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odaadja magát a férfinak, majd gyereket szül 
neki. A gyerek ennek a metaforának a kere-
tében a férfi (férj) tulajdona, hiszen neki 
szülték, ajándékozták, „amivel persze le is 
mond róla, hiszen amit neki ad, az már nem 
az övé.” Sajnos társadalmunkban sokszor pont 
a nők azok, akik engedik, hogy újraterme-
lődjön az egyenlőtlenség. A tradicionális női 
identitás ugyanis a férfinak alárendelt nőé, így 
lett történelmileg a férfi által konstruálva.

Ha a dekonstrukció szükségességét belát-
tuk, egy másik érzésnek is helyet adhatunk a 
könyv elolvasása után. Ez pedig a nemek 
közti „senkiföldjén” való kalandozás élménye. 
Ezt fokozza sorra, a legelső tematikus egység-
ben, A Női és férfinemek kolloziója irodalmi 
és művészeti alkotásokban fejezetben helyett 
kapott öt tanulmány. Mindegyik a protago-
nista szemléletet elemzi, A határ átlépésének  
élménye cím alatt az angol Woolf, az orosz 
Gippiusz és a német Wolf műveit mutatja be. 
Woolf protagonistáját, Orlandót, az orosz 
költőnőt, aki „éppen a nemek közti határfelü-
leten csavarogva érezte jól magát” és Christa 
Wolf az Önmagán végzett kísérlet című kisre-
gényét. A következő rész, a Leszbikus coming-
out regények térmetaforái, tartalmazza a lesz-
bikus szerelemről szóló mű vek sorát, a szerző 
ezekhez kapcsoló dó kommentjei pedig to-
vább boncolgatják a két nem határainak vo-
nalait. Rendre a har madik tanulmányában 
pedig ismét visszatér a már említett nőíró, az 
első jelentős orosz költőnő, Gippiusz bemu-
tatásához. A kötet szerzője negyedik tanulmá-
nyában Annamarie Schwarzenbach, rövid 
életet (34) élt svájci írónőről értekezik E részek 
jelentősége nemcsak a művek, életutak rövid 
elemzésében ragadható meg, de e remekre 
szabott összefoglalók mélyebb együttérzést is 
kiváltanak az olvasóból a protagonista szen-
vedései felé. Ha meg nem is érti, de kál váriáját 

tiszteletben tartva talán nem ítéli el másságát. 
A fejezet legvégén az álom vagy valóság elmo-
sódott határait, az Arthur Schnitzler Álomno-
vella című munkájára épülő mozifilmen ke-
resztül veszi górcső alá. Stanley Kub rick 

„legszemélyesebb” filmjében a „valóságos és 
megálmodott kalandok” sorát vonultatja 
végig a rendező, közvetítve ezzel a pszichoa-
nalízis által feltárt élményvilágot.

A második tematikus egység címe a Nők 
a hatalom terének egy árnyékos zugában és a 
harmadik, amely a már említett tíz recenziót 
előzi meg, A női test, mint projekciós felület: 
kultorológiai megközelítés cím alatt megírt 
tanulmányok pedig a fentebb leírt aspektus-
ból közelítenek a női nemhez. Kiélezve a 
szeximust, a diszkriminációt, és a nőkkel 
kap csolatos metaforákat, metonímiákat.

Régóta beszélünk negatív diszkrimináció-
ról, ám az elnyomás leleplezése önmagában 
nem elég ahhoz, hogy ténylegesen „megsza-
badulhassunk” tőle. S mivel gyökerei erősek, 
ez csak hosszú, kitartó munkával lehetséges, 
hiszen jelenleg szinte még ellentétes a hatalom 
belső mechanizmusaival. Huszár Ágnes új 
kötete nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a már 
sokat említett téma és a körülötte tornyosuló 
problematika előtérbe kerüljön, és ha lassan 
is, lássunk valamiféle javulást a nők esélyegyen-
lőségének területén. Huszár Ágnes tudomá-
nyos kutatómunkája mellett szociolingviszti-
kai, pszicho ling visztikai, valamint gendernyel-
vészeti kurzuso kat tart a Pécsi Tudomány-
egyetemen, a Nyelv tudományi Doktori Is-
kolában. Korábbi, megjelent kötetei még A 
gondolattól a szóig (monográfia) és a Bevezetés 
a gendernyel vészetbe; előbbi 2005-ben, utóbbi 
2009-ben jelent meg. (Huszár Ágnes: A nő 
terei. Bp., L’Harmattan Kiadó, 2011,  215 p.)

Takács Izolda 
doktorandusz

Magyarország –
üvegház-mérlegen
Az emberi tevékenység gerjesztette globális 
éghajlatváltozás napjaink egyik legégetőbb 
problémája. A légköri üvegházhatású gázok 
növekvő mennyisége meghatározó szerepet 
játszik az éghajlat alakulásában. A folyamatok, 
visszacsatolások és kölcsönhatások megértése 
nélkül nem tudjuk megbecsülni a jövőben 
várható változásokat, nem tudunk hatékony 
lépéseket tenni azok mérséklésére, illetve 
felkészülni az elkerülhetetlen változásokra. A 
globális skálájú vizsgálatok mellett, részben 
azok bizonytalanságának csökkentésére, szük-
ségünk van olyan ki sebb léptékű vizsgálatok-
ra is, amelyek tisz tázzák az üvegházhatású 
gázok regionális mérlegét és az ezt befolyáso-
ló tényezőket. A Springer Kiadó által a közel-
múltban megjelentetett Atmospheric Green-
house Gases: The Hungarian Perspective című 
kötet az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
magyarországi kutatásokat foglalja össze.

A könyv negyvennégy magyar és külföldi 
szerző által jegyzett tizenhat fejezete az üveg-
házgáz-kutatás négy területét öleli fel.

A könyv első része a légkörben megfigyel-
hető trendeket és ingadozásokat elemzi ma-
gyarországi mérések alapján. Az olvasó a be-
vezető fejezetben megismerkedhet a mérések 
történetével és az alkalmazott méréstechni-
kákkal. A következő két fejezet a különböző 
légköri üvegházhatású gázok mennyiségének 
hosszú távú trendjével, éven, illetve napon 
belüli jellegzetes változásaival foglalkozik a 
rendelkezésre álló, nemzetközi viszonylatban 
is hosszúnak mondható, tizenhét-harminc 
évnyi hazai mérési adatsorok alapján.

A könyv második és harmadik része a 
talajt is magában foglaló bioszféra és a légkör 

közötti üvegházgáz-forgalmat tekinti át. A 
bioszférának az éghajlatváltozás hatására 
módosuló üvegházgáz-forgalma az éghajlati 
rendszer lényeges visszacsatolási folyamata. A 
szén-dioxid és a metán esetében a bioszféra 
az éghajlat alakulásától függően nettó kibo-
csátó és nettó felvevő is lehet. A bioszféra di-
nitrogénoxid-kibocsátása ugyancsak éghajlat-
függő. Ugyanakkor a bioszféra üvegházgáz-
forgalma a légköri üvegházhatáson keresztül 
befolyásolja magát az éghajlatot.

A könyv e két része közül az első a méré-
seket mutatja be, míg a második a folyamatok 
matematikai modellezésével foglalkozik. 
Mind két rész felépítése hasonló. A bevezető 
fejezet az alkalmazott mérési, illetve model-
lezési módszereket tárgyalja, míg a következő 
fejezetek külön-külön foglalkoznak a gyepek, 
az erdők és a mezőgazdasági területek üveg-
házgáz-forgalmával. A modellező részt össze-
foglaló fejezet zárja, amely az előző fejezetek-
re építve összegzi Magyarország teljes bioszfé-
rikus üvegházgáz-mérlegét.

Az üvegházhatású gázok légköri mennyi-
ségének változásában meghatározó a közvet-
len emberi hozzájárulás. A könyv utolsó része 
a kibocsátásbecslés módszertanának ismerte-
tése után bemutatja a különböző ipari folya-
matok (energiatermelés, hulladékkezelés stb.) 
és a bioszféra megbolygatásának (mező- és 
erdőgazdaság) hatását. A szerzők Magyaror-
szág antropogén üvegházgáz-kibocsátásának 
tendenciáit is elemzik.

A 393 oldalas könyv felhívja a figyelmet 
azokra a regionális folyamatokra, sajátosságok-
ra, amelyek európai, esetenként globális ská lán 
is hozzájárulnak az üvegházhatású gázok 
légköri mennyiségének alakulásához. Bár a 
szerzők a könyvet elsősorban a légkör és a 
bioszféra üvegházgáz-mérlegével foglalko zó 
kutatóknak szánták, a fejezetek többsége 
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olyan nyelvezetű, és csak annyi előismeretet 
tételez fel, hogy haszonnal forgathatják a 
légköri üvegházhatású gázok iránt érdeklődő, 
földtudományokkal, környezettudománnyal, 
ökológiával foglalkozó diákok is. (L. Haszpra 

ed.: Atmospheric Greenhouse Gases: The Hun-
garian Perspective. Dordrecht–Heidelberg–
London–New York: Springer, 2011, 393 p.) 

Major György
az MTA rendes tagja

Mindörökké evolúció
A Charles Darwin születésének kétszázadik, 
és A fajok eredete című műve megjelenésének 
százötvenedik évfordulója alkalmából 2009-
ben megrendezett előadássorozatból könyv 
is készült, melyben Stöckert Gábor pár oldalas 
bevezetője után napjaink négy vezető tu dósá-
nak – a tudományfilozófus Kampis György-
nek, az etológus Csányi Vilmosnak, a pszicho-
lógus Pléh Csabának és az eredetileg mate-
matikus Mérő Lászlónak – az evolúcióval 
kapcsolatos gondolataival ismerkedhetünk 
meg. Mindegyikőjük írását követi egy párbe-
szédes rész, ahol Mihancsik Zsófia kérdésére 
válaszolnak a szerzők. Az evolúciós szemlélet 
széles körű alkalmazhatóságát demonstrálja, 
hogy a különböző diszciplínák szakemberei 
egyaránt alapvetőnek és megkerülhetetlen-
nek tartják az evolúciós megközelítést. Néz-
zük az írásokat egyenként.      

Kampis György írása a kreácionizmus 
modernizált változatának, az ún. intelligens 
tervezettség elképzelésének az evolúcióval 
szembeni konfrontációját ismerteti. Kampis 
a kreacionisták által előszeretettel hangozta-
tott, a redukálhatatlan komplexitás feltétele-
zésén alapuló érv William Paley-ig visszanyú-
ló történetének felvázolásával kezdi a téma 
tárgyalását. A XIX. század elején megjelent 
könyvben kifejtett gondolatkísérlet szerint, 
ha a sivatagban sétálva találnánk egy órát, ak-
kor csak arra gondolhatnánk, hogy az előt-
tünk heverő, funkcióval rendelkező bonyo-
lult szerkezetnek kell, hogy legyen tervezője, 

készítője. A komplexitásból adódó ezzel 
össze függő probléma az, hogy egy nagyon 
bonyolult struktúrában az összetevők szerve-
sen kapcsolódnak egymáshoz, és csak egység-
ben képesek működni; nem lehet összetevő-
ket elvenni belőle az egész rendszer működő-
képességének veszélyeztetése nélkül. Így tehát 

– hangzik a kreacionista érv – ezek a komplex 
szervek (például a szem) nem jöhetnek létre 
fokozatosan, kis lépésekben. Mint Kampis 
felvázolja, adható az evolúció folyamatának 
olyan jellemzése, melynek alapján mégiscsak 
kialakulhatnak nagyon összetett szervek, 
szervrendszerek, mivel a változásokkal párhu-
zamosan módosul az adott szerv funkciója is. 
Másrészt a genetikai mutáció jelensége radi-
kálisabb, gyorsabb „ugrásokat” is lehetővé 
tesz. Az evolúció megtörténte nem kétséges, 
a mikéntje viszont sok részletében ma is bi-
zonytalan; ám ez a lezáratlanság a tudomá-
nyos gondolkodás számára magától értetődő, 
és csak annyit jelent, hogy továbbra is van 
kutatnivaló. Ezután a kreacionizmus jelensé-
gének a Maslow-féle szükséglethierarchikus 
elképzelés felhasználásával adott magyarázatát 
olvashatjuk, majd – átváltva a dialogikus in-
terjúformára – a kreacionizmus kialakulásá-
nak és fennmaradásának okairól, társadalmi 
hatásairól, valószínűsíthető motivációiról, 
tudomány és vallás viszonyáról szólnak a ri-
porteri kérdésekre adott válaszok.

Írásának elején Csányi Vilmos arra világít 
rá, hogy nem lehetséges egyenkénti magyará-
zatát adni az evolúció során megjelenő tu-
lajdonságoknak. „Bizonyos tulajdonságok 

csak együtt, tulajdonságkomplexumként 
élet képesek.” Az emberi evolúciónak a csim-
pánzokétól történő hat és félmillió évvel ez-
előtti elválásától kiinduló folyamat felvázolá-
sa során képet kapunk a ma élő csimpánzok, 
illetve emberek között megfigyelhető különb-
ségeket eredményező változásokról. A kom-
munikáció, a kooperáció, a szexuális viselke-
dés, a táplálkozási és ivadékgondozási szoká-
sok megváltozása, az agresszió visszaszorulása 
mind fontos tényezője a humán viselkedési 
komplexumnak, melynek révén az ember 
kul túrateremtő lénnyé válhatott. Ezután ri-
porteri és közönségkérdések következnek – 
többek közt – társadalmi és gyakorlati kérdé-
sekről, a modern korban fellépő jelenségekről 
(mint az ún. egyszemélyes csoportok megje-
lenése), az emberi faj jövőbeli kilátásairól, a 
túlnépesedésről.

Pléh Csaba az evolúciós megközelítésnek 
a pszichológiára gyakorolt hatásait mutatja 
be. Az, hogy a pszichikai képességek kialaku-
lását – a testiekéhez hasonlóan – a filogene-
zissel összefüggésben vizsgáljuk, ugyanúgy 
megtermékenyítően hatott a pszichológiára, 
mint a darwini szelekciónak az ontogenezis-
re gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdések 
előtérbe állítása. A továbbiakban az írás azt a 
problémát járja körül, hogy hogyan egyez-
tethető össze az emberről alkotott azon kép, 
mely szerint genetikai, öröklött tényezők 
határozzák meg az emberi pszichikumot, 
azzal a gondolattal, hogy az ember változni 

– tanulni és tanítani – képes lény. A tanulás 
folyamatának mikéntjét illetően sokféle el-
képzelés született már a pszichológia történe-
tében, s az egyszerűsítő – genetikai vagy kör-
nyezetelvű – megközelítésektől kezdve a 
kom plexebb elméleteken keresztül, Donald 
Campbell rendkívül összetett, több szelekci-
ós ciklust tételező rendszeréig terjedő széles 

paletta tárul elénk. A tanulás neurobiológiai 
szempontú megközelítésének rövid ismerte-
tése után a kulturális tanulás jelenségének 
néhány értelmezéséből kapunk ízelítőt. A 
szokásosan következő kérdésekre adott vála-
szok közül kiemelném az elsőt, mely tartal-
maz egy érdekes magyarázati lehetőséget a 
babonák, mítoszok kialakulására. Eszerint az 
agykéreg az evolúció folyamán kialakuló 
túlfejlődése következtében olyan mértékű 
komputációs kapacitással rendelkezik, ami 
lehetőséget ad rá, hogy agyunkban ne csak a 
tényleges kapcsolatok és összefüggések fontos 
funkcióval bíró leképződése történjen meg, 
hanem esetlegesen fennálló átmeneti kapcso-
latok, véletlen egybeesések is, mivel agyunk 
akkor is tanulási üzemmódban van, amikor 
erre már nem is lenne szükség. 

Mérő László alapötlete az, hogy az evolú-
ció működési elvét a gazdasági folyamatokra 
is alkalmazhatjuk: „…gazdasági lények ugyan-
olyan logikai mechanizmus alapján jönnek 
létre, mint az élőlények”. Mendel gondolat-
menetét analogikusan alkalmazva mondhat-
juk, hogy nemcsak a gének foghatók fel ön-
magukat másoló replikátorokként: „… ilyen 
replikátorok a pénz bizonyos formái is.” A 
darwini szelekció működésére is tudunk 
analógiát: „a pénz különböző formái egymás-
sal versenyeznek, ahogy Darwin szerint az 
élőlények is versenyeznek egymással.” Ahogy 
Richard Dawkins a genetikai folyamatok 
mechanizmusának analógiájára megalkotja 
a mémelméletet, melyben a mémek mint 
kulturális gének értelmeződnek, Mérő kiter-
jeszti ezt az analógiát a gazdaság világára, 
món-nak nevezve azt a tulajdonságot, ami 
által például egy cég tőkevonzó képességre 
tesz szert (ez nem azonos magával a tőkével). 
Az evolúciós elmélet matematikai modelle-
zésének kérdése kapcsán jutunk el a génsze-




