
metési ceremóniáról, az azt követõ
tisztító szertartásokról tér át a szerzõ a
teológia már a helléneknél felmerülõ
néhány olyan érdekes kérdésére, mint
a világ keletkezése, az istenképzet ere-
dete és fejlõdése, valamint az isteni
akarat és az emberi lélek felelõssége.

Végül a könyv részletes bibliog-
ráfiával segíti a további tájékozó-
dást, hiszen Hegyi Dolores rövid,
áttekintõ bevezetése a görög vallás-
történetbe elsõsorban az érdeklõdés
felkeltését célozza. A tudományos-
ság sem hiányzik természetesen, a
vallási alapfogalmakat és jelensége-
ket pontosan, ám rendkívüli válto-
zatosságuknak és sokszínûségüknek
megfelelõen tárja fel a szerzõ az ol-
vasó elõtt. Mindenkinek, aki élve-
zettel merül el a mítoszok világában,
kiváló olvasmány lehet ez a könyv,
s még ha nem is vallástörténész, meg-
tudhatja, hogyan hatotta át a görö-
gök mindennapjait a vallási hagyo-
mány.

SZALAI ZSOLT

(Osiris Kiadó, Bp., 2002. 184 o. 1980 Ft)

Jared Diamond: 
A harmadik csimpánz 
felemelkedése és bukása

Mind a mai napig megemészthetet-
len emberek sokasága számára, hogy
� bebizonyítva állati eredetünket �

Darwin leemelte fajunkat a piedesz-
tálról. Most pedig jön egy amerikai
biológus, bizonyos Jared Diamond,
és A harmadik csimpánz felemelkedése
és bukása címû könyvében egyene-
sen csimpánznak titulál bennünket.

Azért ne ijedjünk meg, Diamond
� annyi más szerzõvel ellentétben �
még véletlenül sem óhajtja �elbio-
logizálni� az embert, s a szándékát
már a könyv elsõ mondatában vilá-
gossá teszi: �Nyilvánvaló, hogy az
ember különbözik valamennyi ál-
lattól.� Evolúciónkat végigtekintve
Diamond meg is nevezi azt a pilla-
natot, amikor kiemelkedtünk az ál-
lati sorból: ez a nyelv kialakulása
volt néhány tízezer évvel ezelõtt. Va-
gyis a nyelv egyedülállóan emberi
világában lakozunk, ám bennünk
mégis visszavonhatatlanul ott lako-
zik az állat. Diamond könyvének
központi tézise, hogy sajátosan em-
berinek tartott viselkedésformáink
legtöbbje � a mûvészettõl a termé-
szetpusztításig � korántsem elõz-
mény nélküli az állatvilágban, azaz
sokkal jobban hasonlítunk a többi
emlõsre, mint azt gondolnánk. És
bár rendszertanilag még legközeleb-
bi rokonainktól, a két csimpánzfaj-
tól is határozottan elkülönítjük ma-
gunkat (magunkat a Homo, míg
õket a Pan nemzetségbe soroljuk),
mindez alighanem csupán annak
köszönhetõ, hogy az élõlények osz-
tályozását a mi fajunk végezte. Egy
kevésbé elfogult szemlélõ (mond-
juk egy marslakó) valószínûleg egy
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nemzetségbe sorolná a három csim-
pánzt.

A harmadik csimpánz felemelke-
dése és bukása egy olvasmányos stí-
lusban, ám szigorú tudományos ala-
possággal megírt, rendhagyó portré
az emberrõl. Túlzás nélkül állíthat-
juk: zseniális könyv. (Ezt bizonyítja
az is, hogy számos rangos díjat nyert
el, és tucatnyi nyelvre lefordították.)
Diamond evolúciós perspektívából
vizsgálódva sokféle szempontból ve-
szi górcsõ alá fajunkat. Olyan kérdé-
seket vet fel, és ad rájuk figyelemre
méltó válaszokat, amelyek aligha-
nem mindannyiunkat izgatnak. Ho-
gyan választunk magunknak párt és
szexpartnert? Miért vagyunk hajla-
mosak házastársunk megcsalására?
Miért kell megöregednünk és meg-
halnunk? Miért pusztítjuk saját szer-
vezetünket cigarettázással, alkohol-
lal és kábítószerekkel? Élnek-e még
hozzánk hasonlóan intelligens lé-
nyek a Világegyetemben? Miért ve-
szélyeztetjük immár fajunk puszta
létét is bolygónk tönkretételével?

Ez utóbbi kérdésnek különösen
nagy figyelmet szentel a szerzõ. A
napjaink globális ökológiai válságá-
ról szóló párbeszéd során a problé-
mákat egyesek gyakran olyasfajta ér-
veléssel söprik le az asztalról, hogy
�kár aggódni, hiszen a múltban is
mindig kitaláltunk valamit a gond-
jainkra, és lám, fajunk még mindig
él és virul�. Diamond könyvének
egyik legizgalmasabb fejezete vilá-
gosan bizonyítja, hogy ez az érv leg-

feljebb az emberiség egészét tekint-
ve állja meg a helyét. Ellenben számos
olyan múltbeli társadalmat ismerünk,
amelyek bukása részben vagy egész-
ben a saját maguk által okozott kör-
nyezetpusztításra vezethetõ vissza.
A szerzõ abban a reményben tár-
gyalja ezeket a történeteket, hogy
segítségükkel rácáfolhatunk Aldous
Huxley híres mondására, mely sze-
rint: �A történelem legfõbb tanulsá-
ga, hogy az emberek szinte semmit
sem tanulnak a történelembõl.�

TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS

(Typotex Kiadó, Bp., 2002. 3800 Ft)

Sodródó emberiség 
(Tanulmányok Várkonyi 
Nándor Az ötödik ember
címû mûvérõl)

A rendszerváltozás után sokan re-
mélték, hogy az íróasztalfiókokból
jelentõs mûvek kerülnek elõ. Érde-
kes módon azonban ilyenekkel csak
halottak szolgáltak, mindenekelõtt
Hamvas Béla és Várkonyi Nándor,
és õk is inkább a mûvelõdésbölcse-
let területén. Ezen a téren alkotta a
Pécsett könyvtárosként tevékenyke-
dõ Várkonyi is fõ mûveit, melyek
közül életében csak a Szíriat oszlopai
jelent meg (elõször 1942-ben). Az
Elveszett Paradicsomot, a Varázstudo-
mányt és Az ötödik embert csak a ki-
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