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Borhi László: Iratok a magyar-
amerikai kapcsolatok történetéhez
1957-1967

Borhi László már majdnem a középnemze-
dék tagjaként hosszú ideje foglalkozik az
Egyesült Államok történetével, magyaror-
szági és kelet-európai politikájával, ebben a
tárgykörben már két érdemes feldolgozása
jelent meg.

Ebben a kötetben a hozzáférhetõ magyar
levéltári anyagból 164 iratot ad közzé teljes
terjedelemben, a szükséges tárgyi magyará-
zatokkal. Az elsõ dokumentum 1957. február
27-én kelt, az utolsó 1967. december 3-án.
A dokumentumokat általában teljes terje-
delemben közli, ha lényegtelen részleteket
elhagy, azt jelzi. A Függelékben tizenhárom
dokumentum eredetileg angol nyelvû szö-
vege (vagy a dokumentum egy része, amely
a kiadványban az eredetinek megfelelõen,
angol nyelven jelent meg) található meg
magyar fordításban.

Az évtized a magyar-amerikai kapcsola-
tok egyik legnehezebb idõszaka, hiszen
közvetlenül a forradalom leverése után va-
gyunk, az ebbõl származó hazai problémák-
kal. Borhi László rövid bevezetõje rámutat
az évtized konfliktusaira. Félreérthetetlenné
teszi, hogy a magyar-amerikai viszony ön-
magában megérthetetlen, hiszen nyilvánva-
lóan a szovjet-amerikai kapcsolatok függ-
vénye, ezeknek a kapcsolatoknak a hullám-
zása szabja meg Amerika megnyilvánulásait
és a magyar reagálást. A nehézség az eleve
ellentétes elvárásokból adódik. A magyar fél
elvárása az adott helyzet, a Kádár-kormány

legitimitásának elismerése. Amerikai részrõl
meg éppenséggel ennek a helyzetnek a
megváltoztatása (persze egy 1989-re emlé-
keztetõ gyökeres változásra az amerikaiak
sem számítanak). Ennek ellenére a magyar
kormányzat – olykor éppen szovjet sürge-
tésre – kénytelen a viszony javulását vagy
legalábbis normalizálását szorgalmazni. 1961-
1978 között több ízben is nagyobb diplomá-
ciai mûveletek zajlanak ebben az irányban,
érdembeli elmozdulás még sincs.

A mai olvasó, különösen a fiatalabb évjá-
ratokból, nyilván már elszokott az akkori
magyar hivatalos dokumentumok bikkfa-
nyelvezetétõl, amely az egészen bizalmas-
nak és titkosnak szánt dokumentumokban
is megjelenik. A kor szereplõinek ez már a
vérében volt.

A kötet tizenöt lapon ad életrajzi adatokat
az iratokban szereplõ fontosabb személyek-
rõl. A szokásos névmutató és az akkoriban
használatos rövidítések feloldása (a párt-
állami rendszer imádta a rövidítéseket) hasz-
nosan egészíti ki a kötetet. Az itt közölt iratok
nemcsak a korszak magyar külpolitikájának
megismerését szolgálják (amennyire „ma-
gyar” külpolitikáról ekkor egyáltalán beszél-
ni lehet), hanem a rendszer egészéhez, belsõ
felépítéséhez és mûködéséhez is figyelem-
reméltó támpontokat nyújtanak. Remélhetõ,
hogy a szerzõ folytatja kutatásait, amivel
nagy szolgálatot tesz nemcsak a magyar
történettudománynak, hanem a pártállam
iránt érdeklõdõ szélesebb közönségnek is.
(Borhi László: Iratok a magyar-amerikai
kapcsolatok történetéhez 1957–1967. Ister,
Budapest, 2002, 687 p.)

(–r. –l.)

Markovits Pál: Egy „úri kalandor”
botladozásai a XX. században

Rokonszenves ember rokonszenves köny-
ve, így lehetne a legjobban összefoglalni az
olvasó véleményét. A szerzõ 1917-ben szü-

letett, tehát még a történeti Magyarországon,
édesatyja állatorvos volt. Ez magyarázza a
cím „úri” jelzõjét, a kalandort az életpálya.
Természetesen az atya nyomdokán õ is
állatorvosnak készül, 1940-ben meg is szerzi
a diplomát Budapesten, 1941 õszéig már
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praktizál is Dunaszerdahelyen, a Csalló-
közben, amely akkor rövid idõre ismét Ma-
gyarországhoz tartozik. 1941 októberében
persze már behívják munkaszolgálatra, a
szerzõ szerint Magyarországon, Kárpátalján
és a jugoszláviai Borban kell dolgoznia. A bori
táborból szerencsésen, helyi ismerõsök segít-
ségével el tud szökni, egy csetnik vajdához
kerül, ahol általában egészségügyi teendõket
lát el. Innen viszont ugyancsak megszökik,
átáll a Tito-féle partizánokhoz, akik Bulgá-
riából érkeznek a környékre. A háború vé-
geztével visszatér Magyarországra, elõször
a FÉKOSZ-ban dolgozik (ez a kor egyik fon-
tos koalíciós, ám döntõen kommunista veze-
tésû szervezete volt). Aztán visszakerül a
szakmába, 1949-50-ben Zsámbékon, az ak-
kor alakított mezõgazdasági fõiskola igazga-
tója. Innen a Phylaxia céghez került, még
mindig a szakmán belül, ahol oltóanyagokat
kell kikísérleteznie. 1965-ben szakmai ered-
ményei miatt is kiküldik Franciaországba,
rövid budapesti epizód után ismét oda kerül,
ezúttal a Curie Intézetbe, ahol érdemleges
tudományos eredményeket ér el. 1982-ben
itt nyugdíjazzák, de továbbra is dolgozik,
közben többször jár tanulmányúton az Egye-
sült Államokban, 1985-ben oda is költözik,
majd a következõ évben egy francia csapat
tagjaként szakértõként Zaire-ba kerül,
ahonnan – jól végzett munkájának köszön-

hetõen – élve tud eljönni. Elõtte az USA-beli
Bethesdában, a rákkutató intézetben dol-
gozik. 1990-ben hazatér Budapestre, itt írja
meg emlékiratait.

A kötetet sok fénykép illusztrálja, és kül-
földi mûködési területeinek megfelelõen
angol és francia nyelvû rövid rezümét is ad.
Tudományos munkásságáról csak a legszük-
ségesebbet mondja el, amit az átlagolvasó is
megért. Talán érdemes volna ezirányú tevé-
kenységét (például a baromfipestis elleni
vakcina kikísérletezését még a Phylaxiában,
azután a francia és amerikai korszak ered-
ményeit) külön tanulmányban a szakem-
berek számára összegezni.

A tudományos nagyképûség jólesõen
hiányzik a könyvbõl. Mint a tartalmi ismer-
tetésbõl látszik, valóban „kalandor” élet is volt
ez, olykor nem kevés szerencsével (ha Bor
kapcsán például Radnótira gondolunk). A
szerzõ mindenrõl ugyanolyan csevegõ hang-
nemben ír, nem dramatizál. Nem játssza meg
a hõst, az áldozatot, a tudóst (és még jóné-
hány más szerepet is játszhatna). De végül
is a külföldön is elismerést arató magyar
tudósok sorát szaporítja. Ezért is volt érdemes
e hasábokon megemlékezni róla. (Markovits
Pál: Egy „úri kalandor” botladozásai a XX.
században. Tevan Kiadó, Budapest, 2002,
201 p.)

(–r. –l.)
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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, (esetleg
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 leg-
fontosabb 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, Durn-
ham

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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