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EGY SZERZŐ  — KÉT KÖNYVSZENZÁCIÓ 

KERÉNYI ATTILA: EURÓPA TERMÉSZET- ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELME 

(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. 534 o.) 

KERÉNYI ATTILA: KÖRNYEZETTAN — 
TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM GLOBÁLIS 

SZEMPONTBÓL 

(MEZŐGAZDA, Budapest, 2003. 470 o.) 

ERDŐS' FERENC 

Nem példa nélküli, ha egy szerz őnek egy évben két könyve jelenik meg, de az 
már rendkívüli, ha mind a kett ő  színvonalát, korszerűségét, tartalmát tekintve 
szakmai szenzáció. E különös szellemi teljesítmény Kerényi professzor nevéhez 
fűződik, aki az egyik élő  cáfolata annak a — nem kevés vidéki kolléga által képviselt 
— felfogásnak, hogy igazán alkotni Magyarországon csak a f ővárosban lehet. 

Közismert, hogy a felvilágosodás óta jó néhányan iparkodtak létünk anyagi kere-
téről, a környezetről átfogó enciklopédiát írni. Az ilyen szándékú magyar szerz ők 
azonban nem voltak képesek igazán felhagyni a specialista státussal, nem tudtak 
elszakadni szűkebb szakmájuk gondolati kötöttségeitől, sőt gyakran téma-
irányultságuk egyoldalúságától sem sikerült igazán megszabadulniuk. 

E két könyv szerzője viszont igen nagyra értékelhet ő  mértékben volt képes átlátni 
a számtalan összetev ős környezet alakulását befolyásoló tényez ők sokaságát, azok 
tér- és időbeli kölcsönhatását, reális mérleget készített mind elméleti vonatkozás-
ban, mind konkrét területi megjelenésükben a környezetünket változtató — és sajnos 
egyre inkább veszélyeztet ő  — folyamatokról, tárgyilagos véleményt formált a gyak-
ran szélsőséges nézetekkel interpretált jelenségekr ől, a közvéleményt befolyásoló 
természet- és társadalomtudományi megnyilatkozásokról. 

Nem hiszem, hogy a „Környezettan" kézirata túl sok munkát adott volna a lekto-
roknak, viszont az már önmagában is a könyv „min őségbiztosításának" egyik zálo-
ga, hogy két akadémikus, Láng István és Meskó Attila lektorálta. A harmadik aka-
démikus, Vida Gábor pedig az el őszó szerzője. 

Kísérletet sem tehetek arra, hogy e helyen a könyv rendkívül gazdag tartalmát 
bemutassam. Három id ődimenziója a múlt (I. rész. Az él ő  Föld és az emberiség 
múltja), a jelen (II. rész. A Föld és az ember az ezredfordulón) és a jöv ő  (III. rész. 
Az emberiség jövője). Egyedül ettől az elkerülhetetlenül konvencionális tagozódástól 
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ugyan az olvasón még nem lesz úrrá a szellemi izgalom, de annál inkább az egyes 
könyvrészeken belül feszegetett, szellemes egyéni kérdés-felvetésekkel firtatott, 
izgalmas problémáktól. (Pl. fenntartható-e napjaink erd őgazdálkodása? — Hogyan 
lesz újra környezetbarát a mez őgazdaság? — Mezőgazdaság a vízben? Környezet-
kímélő  bányászat? — Természetes éghajlatváltozás vagy antropogén éghajlatválto-
zás? — Az ózon: áldás vagy átok? — Mit hozhat a 21. század?) 

A természeti és épített környezet jóval összetettebb és a Föld lakóira sokkal több-
féle formában és módon ható rendszer annál, hogy kizárólag természet- és m űszaki 
tudományos megközelítéssel, ilyen módszerek alkalmazásával teljes mélységében 
feltárulkozna, „megadná magát". Környezeti kérdésekre az emberhez méltó vála-
szok egyre inkább csak bölcseleti, szellemtudományi ismeretekkel, humán m űvelt-
ség birtokában lehetségesek. Erre is ragyogó példa a könyv, amelyben a szerz ő  
szinte minden alfejezet eszenciáját, gondolati magját (híres magyar és külföldi 
íróktól, filozófusoktól, társadalomtudósoktól, kiemelked ő  politikusoktól származó) 
találó idézetekkel hozza közelebb az igényesebb olvasóhoz. 

Az utódjaikért felel ősséget érző  olvasók e könyvb ő l visszaigazolást kaphatnak 
arról, hogy helyesen gondolkodnak, ha úgy látják, a félelmetes környezetpusztítást 
csak környezettudatos, önmérsékl ő  életmóddal lehet megfékezni. Mások pedig talán 
elgondolkodnak azon, hogy büntetlenül nem lehet már egy kézlegyintéssel elintézni 
a környezeti problémákat, úgy reagálva a figyelem felhívásra, hogy „már megint 
riogatnak bennünket a tudósok." 

Az „Európa természet- és környezetvédelme" címéhez híven három nagy fejezetre 
tagolódik. Az elsőben az ember és a természeti környezet között Európában a történe-
lem során kimutatható kölcsönhatásról, a másodikban a természet Európában végbe-
ment pusztításáról, átalakításáról és védelmér ől, míg a harmadikban Európa környe-
zetvédelméről van szó. Bőséges és jól rendszerezett ismeretet kap az olvasó Európa 
természeti, épített, valamint városi környezetének állapotáról, a leveg ő , a vizek (külö-
nösen a tengerek) és a talajok állapotáról földrajzi nagyrégiók szerint, az ide vezet ő  
okokról. Az EU természetvédelmi és környezetvédelmi politikájáról közrem űködő-
ként Fazekas István írt nagyon informatív és ma több mint id őszerű  fejezeteket. 

Kevés szakkönyv szerz őjére jellemző , hogy friss adatokkal dolgozik, hogy képes 
a legutóbbi években a témakörb ő l megjelent eminens külföldi publikációk fontos-
nak talált megállapításait, adalékait figyelembe venni, és er őltetés nélkül integrálni. 
Kerényi Attila figyelmét nem kerülték el még az alig egy évvel korábban, s őt ugyan-
ebben az évben megjelent kiadványok sem. A könyv megírásának finisében csak 
rendkívül intenzív munkával sikerülhetett kikerekíteni, aktuálissá tenni a kéziratot. 

A két ismerettárház könyv legnagyobb értékének a bel ő lük sugárzó tudományközi 
intellektust, a tágabb értelemben vett környezet törvényszer űségeire való rácsodál-
kozást kiváltó információ-tálalás művészetét, a teljeskörűségre törekvés csaknem 
megvalósult szándékát tartom. E m űvek messze meghaladják a hasonló tárgykörb ő l 
írt, de a környezetet kizárólag természeti jelenségek és folyamatok együttesének 
kezelő  könyveket azzal, hogy a szerz ő  nagy hangsúlyt helyez a többnyire ok szere-
pet betöltő  társadalmi tényez őkre, az általuk betöltött szerepre. 
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Az ábrák gondos válogatása és szerkesztése a szerz őt, a példás és ízléses kivitele-
zés Keresztesi Zoltánt dicséri. 

A „Környezettan" ugyan nem szakirányú (fels őoktatási) képzésekhez készült 
könyv. Ennek a rendeltetésének olvasmányossága, izgalmas tartalma révén feltétle-
nül megfelel. Ugyanakkor megítélésem szerint rengeteg olyan információt tartal-
maz, amelyek még az ökológus szakképzésben is hasznosíthatóak, nem beszélve a 
földrajzi tanári és geográfus képzésr ő l. Ezen túlmen ően sokat tanulhatnak bel őle a 
környezet- és természetvédelem, valamint a területfejlesztés legkülönböz őbb terüle-
tein, de a vízügyi szerveknél, meteorológiai szolgálatoknál, az erdészeti szektorban 
tevékenyked ők is. 

Az „Európa természet- és környezetvédelme" ugyanennek a körnek az érdekl ődé-
sére számíthat, különösen a környezettanos specializáció kurzusait hallgatók és 
geográfusok tanulhatnak bel őle. 
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