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és környezetközpontú folyamattervezés 
valamennyi részterületének témakörében is 
jelentõs. A könyv elsõsorban a folyamatok, 
vagyis a dinamikus rendszerek analitikai ké-
miai alapismereteit, gyakorlati alkalmazását 
és a mûveleti áramok minõségellenõrzési 
módszereit ismerteti, másrészt összefoglalja a 
szerzõ Veszprémi Egyetemen e témakörben 
végzett több évtizedes kutatómunkájának 
jelentõsebb eredményeit. 

A korszerûen irányított kémiai folyamatok 
minõségbiztosítása a kémiai méréstechnika 
jelentõs fejlesztését igényli. Ehhez a szerzõ a 
könyvben az alapismeretek és elméleti fejeze-
tek után olyan fontos eszköztárat ismertet, 
mint a mûszerek jelének feldolgozása, az 
anyagáramok összetételének ellenõrzése, a 
korszerû folyamatos kémiai mérõeszközök, 
a dinamikus rendszerek szabályozásának 
tervezése és a mesterséges neurális hálóza-
tok. Ezt követi a jelátviteli és szabályozás 
fejezet a szabályozástechnikában fontos rend-
szerelemek mûködésének magyarázatával, 
melyet gyakorlati példákkal és alkalmazások-
kal illusztrál. A könyv a dinamikus rend-

szerek analitikai kémiájának legjavát adja, 
nemzetközi viszonylatban is kiváló mû.

Fontos munkáról van szó, amely tájékoz-
tatja mindazokat, akik a folyamatok mûszeres 
ellenõrzésével és minõségbiztosításával fog-
lalkoznak. A könyv elsõsorban a vegyész, 
vegyészmérnöki, biomérnöki, környezet-
mérnöki és rokon tanulmányokat folytató 
kollégák számára íródott, de a szerzõ arra 
is törekedett, hogy használható legyen a 
kutatásban, továbbá a termelõ és szolgáltató 
szférában dolgozó mérnökök számára is. Ez 
a könyv olyan mûszaki kémiai szakismeretû 
kollégák számára is ajánlott, akik már bizo-
nyos gyakorlattal rendelkeznek, és szeretnék 
a dinamikus rendszerek analitikai kémiája és 
általában az idevonatkozó méréstechnika 
fejlõdésében rejlõ lehetõségeket átfogóan 
látni, a folyóiratok és könyvek közleményeit 
megérteni, felhasználni és alkotó módon 
továbbfejleszteni. (Inczédy János: Kémiai 
folyamatok mûszeres ellenõrzése. Veszprém, 
Veszprémi Egyetemi Kiadó, �00�. ��0 p.)

Fonyó Zsolt
az MTA levelezõ tagja

Éva V. HusebyDarvas: Michiga
ni magyarok

Kivándorlás mindig volt: a 19. század végén 
is, 1989-ben sem szünetelt, s e recenzió 
írásakor, 2003-ban sem szünetel. Vagyis 
amerikai magyarok lesznek ezután is, de 
a 21. századi amerikai magyarok alig-alig 
hasonlítanak majd a 20. századiakra, akiket 
többek között Puskás Julianna, Albert Tezla, 
Vázsonyi Endre, Dégh Linda és Fejõs Zoltán 
örökített meg nagyszerû monográfiákban és 
dokumentumkötetekben. 

Huseby-Darvas a magyar bevándorlás hat 
hullámát tárgyalja. Az elsõ 3-4-et jól ismerik az 
amerikai magyarokat kutatók, nevezetesen az 
1880 és az I. világháború között bevándorolt 
öregamerikásokat, a két világháború között 

bevándorlókat, a II. világháborút követõen 
bevándorló dípíket (displaced persons), és az 
1956-os szabadságharcosokat. Az 5. hullámot 
„Kádár árváinak” (Kádár’s orphans) nevezi 
a szerzõ, õk a 60-as és 80-as évek között 
érkeztek Amerikába, a létezõ szocializmust 
hagyták el, de a dípíknél vagy az 56-osoknál 
általában intenzívebb kapcsolatokat tartottak 
fenn magyarországi családjukkal, barátaikkal. 
A 6. hullám, az 1989-es rendszerváltásokat 
követõ bevándorlás Magyarországról s a 
környezõ államokból, ma is tart még. Ebben 
az utolsó hullámban legalább két csoport 
tûnik azonosíthatónak: az Erdélybõl me-
nekültek és a jól képzett értelmiségiek (az 
agyelszívás részesei). Az Allen Park-i magyar 
református templomban az erdélyiek 1990-
ben Magyar Hagyományokat Ápoló Kört is 
alapítottak, ahol minden második vasárnap 
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rendeznek különféle programokat. A Kör-
ben csak magyarul folyik a szó, eltérõen a 
legtöbb olyan eseménytõl, ahol magyarok 
(is) beszélgetnek egymással.

Michiganben a 2000-es népszámlálás 
szerint a „magyar származásúak” 118 651-en 
voltak, de tudnunk kell, hogy zömük nem 
beszél magyarul. Magyar származásúnak az 
számít az amerikai népszámlálásban, akinek, 
mondjuk, egyik nagyszüleje a kérdezett sze-
rint magyar volt. Számos demográfiai adatot 
tudhatunk meg a magyarokról, többek kö-
zött azt is, hogy sem a bevándorló, sem az 
Amerikában született magyar nõk nem szül-
nek távolról sem annyi gyermeket, amennyi 
a reprodukcióhoz szükségeltetne.

A könyv utolsó fejezete a michigani magya-
rokat mutatja be az ezredfordulón (49-60). Az 
egykor idilli, virágokkal teli és boldog Delray 
a 20. század végére nagyon megváltozott. 
Huseby-Darvas egyik adatközlõje, akinek 
boltját az 1990-es évek közepén hét fegy-
veres rablás érte, mielõtt végleg bezárta, 
2001-ben azt a lakonikus kijelentést tette, 
hogy „Delray meghalt!” (49). S valóban: az 
épületek elhanyagoltak, kiégettek, az abla-
kok bedeszkázva, a szemét mindent ellep, 
s az autóval arra járók jól teszik, ha nem 
szállnak ki kocsijukból, ha kedves az életük. 
Európai ember nehezen tudja elképzelni, 
amirõl Huseby-Darvas beszámol: akiknek 
még van autójuk Delrayben, fákhoz láncol-
ják a kocsijukat, így éjszaka csak a kisebb 
mozdítható alkatrészek tûnnek el. Nehéz 
elképzelni, de igaz, hogy Delrayben ma is 
mûködik még a Szent Kereszt Magyar Temp-
lom. Bizonyos értelemben Delray még ma is 
szimbolikus központja a délkelet-michigani 
magyaroknak, például a Szent Kereszt Temp-
lom évente megrendezett kétnapos feszti-
válján ezrek vesznek részt a Yack Arénában 
Wyandotte-ban (egy biztonságos városrész-
ben levõ nagy csarnokban). Delray a még ott 
élõk szerint végvár, amit egy idõs asszony a 
következõképp jellemzett: „A gazdagok, akik 

elköltöztek innét, lenéznek minket, amiért 
még mindig Delrayben lakunk. Csakhogy mi 
itt igazi magyarok maradtunk, de õk, amikor 
elköltöztek innen, itt hagyták a magyarságukat. 
Ha jól akarják érezni magukat, visszajönnek 
látogatóba… jönnek, amikor csak tudnak, 
vagy telefonálnak, hogy felemlegessük a 
régi idõket. Hozzánk képest magányosak 
azokban a puccos kertvárosokban. Még a 
szomszédaikat sem ismerik.” (53)

A Delray-n kívüli magyar intézmények 
között fontos a Taylorban található Hunga-
rian American Cultural Center (egyfajta mûve-
lõdési ház), az Allen Park-i református egyház 
(s ennek már említett Magyar Hagyományo-
kat Ápoló Köre), a Lincoln Park-i református 
és baptista egyházak, valamint a William 
Penn betegsegélyzõ egyesület. 2002-ben 
Ann Arborban néhány energikus magyar 
sikeres filmklubot szervezett: a kéthetente tar-
tott vetítésekre s az õket követõ vitákra nem-
csak Michiganbõl, de Ohióból s a kanadai 
Windsorból is sokan elautóznak. A közösségi 
alkalmak között kiemelkedõ szerepe van a 
nagy nemzeti ünnepeknek (például március 
15., október 23.), a Budapestrõl vagy épp a 
Felvidékrõl érkezõ zenés-táncos kabaré-elõ-
adásoknak, s persze a családi ünnepeknek 
s a temetéseknek is. Az amerikai magyar 
temetéseknek számos, számunkra meglepõ 
vonását mondatja el adatközlõivel Huseby-
Darvas, például egy, az 1970-es években 
bevándorló asszony szerint a halottakról 
csak szépet-jót mondanak (nem az igazat), 
s a „gyászolók” a ceremónia után rögvest 
csevegni kezdenek s nevetgélnek, még a 
nyitott koporsó közelében is.

A delrayi magyarok szinte mind egy szá-
lig elfogytak, gyermekeik, unokáik különféle 
kertvárosokba költöztek szét. Az újabb be-
vándorlók (az 56-osoktól a rendszerváltások 
után érkezõ „globalizációs” magyarokig) 
eleve a kertvárosokba költöztek, õk magyar 
negyedekben már sosem éltek s nem is fog-
nak élni. „Kádár árvái” és a legújabb hullám 
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nem jelentettek vérfrissítést a régi magyarok 
számára. Az amerikai születésû második-har-
madik generáció tagjainak magyarsága szim-
bolikus etnicitás: nem mindennap megélt, 
hanem csak idõnként, például hétvégén a 
templomban gyakorolt magyarság. (A csiga-
tésztát készítõ asszonyok „szerdai magya-
roknak” hívják magukat, mert szerdánként 
szoktak összegyûlni.) Az ételek, a szüreti 
bálok és más, gyakran a templomokhoz 
kapcsolódó események egy se nem amerikai, 
se nem magyar kultúra hordozói – sajátságo-
san michigani, amerikai-magyar kultúráról 
van szó, ami addig fog fennmaradni, amíg a 
magyar egyházak mûködnek Michiganben 

– jósolja Huseby-Darvas Éva (60).
A könyv fõszövege hatvan oldalt tesz 

ki, amit négy melléklet, bõséges jegyzetek, 
bibliográfia, név- és tárgymutató követ, 
negyvennyolc oldal terjedelemben. Az 1. 
melléklet egy élettörténet, a 2. a gyermekek 
szocializációjából villant fel ezt-azt, a 3. hat 
magyar étel receptjét közli (a gulyáslevestõl 
a kolozsvári rakott káposztás kacsacombon 
át a „finom vajas kifliig”), a 4. a michigani 
magyar kalendárium. 

Ez a könyv több szempontból kiemelke-
dik az amerikai magyarsággal foglalkozó 
társadalomtudományi mûvek közül. Minde-
nekelõtt azzal, hogy – a szûk terjedelem 
ellenére – nagyon pontos, árnyalt kulturális 
antropológiai leírását kapjuk egy amerikai 
magyar közösségnek. A könyvet szerzõje 
több mint húsz éve kezdte írni, hisz több 
mint húsz éve gyûjt magnetofonnal ameri-
kai magyar élettörténeteket. Mivel maga is 
közéjük tartozik, sokkal könnyebben mozog 
az amerikai magyarok között, mint bármely 
magyarországi kutató, ugyanakkor a magyar-
országi terepismeretei is elsõrangúak: a 80-as 
években egy teljes évet töltött Cserépfaluban 
az ott élõ emberek tanulmányozásával. Huse-
by-Darvas Éva nagyon „kétlaki” kutató, s ezt 
jól kamatoztatja elemzéseiben és a megfigyelt 
magatartások magyarázatában. A könyv ol-

vasója egy hiperszorgalmas és hihetetlenül 
kitartó kultúrantropológusra gyanakszik, s 
joggal. Aki próbálta már, tudja, hogy milyen 
nehéz az amerikai magyar emigrációt (a be-
vándorlókat) kutatni. Elég egyetlen óvatlan 
megjegyzés, és rögtön áthatolhatatlan falak 
emelkedhetnek a kutató köré. Hosszú és 
gondos résztvevõi megfigyelés eredmé-
nyezhet csak olyan kijelentéseket, mint 
például: „A bevándorlók elsõ négy hulláma 
és a két utóbbi hullám közötti feszültségek 
különösen nyilvánvalóak az amerikai ma-
gyar egyesületekben” (29), vagy az, amit az 
56-osok kapcsán olvasunk egy helyen: „Az 
56-osok a dípíknél valamelyest reálisabb kép-
pel rendelkeznek Magyarországról, mivel az 
1963-as amnesztia után rendszeresen kezdtek 
hazalátogatni. Mindazonáltal, az otthontól 
távol töltött idõ következtében, bizonyos 
értelemben minden bevándorló esetében 
megáll az idõ” (26). 

Magam ebbõl a könyvbõl a következõ 
eltéréseket olvastam ki: a régi magyarok két-
kezi munkások voltak, az újak jelentõs részt 
jól képzett értelmiségiek vagy a szol-
gáltatóiparban dolgozó emberek. A régiek 
valódi magyar beszélõközösségekben éltek, 
melyekben a gyerekek is jól megtanulhattak 
magyarul. Az újak nem valódi, hanem virtuális 
(vagy semmilyen) magyar nyelvközösségben 
élnek, melynek tagjai zömmel csak telefonon 
vagy az Interneten kommunikálnak egymás-
sal. Ilyen körülmények között az õ gyerme-
keik nem tanulnak meg magyarul, mert nincs 
kitõl s nincs hol megtanulniuk. Csupán a 
család a legritkább esetben képes egy gyer-
meket Amerikában megtanítani magyarul. Azt 
hiszem, megjósolhatjuk, hogy a 21. században 
lesznek még amerikai magyarok, de gyerme-
keik közül (szinte) senki nem fog már megta-
nulni magyarul. (Éva V. HusebyDarvas: 
Hungarians in Michigan. East Lansing, Mi
chigan State University Press, �00�. �0� p)

Kontra Miklós
kandidátus, egyetemi tanár
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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 egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; 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 � 
kinyomtatott 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 email címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában 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 
közlemény 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 közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös 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 Organizati-
on 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) Theo
retical 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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