
B R O C A  AGYA

Ő  volt az, aki otthonunkba hozta a Kozmoszt. Népszerű sorozatát hazánkban is mil
liók nézték. Carl Sagan csillagász volt, de nem „csak" az. Igaz nem egy népszerű 
könyvet is írt a tárgykörben, ám mégis több az egyéb tudományokkal foglalkozó, 
népszerűsítő könyve. A Broca agya is ilyen. Már az alcíme is érdekes: Gondolatok a 
tudomány romantikájáról. A kötet voltaképpen egy -  sajnos hazánkban csak némi 
megjelent — tanulmánygyűjtemény, mely keményen fellép a hazánkban is mind 
divatosabb áltudományokkal szemben. Stílusa sokszor ironikus, máskor határozott, 
ám mindenütt olvasmányos és lebilincselő. Szóba hozza azokat a különös je len 

ségeket is, amelyekre jelenleg valóban nincs tudo
mányos magyarázat. A könyvben szó esik spiri- 
tiszta szeánszokról, rakétakísérletekről és még 
megannyi olyan dologról, melyeknek látszólag 
semmi köze egymáshoz. Ám Sagantól megtud
hatjuk: a világon minden mindennel összefügg...

K. Zs.
(Carl Sagan: Broca agya, Akkord Kiadó, 2001)

H O G Y A N  H IS Z Ü N K ?

Michael Shermer könyve nem könnyű olvasmány, 
ám felettébb izgalmas, ezért nem lehet letenni.
Az alcím sokat sejtető: Istenkeresés a tudomány 
korában. Rögvest leszögezem: a könyv nem vallásel
lenes, hanem érdekes filozófiai munka. A szerző -  aki 
egyébként a Skeptic magazin kiadója -  egyszerűen fel
teszi a kérdést: miért, és főleg hogyan hisznek az emberek egy felsőbb hatalomban, 
még akkor is, ha hitük ellentmond a tudomány eddigi eredményeinek?
Különösen érdekes az a rész, amely a következő kérdésekre adott tízezer válaszból 
válogat: Miért hisz Istenben? M it gondol, mások miért hisznek Istenben?
A könyv komolyságát és aktualitását mi sem szemlélteti jobban, mint az, hogy meg
jelenését az Oktatási Minisztérium is támogatta.

K. Zs.
(Michael Shermer: Hogyan hiszünk? -  Istenkeresés a tudomány korában, Typotex, 2 001)

K É P E S  Á L L A T E N C IK L O P É D IA

A szerző nem többre és nem kevesebbre vállalko
zott, mint arra, hogy keresztmetszetet adjon az ál
latok világáról. A háromszáztíz oldalon természe
tesen nem fér el a „Nagy Brehm” teljes anyaga, ám 
arra mindenképpen elegendő, hogy alapkérdések
re választ adjon. A modern felfogásban írt és több 
száz parádés színes képpel illusztrált kötet talán 
leginkább a diákok és tanárok tanulását, munkáját 
segíti, mint hasznos tankönyv-kiegészítő. Bár álla
tenciklopédiáról van szó, nem csupán egyes fajok
ról közöl rövid ismereteket, hanem több száz ál
latfaj bemutatása mellett rámutat a komoly evolú
ciós és ökológiai összefüggésekre is.

K. Zs.

(Dávid Burnie: Képes állatenciklopédia, Grafo-Panemex, 2001)

KÖNYVJELZŐ

ÁLLATSZABÁSÚAK 
Humoros rímgyűjtemény felnőtt gyer
mekeknek és gyermeteg felnőtteknek! 

(Barlang Kiadó, 2001)

HELYÜNK A BIOSZFÉRÁBAN 
A korábban önfenntartóan vezérelt, 

ma pedig egyre sorvadó bioszférában 
a túlszaporodó emberiségnek meg kell 

találnia a túlélés lehetőségeit. 
(Typotex Kiadó, 2001)

E R D É S Z E T I R O V A R T A N

Az utóbbi években a nagy érdeklődés 
ellenére kevés ízeltlábúakkal foglal
kozó könyv látott napvilágot. E keve
sek egyike az Erdészeti rovartan, amely a 
szakembereknek és az érdeklődő lai
kusoknak egyaránt szól. Külön érde
me a rendkívül jó  ábraanyag, melyet 
számtalan pazar felvétel tesz teljessé.

K Zs.
(Tóth József: Erdészeti rovartan,
Agroinform Kiadó, 2001)
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