
A kacagó koponyák földjén

Dr. Hangay György minden könyvét köszönetnyilvánítással kezdi. 
Én most e recenziót szeretném ezzel kezdeni, mindenekelőtt meg
köszönni a szerzőnek (akit barátomként is tisztelhetek), hogy megír
ta ezt a könyvet. A kötet szerint jómagam mint szaklektor szere
pelek, ám rögvest hozzáteszem: ez így nem igaz! Ugyanis ezt a 
könyvet nem kellett lektorálni. Minden adat, név, hely, mondat, szó 
már a kéziratban is a helyén volt, így hát nem is volt más dolgom, 

mint a karosszékben hátradőlve végigolvasni a szöveget. Mit olvasni: falni! Hiszen a 
gördülékenyen megírt oldalak annyi érdekességet tartalmaznak, hogy egy igazi ter
mészetvizsgáló aligha tudja letenni a könyvet. Még aki nem vonzódik különösebben a 
természethez, az is minden bizonnyal értékelni fogja, mint remekül megírt útleírást. 
Vajon miben rejlik Hangay György titka? Talán abban, hogy ő nem öt könyvből írja a 
hatodikat, hanem minden egyes kötete személyes élményeken alapul. No meg abban, 
hogy mindennek utánanéz, precíz, adataira bizton lehet számítani (nagy ritkaság ez ma
napság!) -  és persze abban, hogy semmivel össze nem téveszthető, egyéni humora van. 
Itt van tehát az új könyv, A kacagó koponya'k földjén. Elutazhatunk a szerzővel az ősi 
tevékenységüket talán titokban még mindig folytató fejvadászok közé, olvashatunk a 
sziget hihetetlenül gazdag és érdekes állatvilágáról, emberekről, népekről és még meg
annyi érdekes témáról. A kacagó koponyák földjén az a könyv, amelyet többször is 
érdemes elolvasni... és nem szabad kölcsönadni!

K. Zs.
{H a n g a y  G yö rg y : A  kacagó ko p o n yá k  fö ld jén , D N M  K iadó , 2 0 0 2 )

A tudományok nagykönyve

Végre egy igazán 
alapos könyv „a" 
tu d o m án yokró l! 
Mindarról, amit a 
tudományos ered
ményekről az ol
vasónak tudnia il
lik. A tudomá
nyok nagykönyve 
valóban nagy, 

több kilogrammos kötet -  ám még sú
lyosabb, ami benne van. Az oldalakon 
ugyanis 250 biológiai, csillagászati, 
geológiai, matematikai, régészeti és 
számos egyéb tudományterület kuta
tási eredményei sorakoznak fel. 
Néhány cím ízelítőül: A geocentrikus 
világegyetem, Az ősmaradványok, A 
jégkorszakok, Gének az öröklődésben, 
A nyelvi ösztön, A csimpánzok visel
kedése és mások. A könyv persze nem 
csupán magukról a tudományos ered
ményekről íródik, hanem sokkal in
kább azokról az emberekről, akiknek a 
felfedezéseket köszönhetjük. Külön 
szólni kell a képanyagáról, amely szin
te önálló életet él. Igaz, az egyes ábrák 
és fotók természetesen szervesen kap
csolódnak az adott fejezethez, ám ön
magukban is olyannyira szépek, hogy 
érdemes bennük külön-külön is elgyö
nyörködni.

(A  tu d o m á n yo k  nagykönyve;
K ossuth K iadó , 2 0 0 2 )

K. Zs.

Ausztrália, Óceánia

Alighanem a Kará
csonyi Könyvvásár 

egyik slágere lesz 
a Kossuth Kiadó 

gondozásában 
m e g j e l e n ő  

Kontinensről 
kontinensre 
sorozat új, 

Ausztrália, Óceá
nia című kötete. Nem 

véletlenül, hiszen a szerző -  aki 
egyúttal a sorozat szerkesztője -  olyan 
világba kalauzolja el az olvasót, ahol 
még viszonylag kevés hazánkfia járt. 
Ám ez a maroknyi magyar mégis 
kitörölhetetlenül beírta magát e terület 
történelmébe: Xantus János, Bíró Lajos 
vagy éppen a most alkotók közül dr. 
Hangay György nemzetközi szaktekin
télynek számítottak és számítanak ma 
is. Büszkék lehetünk rájuk, különösen, 
ha éppen e könyv olvastán felviláglik 
bennünk, milyen nehéz körülmények 
között is kutattak.
Ausztrália és Óceánia más világ, mint a 
nekünk már nagyon is megszokott Eu
rópa. Más, és ezért (is) megismerésre ér
demes. E célt szolgálja a könyv, amely 
nem csupán gördülékeny stílusával, 
hanem parádés képeivel is elbűvöli az 
olvasót.

K. Zs.

(D r .  V o jn its  András: A usz trá lia , Ó ce án ia  -  
Kontinensről kontinensre 5, Kossuth Kiadó, 2002)

Vad elmék

Már a könyv alcíme 
is érdekes: Mit gon
dolnak az állatok? Az 
oldalakról pedig ki
derül, mit gondo
lunk mi arról, hogy 
mit gondolnak az 
állatok. A rendkívül 
részletes, modern 
felfogású könyv 
főszereplői a patkányok, majmok, 
cetek, elefántok és társaik -  és persze a 
kutatók, akik a pszichológia, ideg
élettan, evolúcióbiológia, nyelvészet és 
egyéb tudományok segítségével kísérle
teznek, hogy „megfejtsék a megfejthe
tetlen": hogy milyen gondolatok is 
lakoznak, mondjuk, egy kutya fejében.

K. Zs.
(M a rc  D . H auser: V a d  elm ék,
V in c e  K iadó , 2 0 0 2 )

K Ö N Y V J E L Z Ő

A KÉK MADÁR 

Az ismert ornitológus szerző újabb 
elbeszélései. Schmidt Egon gördülékeny 
stílusban megírt könyve a hazai tájakról, 

állatokról és emberekről szól. 
(Anno Kiadó, 2002)

A KELETI ÉS DÉLI KÁRPÁTOKBAN

A Budapesti Állatkert egykori igazgatójá
nak, a nemzetközi hírű zoológusnak min

den természetbaráthoz szóló élmény
gyűjteménye 

(Dénes Natúr Műhely Kiadó, 2002)
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