
G É N JE IN K

A genetika tudománya az átlagember 
számára mindig egy kicsit misztikus. 
Talán azért, mert ahhoz, hogy kicsit 
is bepillanthassunk titkaiba, sok bio
lógiai tudás és még több kémiai isme
ret szükséges. A régebbi genetikával 
foglalkozó könyvek pedig csak úgy 

hemzsegtek a tudományos szakkifejezésektől.
A harmadik évezred hajnalán végre sikerült feltérképezni 
az emberi genetikai állományt tartalmazó 23 pár kromo
szómát, így a tudósok már jó  néhány ténnyel is szolgál
hatnak -  persze emellett azért számos kérdés még nyitott 
maradt. Matt Ridley Génjeink című könyvében ezt a tudást 
összegzi. Megtudhatjuk belőle, mi az igazság az ember 
származásáról, mennyire közeli rokonaink az embersza
básúak, mit irányítanak a gének, mely betegségekért és 
viselkedésformákért felelősek. Egyszóval mennyire kó
dolt előre a jövőnk, amikor megszületünk. Nem csupán a 
téma érdekes: a számos példa és a lebilincselő stílus a biz
tosíték arra, hogy a Génjeink sikerkönyv lesz.

K. Zs.

(Matt Ridley: Génjeink -  Egy faj önéletrajza, Akkord Kiadó, 2000)

K Ö R N Y E Z E T - ÉS T E R M É S Z E T - 
V É D E L M I L E X IK O N  I— II .

A lexikonok egy adott kornak egy adott 
tárgykörrel kapcsolatos tudását sűrítik. Egy 
évtized nagy idő, és ennyi idő alatt ez a tu 
dás igen sokat változhat. Különösen igaz e; 
a környezetvédelem vonatkozásában, hi
szen -  sajnos -  még csak most tanuljuk, 
hogyan kell megóvnunk Földünket. Ezért 
nagy dolog, hogy az 1993-ban megjelent 
első kiadás kibővítésével és átdolgozásá
val megjelent az új Környezetvédelmi 
lexikon, az Akadémiai Kiadó gondozá
sában. A kétkötetes mű nemcsak a szak
emberek számára íródott, hanem korra és 
képzettségre való tekintet nélkül minden 
környezete iránt felelősséget érző és 
érdeklődést tanúsító emberhez szól, h i
szen a címszavak közt a környezetvéde
lemhez kapcsolódó ökológiai, gazdasági, jogi, ipari fogalmak és 
a különféle mozgalmak, szervezetek mellett megtalálható számtalan 
védett állat, növény vagy tájegység ismertetése is.

M. Á.
(Környezet- és természetvédelmi lexikon 1—II., Akadémiai Kiadó, 2002)

A H A R M A D IK  C S I M P Á N Z .. .

Ez a könyv nem fog mindenkinek tetszeni. Aki azt hiszi, hogy fajunk a természet törvényei felett áll, min
denható, és lényegesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint az „oktalan állatok", az olvasásakor vél
hetően bosszankodni fog. Ám az, aki be meri vallani, hogy az embert is a természet alakította, és ezért 
viselkedése is olykor „állati", annak igazi csemege A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása című kötet. 
Génjeink több mint 98 százalékban megegyeznek a csimpánzéval és a törpecsimpánzéval, ezért aztán 
egyáltalán nem meglepő, hogy a szerző az embert nemes egyszerűséggel a „harmadik csimpánznak" tart
ja. A kötetben a szerző, Jared Diamond leginkább azt a kérdést boncolgatja, miért különleges az emberi 
faj, s miben érezhető állati őseink hatása. A remek portré azonban egyáltalán nem tiszteletlen, inkább 
izgalmas.

K. Zs.
(Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása, Typotex Kiadó, 2002)

SZ ÍV A  r v a n y b o n t á s

Az önző gén című könyve óta világhírű szerző Richard Dawkins. Nem csoda, 
hiszen hozzá hasonló széles látókörű természettudós kevés él planétánkon. 
Legújabb, Szivárványbontás c. könyve a tőle megszokott módon ingoványos 
terepre viszi az olvasót. Rejtélyekről, tudományról, szemfényvesztésről és 
magáról a csodáról ír művében,- foglalkozik asztrológiával, genetikával,

nyelvészettel, etológiával, és persze legfő
képpen a csillapíthatatlan tudásszomjú em be
rekkel.
A könyvet akár tudománytörténeti munkának is 
nevezhetnénk, de több annál. Nem lehet kate
gorizálni -  el kell olvasni! A szerző másik köny
ve, a Folyam az édenkertből szintén kapható, s 
mindkét könyvről és más újdonságokról is b ő
vebb információ olvasható a kiadó honlapján: 
www.vincekiado.hu

K. Zs.

(Richard Dawkins: Szivárványbontás, Vince Kiadó, 2002)

K IS E M L Ő S L E X IK O N

Ha egyszer összeírják azok listá
ját, akik legtöbbet tettek a társál
lattartás kultúrájának megterem
téséért, Kovács Zsolt neve b i
zonnyal köztük lesz. Munkái h i
ányt pótolnak, hiszen míg régi 
háziállatainkról bőven áll rendel

kezésre szakirodalom, addig a kisemlősök ked
velői például sokszor kénytelenek „sötétben ta
pogatózni". A Kisemloslexikonból a sok gyakorlati 
tanács mellett az olvasó megismerheti az em
lősök népes csoportjának azokat a kistermetű, 
mégis nagyszerű képviselőit is, akik egyébként 
alig jutnak nyilvánossághoz az állatkertek óriás 
„sztárjainak" árnyékában.

M. Á.

(Kovács Zsolt: Kisemlóslexikon,- Vince Kiadó, 2002)
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