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Az itt következõ köszönetnyilvánítások is jól illusztrálhatják a kapcsolati hálók meglepõ erejét. E könyv megszületésében sok olyan ember
játszott igen fontos szerepet, akikkel kapcsolatban állunk.
Gary King az ismerkedések hosszú sorát indította el, melyek révén
közvetlen kapcsolat jött létre számos olyan ember között, akik addig
több lépésnyi távolságra voltak egymástól. James tanácsadójaként a
Harvardon Gary tisztában volt vele, hogy James a politikában érvényesülõ fertõzõ hatásokat kutatja. Ugyanakkor barátságban volt Nicholasszal is, akinek ismerte az egészségügyi fertõzésekkel kapcsolatos munkáját, és e két különbözõ dolog összekapcsolásában meglátta a kiváló
lehetõséget valamifajta multidiszciplináris „tõzsdeügylet” végrehajtására, haszonnal értékesítve az egyik piacon vásárolt valutákat egy másikon, és viszont. Nicholas barátja és kollégája, Dan Gilbert rendkívül
értékes és konstruktív megjegyzéseket fûzött e könyv szövegének korai
fogalmazványaihoz, de az elsõ (és legfontosabb) ténykedése az volt,
hogy összeismertetett minket Katinka Matsonnal és John Brockmannal, akik késõbb az ügynökeink lettek. Katinka és John alkalmat teremtett rá, hogy oly módon fejthessük ki gondolatainkat, ahogy soha nem
tartottuk lehetségesnek. Továbbá, bemutattak minket Tracy Beharnak,
kiváló szerkesztõnknek a Little–Brown kiadónál, aki a szigorú kritikus
és a propagandista szerepét egyaránt betöltötte.
A hálózatokkal foglalkozó szakirodalomban megjelent ragyogó mûveikért és a velük folytatott gondolatébresztõ beszélgetésekért köszönetet mondunk Barabási Albert-Lászlónak, Peter Bearmannek, David
Lazernek és Brian Uzzinak. Munkájukat bemutatjuk ebben a könyvben, és köszönettel nyugtázzuk fontos tanácsaikat, amelyekkel elláttak
minket az itt tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban.
A könyv bizonyos részeinek korábbi változataihoz értékes megjegyzéseket fûzött igen sok barátunk, kollégánk és rokonunk, köztük Mar-
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cus Alexander, Sam Arbesman, Heather Calvin, Felix Elwert, Michael
Heaney, Tom Keegan, Mark Pachucki, Kathryn Schultz, Holly Shakya,
Geoff Sternlieb, Shoshannah Sternlieb és Jim Zuckerman. Nicholas
doktori disszertációjának témavezetõje, Renée C. Fox utánozhatatlan,
lényegre törõ szemléletével járult hozzá mondanivalónk kifejtéséhez,
és továbbra is fontos szerepet játszik Nicholas életében.
Köszönettel tartozunk továbbá az alább felsorolt kiváló szellemi
partnereinknek, akik együttmûködtek velünk a könyvben említett különbözõ kutatási programok során és közremûködtek gondolataink formálódásában: Paul Allison, Weihua An, John Cacioppo, Chris Dawes,
Pete DeWan, A. J. Friend, Lei Jin, Cindy Kam, Elizabeth Lamont, Peter
Marsden, Peter Mucha, Martin Nowak, James O’Malley, Mason Porter,
Niels Rosenquist, Rob Sampson, Darren Schreiber, Amanda Traud,
Alan Zaslavksy és Yan Zhang. Köszönet jár Lada Adamicnak, Michael
Kearnsnek, John Kellynek, Catalin Mamalinak, Jim Moodynak és John
Potteratnak a gyönyörûen elkészített, másutt már közzétett vagy még
kiadatlan ábrákért, amelyeket beillesztettünk e kötetbe. Fáradhatatlan
támogatásukért és együttmûködésükért köszönet illeti az alábbi munkatársainkat is: Robert Bond, Cesi Cruz, Chris Fariss, Brad LeVeck,
Peter Loewen, Yonatan Lupu, Steven Oliver, Alex Ruiz, Jaime Settle,
Olivia Twose és Andrew Waugh. Külön köszönet jár Alison Wheelernek és kiemelkedõ szerkesztõi közremûködéséért Marie Salternek.
James különösen hálás Chris Davesnek, amiért megtanulhatta tõle,
hogyan válhat jobb kutatóvá, és amiért elvitte élete legjobb elsõ vonalbeli baseballmérkõzésére. Rendkívül hálás továbbá Olev Smirnovnak,
legelsõ munkatársának, aki arra ösztönözte, hogy gondolkodjon el az
önzetlenség, a büntetés és általában az evolúciós pszichológia kérdésein, valamint a Santa Fe Intézet (akkori közös munkahelyük) kollektívájának, amiért az általuk megteremtett légkör arra bátorítja az embereket, hogy nézzenek túl saját tudományáguk határain.
Munkánkból semmi sem valósulhatott volna meg nagyvonalú pénzügyi és logisztikai támogatás nélkül. Richard Suzman és John Haaga az
Országos Öregedéskutató Intézetnél (National Institute on Aging), valamint Brian Humes és Phil Paolino az Országos Tudományos Alapítványnál (National Science Foundation) lelkesen támogatták a kapcso-
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lathálózati és a viselkedésgenetikai kutatásokat. Risa Lavizzo-Mourey
és Lori Melichar a Robert Wood Johnson Alapítványnál a Pioneer program keretében szintén már a munka korai stádiumától segítették az
adatgyûjtést és módszertani erõfeszítéseinket. Emelia Benjamin, Dan
Levy, Joanne Murabito, Karen Mutalik, Greta Lee Splansky és Phil
Wolf a Framinghami Szívfelmérés (valódi nemzeti kincsünk) adatainak
rendelkezésünkre bocsátásával segítette munkánkat, Marian Bellwood
pedig hozzáférhetõvé tette számunkra a tanulmány „zöld oldalait”,
amelyekbõl igen sok értékes, mindeddig felhasználatlan információt
merítettünk a kapcsolati hálókra vonatkozóan. Laurie Meneades és
Rebecca Joyce (továbbá õket megelõzõen Molly Collins is) nagyszerû
adatállománnyal látott el bennünket a Framingham-kutatások során
vizsgált kapcsolati hálókról, Kevin Lewis pedig a Facebook oldalairól
való adatgyûjtés irányításával végzett számunkra igen értékes munkát.
Köszönetet mondunk továbbá Alma Palazzolónak, Carole Ringnek és
Nancy Smith-nek energikus segítségükért az adminisztrációs teendõk
terén: Nancynek külön köszönjük a türelmét!
Végül következzenek a legfontosabb emberek az életünkben, akiknek – mint a Shakespeare-drámák végén színre lépõ királyoknak –
szintén itt van a helyük. Nicholas köszönetet mond Aleco Christakisnak értékes megjegyzéseiért és az Eleni Sarantival kialakított igen fontos kapcsolatáért. Hálás továbbá Erika Christakisnak is, aki kritikus
szemmel végigolvasta a könyv szövegét és nagyban hozzájárult a hibák
kijavításához. Iránta érzett hálája jóval túlmutat ezen a könyvön: minden, ami jó az életében, vele áll kapcsolatban. Eleni, Lysander és Sebastian igen sok értékes tudnivalóval szolgált a szöveges üzenetekrõl,
a World of Warcraftról és a Facebook világáról, valamint sok minden
másról is, amit az édesapjuk nem tudna hozzájuk hasonló érzékenységgel megragadni.
James köszönetet mond Jim Fowlernek értékes megjegyzéseiért, Zora Fowlernek határtalan lelkesedéséért, továbbá mindkettõjüknek lankadatlan támogatásukért, és amiért tökéletesen megtestesítették magukban mindazt, ami a tartós kapcsolatok létrehozásához szükséges.
Köszönetét fejezi ki továbbá Harla Yesnernek több fejezet elolvasásáért, a könyv tartalmáról folytatott, éjszakába nyúló vacsora utáni be-
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szélgetésekért, és amiért mindig tökéletes partnernek bizonyult. Valamint köszönetét fejezi ki Jay Fowlernek és Lucas Fowlernek, hogy
idõnként, amikor egész hétvégén a Wii Super Smash Bros. Brawl elnevezésû online háborús játékkal kellett volna játszania, lélegzetvételnyi
szünetekhez juttatták.
Hálás köszönetünk mindannyiuknak!
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