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Hargittai István 45 portrét rajzol meg, és rajtuk keresztül mutatja 
be életét és tudományos pályáját. Ennek során a legfontosabb 
szerencsés körülménynek az emberi kapcsolatokat tekinti. Egy 
középiskolai matematikatanár, egy moszkvai professzor, egy 
norvég akadémikus, egy mechanikai műszerész, egy 
könyvsorozat szerkesztője, egy impresszionista festő képe vagy 
egy lapkiadó – mind-mind hosszabb-rövidebb ideig pozitív 
befolyással volt pályájára. Közülük választotta ki a bemutatottakat. 
Ezekből a portrévázlatokból áll össze egy önarckép vázlata, amely 
egyben korrajz is, és amelynek üzenete minden egyes olvasó 
saját érdeklődésétől, hátterétől és motiváltságától függ. 
A könyv Heller Ágnes előszavával jelent meg. 
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Heller Ágnes előszavából: „… az olvasó ezekből a „mozaikokból” az utolsó fél 
évszázad (vagy hetven esztendő) tudománytörténetét is össze tudja rakni. Ez az egyike 
annak a három képnek (a szerző élettörténete, Európa és Amerika története, 
tudománytörténet), melyek ugyan sokban fedik egymást, de egymással nem 
helyettesíthetők.” 
 
Ötvös Zoltán recenziójából (Magyar Nemzet, LUGAS, 2019. augusztus 10): 
„Érzékenyen beszél napjaink politikájáról, olykor keményen bírálva egyes döntéseket, de 
ez nem elég ok arra, hogy mellőzzük a könyvet. Addig szép a világ, amíg ugyanazt 
többféleképpen láthatjuk, és megírhatjuk.”   

 
 
 
 


