya és a találkozások
története mélyen egybefonódik a szerzõ

saját fejlõdéstörténetével. A plutarkhoszi
párhuzamos életrajzokban foglalt tanulságos
történetek füzére így lesz a találkozások és
az önéletírás párhuzama, nem tolakodóan,
hanem logikus tükrözésként. A sok életrajz
ezen a szubjektív párhuzamosságon keresz-
tül válik olyan élvezetesen tömör jellem-
rajzzá is.

Ezekben a párhuzamokban emelkedik
ki egy olyan önvállalás, ami számunkra, a
mai magyar valóság számára különösen
fontos. Hargittai magyar zsidó, aki édesapját
nem ismerhette, mert a nácik szolgálatába
szegõdött hadsereg élõ aknaszedõnek
használta, szerencsés túlélõje volt a deportálá-
soknak, itt lett tudományos kutató, és meg-
maradt magyarnak a világ legjobb laborató-
riumaiban is, majd az itthoni kutató és oktató
munkában is. Magyar zsidó, akiben a máig
túlélõ, gyilkos indulatok ma is sebeket ejte-
nek, és aki életével és meggyõzõdésével
tanúsítja, hogy ez a magyar zsidósors magyar
sorstragédia, amit ez a nemzet még nem
igazán dolgozott fel, pedig történelmünkben
a továbbhaladásnak ez éppúgy feltétele,
mint Európa számos nemzetének volt. Har-
gittai találkozásai természetes módon fõleg
olyanokkal mélyültek el, akiknek így vagy
úgy hasonló sorsuk volt, menekülésekkel,
árvaságokkal terhes, akiknek intellektuális
fejlõdését a nehéz indulás, a kirekesztettség-
tudat még nagyobb teljesítményre ösztönöz-
te. Azzal, hogy Hargittai zsidó magyarságát
vállalja, bátor és rendezõ szándékú magatar-
tást példáz, a kémiai kötések rendjének tük-
rözõdését társadalmunk egészségesebbé
váló józanságában.

Olvassa ezt a könyvet kémikus és nem-
kémikus, zsidó és nemzsidó hazai értelmiségi
szeretettel, az érdekességrõl a szerzõ és a
történelem gondoskodott!

Vámos Tibor
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat,
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a
30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet.
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 ki-
nyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe
beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után a
szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, tele-
fonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt álta-
lában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne
használjanak színeket. Általában: a grafikonok,
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le

gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a köz-
lemény végén, abc sorrendben adjuk meg, a
lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az
irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az
irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak külö-
nös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
Selection, Altruism and the Levels of Organiza-
tion of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in
Biology and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S.
(eds) Theoretical Models and Personality Theory.
155-170. Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy
adott napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.
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