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latos, bonyolult eszmefuttatások lehetőségét”, 
állítják a szerzők. A komplex döntési helyze-
tek kezelése, az erkölcsi felelősségvállalás, az 
értékek önálló kiválasztásának feladata to-
vábbra is a közösség nagykorú tagjaira hárul. 

A nagykorúság, annak sajátosan kanti 
ér telmében, nem életkorhoz, hanem az önál-
ló és felelős döntés képességéhez kötött. Az 
elektronikus kommunikáció korában ezt az 
önállóságot egy közös információs térben 
gyakoroljuk. Amikor a média egy globálisnak 
nevezett nézőpont lehetőségét kínálja, akkor 
ezzel a helyi értékekhez és normákhoz, a lo-
kális tekintélyekhez viszonyuló, egyre érzéke-
nyebb reflexiót segíti elő. Vagyis támogatja, 
hogy a saját értékek és normák kiválasztásá-
ban egyre tudatosabban járjunk el. 

Az önállóan értékkijelölő, nagykorúként 
tekintett választópolgárok igényeit helyezi 
előtérbe Boros János is. A telekommunikatív 
demokrácia felé című írásában „a minden 
egyes emberben feltételezhető morális érzék, 
az igazságosságot szolgáltató népmesék racio-
nalitásának általános elfogadottságában ma-
nifesztálódó széles körű igazságosságmeg erő-
sítés” képességére támaszkodva amellett fog lal 
állást, hogy a nagyszámú ember mobilkom-
munikációja segít abban, hogy a társadalmak 
a nagyobb igazságosság felé haladjanak. 
Agárdi Péter művelődés- és irodalomtörté-
nész másfelől inkább az értékválasztások so-
rán még bizonytalankodó, „tájékozatlan és 
védtelen, a hiszékenységre hajlamos, képer-
nyő- és internetfüggő embertársaink” fölött 
érzett aggodalmának ad hangot Média és 
kultúraváltás a magyar évtizedfordulón című 
tanulmányában.

Meghatározóan, a Virtuális valóságok 
kötet Ropolyi László ontológiai kérdésfelve-
tésével indít. Ha Arisztotelész duális ontoló-
giáját mint a valóság szerinti lét és a lehetőség 

szerinti lét, az aktualitás és a potencialitás 
megkülönböztetését kell értenünk, akkor 
azok az új reprezentációs létformák, amelyek 
esetében e kettő elválaszthatatlanul van jelen, 
már nem helyezhetők el ebben a ránk hagyo-
mányozott rendszerben. Ezért, érvel Ropolyi, 
az arisztotelészi duális ontológia helyett egy 
olyan új, komplikáltabb ontológiai rendszert 
kell kialakítanunk, amely számol a virtualitás 
harmadik létszférájával.

Philosophy for Children – Matthew Lip-
man ezzel az elnevezéssel indított programot 
az életkortól független önállóság és nyitottság, 
a tanulni vágyókhoz partnerként viszonyuló 
attitűd felvételének jegyében, s programja 
már a magyar nyelvi közoktatás területein is 
egyre szerteágazóbban van jelen. A Többlet 
2010/2-es kiadványa az Erdélyi Magyar Filo-
zófiai Társaság Gyermekfilozófiai Munkacso-
portjának kezdeményezésével szer vezett, 2010. 
májusi konferencia anyagát adja közre.

Amint arra például Nyíri Kristóf is felhív-
ja a figyelmet (lásd Kovács Gábor – Nyíri 
Kristóf: Virtuális egyetem Magyarországon), a 
mai értelemben vett ’gyermek’ fogalom az 
újkor hozadéka. Az iskoláztatást megelőzően 
a gyerekek kis emberek voltak, a felnőttek 
világától nem különültek el. „Az interneten 
azonban a felnőtt és a gyerek ugyanabban a 
közegben él és mozog, […] a mesterséges 
ta nulási környezet helyett a gyermek szerve-
sen nő bele a felnőttek világába”. A fenti 
elő relépés folyományairól és tanulságairól 
Jakab György értekezik részletesen a kötetben 
szereplő két tanulmányában. 

A változó kommunikációs helyzettel a 
köz oktatás szereplői is igyekeznek lépést tar-
tani. Demeter Katalin, Kerekes Erzsébet, 
Doina Olga Ştefanescu és Tamássy Györgyi 
naprakészen tájékoztatnak Lipman módsze-
rének iskolai fogadtatásáról. A PFC-mozga-
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lom elsődleges célja a kritikai, a nyitott-kér-
dező gondolkodás ösztönzése. Egy új tantárgy 
bevezetésével sok helyen csak tovább feszíte-
nénk a meglévő, esetenként zsúfolt és rugal-
matlan tantervet. A filozófia inkább olyan, az 
olvasási, írás- és beszédkészséget alapvetően 
meghatározó kompetenciák elsajátításához 
nyújt segítséget, amelyeket a diákok a nekik 
tetsző területeken kamatoztathatnak tovább.

Békés Vera például Augustinus, Karl Pop-
per és Willard van Orman Quine feljegyzései 
segítségével mutatja be, hogy az egykor fel-
dolgozatlan vagy feldolgozhatatlannak tűnő 
élmények miként válnak – teszem azt a tör-
ténetbe ágyazott konfigurálás segítségével – 

mégis megoszthatóvá. A történet hőse felsza-
badult: immár képes, azaz kompetens az ön-
kifejezés terén. A meseirodalom filozófiai 
igényű feldolgozásához Lovász Andrea szép 
és izgalmas javaslatokkal szolgál. 

Kezdjük bármikor, kérdéssel a számunk-
ra kompetens és hiteles forrás felé fordulunk: 
a nyitott és érzékeny, bizalmat tápláló attitűd 
közösséget konstituál. A közösségben pedig 
nemcsak az ismereteink bővülnek hatéko-
nyabban, de az önálló értékválasztásaink is 
egyre tudatosabbak lesznek. Ehhez kíván a 
Többlet segítséggel, többletekkel hozzájárulni. 

Borcsiczky Edit
MTA Filozófiai Kutatóintézet 

Magyarország – üvegház-mérlegen
Az emberi tevékenység okozta globális éghaj-
latváltozás napjaink egyik legégetőbb problé-
mája. A légköri üvegházhatású gázok növek-
vő mennyisége meghatározó szerepű az ég-
hajlat alakulásában. A folyamatok, vissza csa-
tolások és kölcsönhatások megértése nélkül 
nem tudjuk megbecsülni a várható változá-
sokat, nem tudunk hatékony lépéseket tenni 
a változások mérséklésére, illetve nem tudunk 
felkészülni az elkerülhetetlen változásokra. A 
globális skálájú vizsgálatok mellett, részben 
azok bizonytalanságának csökkentésére, 
szükségünk van olyan kisebb léptékű vizsgá-
latokra, amelyek tisz tázzák az üvegházha tású 
gázok regionális mérlegét és az ezt befolyáso-
ló tényezőket. A Springer Kiadó által a köz-
elmúltban megjelentetett Atmo spheric Green-
house Gases: The Hungarian Perspective c. kötet 
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos ma-
gyarországi 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 
bevezető fejezetből megismerkedhet a méré-
sek történetével és az alkalmazott méréstech-
nikákkal. A következő két fejezet a különbö-
ző légköri üvegházhatású gázok mennyiségé-
nek hosszú távú trendjével, éven, illetve na-
pon belüli jellegzetes változásaival foglalkozik 
a rendelkezésre álló, nemzetközi viszonylat-
ban is hosszúnak mondható, tizenhét-har-
minc 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 éghaj-
latfüggő. Ugyanakkor a bioszféra üvegház-
gáz-forgalma a légköri üvegházhatáson ke-
resztül befolyásolja magát az éghajlatot.
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az irodalomban, de szerencsére némi kategori-
zálás során, magában a tudományban is. 
Vegyíti mindezek szárazságát humoros anek-
dotákkal, hiszen a humor, mint eredeti jelen-
tése mutatja, folyadék. Tegyük hozzá, olyan 
olajozó, súrlódásokat oldó-kenő valami.

A humor egyik, talán legjellegzetesebb 
ke nőanyaga az irónia. Mi sem lehetne ironi-
kusabb, mint a tudomány öniróniája, a nagy-
becsű és sokszor nagyképű díjak világa. En-
nek az iróniának persze része még a savanyú 
szőlő savanyúsága is: általában azok találják 
ki, akik ezekre a díjakra csak áhítoznak. (Ir.: 
harmadik fejezet) 

A finomszerkezeti állandó pontos értéké-
vel kezdődik a koholmányok és tréfás közle-
mények finom szerkezetű fejezete. Stílusosan 
záródik a legfrenetikusabb paródiával, a So-
kal-féle halandzsa-közlemény beugratós játé-
kával, minden tudományos és áltudományos 
nagyképűség pellengérre állításával. Ha már 
itt tartunk, a naiv olvasónak az a megjegyzé-
se, hogy a nem kémikus és kémiában műve-
letlen balek számára néha mankó lett volna 
egy-két szakmai kommentár! (Vagy itt a 
szerző szarkazmusa működött: még ezt sem 
érted, te kis ostoba, ki volt a kémiatanárod, 
hányast kaptál a suliban? Na és ebből is lát-
ható, mire vitted, és mire visz a mai vegytelení-
tett közoktatás!)

Üdülésként is jön a ragyogóan választott 
anekdoták sora. Ezt a fejezetet élveztem a 
legjobban (a többieket nem lebecsülve), de 
ezt kétszer is elolvastam, és azt hiszem, ebben 
nem leszek egyedül. A világtörténelmet ala-
kító óriások (tehát nem a hadvezérek, a po-
litikusok, hanem az életünk alapjait formáló 
tudósok) sorában joggal dominálnak a ma-
gyar származásúak. Olyanok, akiket többsé-
gükben kiüldöztek, kiszorítottak innen, de 

ennek ellenére is megőrizték, sőt vallották az 
itteni gondolkodásgyökereket, benne azt a 
pes ti mélyhumort, ami a szakmai szellemi 
örök ség mellett a legfinomabb útitárs. Eggyel 
megtoldva: Gábor Dénes úgy fogadott (csak?) 
magyarországi vendéget, ha hozott magával 
egy jó és új pesti viccet. 

A könyvet három teljesebb idézet zárja. 
Az első Jonathan Swift Gulliverjének Laputá-
ja, az epés karikatúra klasszikus példája. Utá-
na Mikszáth Kálmán kedves humora, majd 
Karinthy Frigyes a kóda. Irodalmunk legna-
gyobb és legmélyebb humoristája, akit a vi-
lágba szétszóródott és világhíressé lett követői 
méltán vallottak mesterüknek.

A színes gyűjtemény még sokféle furcsa-
sággal szolgál. Történetek egyetemi vizsgákról, 
tudományos elnevezésekről, nyakatekert ta-
lálmányok leírásai, aforizmák, idézetek. Kicsit 
emlékeztetnek a klasszikus korok Kunstkam-
mer és Wunderkammer gyűjteményeire, mi 
mindent szedett össze a gazdag magángyűjtő! 
Beck Mihály gazdag magángyűjtő, gazdag a 
tudományában és mindenféle érdeklődésé-
ben, humorérzékében, és így példát gerjeszt 
a többi gyűjtő szenvedélye ébresztésére. Nem 
lebecsülendő érdem. A legnemesebb gyűjtő-
szenvedélyek közé sorolandó és micsoda tu-
dós almanach gyűlhetne össze, ha sok köve-
tőre találna Akadémiánk berkeiben, társadal-
munk olajozására, hogy a humornál marad-
hassunk.

Amíg ez nem készül el, addig is élvezzük 
Beck Mihály örömajándékát, ahogy én is 
köszönöm, közben sokszor elgondolkodva, 
sokszor meg hangos nevetéssel. (Beck Mihály: 
Humor a tudományban. Budapest: Akadémiai, 
2010. 208 p.)

Vámos Tibor
az MTA rendes tagja

A könyv e két része közül az első a mérése-
ket 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 egy 
olyan összefoglaló fejezet zárja, amely az elő ző 
fejezetekre építve összegzi Magyarország tel-
jes bioszférikus 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-

Humorban nem ismer tréfát
A humornak egyik általam ismert mitológiá-
ban sincs istene. A múzsák karában Thaleia 
szerteágazó tevékenységi körében a komédia 
csak az egyik. Nevetésre késztető öröm és 
bán tó fájdalom van benne, így gondolkodtak 
felőle a nagy görög filozófusok. Ez a definí-
ciós kettősség is mutatja, hogy itt valami 
szo fisztikált dologról van szó, ami túllép az 
egyszerű gúnyolódáson, igazi eleme ott virág-
zik, ahol a szofisztikált gondolatok és tapaszta-
latok önellentmondásai szabadon és magas 
szellemi színvonalon találkoznak, ahol a 
szel  lem és a szellemesség társulni tud. Ilyen a 
tudomány világa, ahol a tudomány tárgyai-
nak és művelőinek állandó szembesülése a 
tudomány eleven szkepszisével érvényesülhet.

Beck Mihály könyve erről a szellemi fi-
nomságról értekezik, önálló adalékként a 

téma hatalmas bibliográfiájához. A finomsá-
got finoman is kell tálalni, és a szerző, a maga 
szakmájában, a kémiában ezt a követelményt 
hosszú pályafutása során követte. Így nem 
okozott számára nehézséget egy alapos iroda-
lomkutatással és gyűjtéssel összefogott, fájda-
lom nélküli, csak desztilláltan örömet hozó 
módon eleget tenni a magasabb követel mé-
nyű arisztotelészi normának.

A kis könyv tehát magángyűjtés és ma-
gánajándék, mint ilyen kedves, örömet hozó 
valami, a szerző magánízléséből az olvasó 
magánörömére. Nem óhajt csatlakozni a 
nagy terjedelmű és kimerítő humoro lógiai 
munkákhoz, a professzionális literátorok és 
pszichológusok magnum opusaihoz. Ugyanak-
kor nem tagadja meg természettudós karak-
terét, és bevezetőként a humort definíciós 
buzgalommal is körüljárja. Elhelye zi a nyelv-
ben, a szociológiában, a fiziológiában, persze 

szág antropogén üvegházgáz-kibocsátásának 
tendenciáit is elemzik.

A könyv felhívja a figyelmet azokra a re-
gionális folyamatokra, sajátosságok ra, amelyek 
európai, esetenként globális ská lán is hozzájá-
rulnak az üvegházhatású gázok mennyi ségé-
nek alakulásához. Bár a szerzők a könyvet 
elsősorban a légkör és a bioszféra üvegházgáz-
mérlegével foglalkozó kutatóknak szánták, a 
fejezetek többsége olyan nyelvezetű és csak 
olyan mennyiségű előismeretet tételez fel, 
hogy haszonnal forgathatják a légköri üveg-
házhatású gázok iránt érdeklődő, földtudo-
mányokkal, környezettudománnyal, ökoló-
giával foglalkozó diákok is. (László Haszpra 
editor: Atmospheric Greenhouse Gases: The 
Hungarian Perspective. Dordrecht–Heidelberg–
London–New York, Sprin ger, 2011, 393 p.) 

Major György
az MTA rendes tagja




