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Új ökológia tankönyv

Az ökológiát méltán tartjuk korunk egyik 
legfontosabb tudományának. Ennek ellenére 
az egyetemi tankönyvkínálat meglehetősen 
szűkös. Találhatunk szinte csak az alapfogalma-
kat tárgyaló könyvet, számos szakágának jó 
tankönyvét (számomra üdvös módon elsősor-
ban a kvantitatív ökológiában) és több jegyze-
tet az egyes egyetemeken, de az ökológiai is-
meretek alaptankönyveként ez az első modern 
hazai munka. A Pásztor Erzsébet és Oborny 
Beáta szerkesztésében megjelentetett tankönyv 
ezért már önmagában elismerést érdemel.

A könyv szerkezetét ismertető és használa-
tát segítő előszó és az ökológia alapfogalmai-
nak rendkívül jól sikerült tisztázását teljesítő 
bevezetés után a könyv hat fő fejezetre tagoló-
dik: I. Népességrobbanások (21–63. oldalak, a 
hozzá kapcsolódó esszé: Véletlen és szabály: 
sztochasztikus jelenségek vizsgálata); II. Együtt
élés és szabályozottság (77–156., esszé: Modern 
matematika nélkül nincs modern ökológai [sic] 
kutatás!); III. Szelekció, adaptáció és genetikai 
változatosság (167–224.); IV. Életközösségek 
gazdagsága: a biodiverzitás (225–275., esszé: A 
„szuperorganizmustól” a társulástípusokig); V. 
Az ökológiai folyamatok idő és helyigénye 
(283–332., esszé: Fajtöbblet, fajhiány); VI. A 
közösségektől a bioszféráig (337–381., esszé: A 
globális változásokról – összefüggések és lehetősé
gek). A kötet végén bőséges irodalomjegyzé-
ket (387–410.) találunk. A fogalomtár csak a 
legfontosabb ökológiai fogalmak definícióját 
tartalmazza, a címszavak mellett megadva az 
ökológiai tudományok szinte kizárólagos 
nyelveként megjelenő angol megfelelőket (N. 
B.: a taxon nem „rendszertani”, hanem ta-
xonómiai csoport).

Az ökológia az egyed feletti szerveződési 
szinteken – populációkon, közösségeken – 

megfigyelhető mintázatokkal és mechaniz-
musokkal foglalkozik. Így definiálja a könyv 
bevezetése tudományágukat. A könyv vég-
eredményben bebizonyítja, hogy az ökológia 
sok-sok definíciója között ez hasznos és 
védhető körülhatárolás.

A tankönyv célját a bevezetés utolsó be-
kezdése ekképp foglalja össze: „A környezeti 
krízishelyzetek kezelése – többek között – 
operatív ökológiai ismereteket igényel. Ope-
ratív az a tudomány, amelyik a problémák jól 
körülhatárolható körére vonatkozik, s olyan 
fogalmakat használ, melyekhez világos, egy-
értelmű metodika tartozik (Juhász-Nagy). 
Tankönyvünk az ökológia operatív területeit 
mutatja be, és rámutat e területek kapcsoló-
dási pontjaira.” Nem csekélység.

A 3 + 3 főfejezet az előszóban ismertetett 
módon igyekszik az ökológiában régóta jelen 
lévő redukcionista (igazából szintetikus) és 
holista szemlélet egyesítését megvalósítani. Az 
első három fejezet tehát a populációk szabá-
lyozatlan és szabályozott növekedése, terjedő-
képessége stb., a populációk kölcsönhatásai-
nak ismertetése és mindezek háttérmechaniz-
musai tárgyalása során jut el a közösségekig. 
A könyv 4–6. főfejezetei a közösségek tapasz-
talt tulajdonságainak (fajgazdagság, textúra, 
kotextúra, struktúra) ismertetéséből kiindul-
va tárgyalja a közös tulajdonságokat létreho-
zó és fenntartó folyamatokat. A 6. főfejezet 
főként a bioszféra működéséről szól. A földi 
ökológiai rendszerek szerveződésének és az 
azok következményeként kialakult anyag- és 
energiaáramlásoknak (biogeokémiai ciklu-
sok) tárgyalása a 21. században kihagyhatatlan 
még egy ökológiai alaptankönyvből is. A VI.2. 
hatoldalas kis fejezete (Természetes és mestersé
ges ökoszisztémák) a nem ökológusok számá-
ra valószínűleg a legérdekesebb (a Bioszféra-2 
kísérlet tanulságai: embert tartósan fenntartó 

ökoszisztémát még nem tudunk konstruálni, 
és nem tudjuk elég pontosan, hogy a földi 
bioszféra ezt hogyan teszi). A 3. fejezet (Glo
bális klímaváltozás és ökológiai következményei) 
a kapcsolódó nézetek jó összefoglalása.

Az egyes fejezetek szerkezete nagyban se-
gíti a tanulást. Rövid bevezető után a fő szö-
vegben eltérő alapszínre nyomott „Blokkok” 
vannak, amelyek a mélyebb megértést céloz-
zák, illetve bővebb ismereteket nyújtanak. 
Ezekben vannak a „képletek” is, azaz a kvan-
titatív megközelítés bevezetéséhez alapvető 
modellek. A főfejezetek utolsó előtti része a 

„Kitekintés”, a főfejezeteket pedig „Üzenetek” 
zárják Az üzenetek a legfontosabb összefüg-
gések rövid mondatokban, célirányosan 
megfogalmazott összefoglalását tartalmazzák. 
Az egyes fejezetek nem hosszúak; azt gondo-
lom, ezt jelentősen befolyásolta a szerzők 
oktatási gyakorlata: mennyit lehet elmondani 
és követni egy egyetemi előadás alatt.

A könyv „hallgatóbarát” formátumú, a 
nagy és széles, A/5-ös oldalak az áttekintést, 
az ábrák és táblázatok gazdaságos elhelyezését 
egyaránt szolgálják. A dőlt és kövér betűs ki-
emelések célszerűek.

A szerzők kevés kivétellel az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Növényrendszertani és 
Ökológiai Tanszékének és a MTA Ökológiai 
és Botanikai Kutatóintézetének munkatársai. 
Egy kivételével nem „zoológusok”. Kérdés 
lehetne, hogy a recenzensben, aki zootaxonó-
mus és rovarok kvantitatív cönológiájával is 
foglalkozik, miféle hiányérzetet keltett a zoo-
lógus nézőpontok feltételezhető hiánya. Nos, 
majdnem semmilyet. Mindez jelent(het)i azt, 
hogy tényleg nem érdemes (nem szabad) a 
növény- és az állatökológiát külön kezelni, 
illetve azt, hogy a tankönyv szerzői rendelkez-
tek a kellő kitekintéssel, megfogadták az ál-
latokkal foglalkozó kollégáik tanácsait. Tá-

masztott-e másfajta hiányérzetet az ökológiai 
kutatás igen szűk területét művelő, de mégis 
a tudományos kutatásban publikáló kritikus-
ban ez az „alaptankönyv”? Jó érzéssel számol-
hatok be arról, hogy második olvasásra sokkal 
kevesebbet, mint elsőre. Be kellett látnom, 
hogy egy ilyen tankönyv nem készíthet fel 
speciális ökológiai kutatásokra.1 Itt jegyzem 
meg, hogy egyre többen beszélünk ökológiai 
tudományokról, és nem ökológiáról! Az öko-
lógia ma már szerteágazó tudományterület, 
sok-sok szakág összefoglaló neve, olyannyira, 
hogy egy-egy szakember már alapfokon sem 
érthet elég jól mindegyikhez. Valószínűleg ez 
az oka annak, hogy az egy vagy két szerző 
által írott könyvek rosszak, hiányosak, egyol-
dalúak. A „túlsó végéről” szemlélve a dolgot, 
kell-e huszonegy szerző egy ökológiai alap-
tankönyv megírásához? A válaszban nem 
lehetünk egészen biztosak, annyit azonban 
bizonyosan állíthatok, hogy a „szűk” szakmai 
hozzáértés hiányát e könyv egyetlen monda-
tában sem lehet észlelni. A huszonegy szerző 
természetesen nem egyformán jó stílusú. A 
szerkesztők nyilvánvaló igyekezete és gondos 
munkája után is találunk a briliáns fejezetek-
alfejezetek (például II.3. Együttélés térben és 
időben) mellett kevésbé összeszedetteket is. 
Rosszul megírt vagy nehezen tanulható feje-
zet egy sincs. Mindezek együttesen a sokszer-
zős megoldás jogosultságát igazolják.

A magát lelkiismeretesnek tartó recen-
zensben fölmerül a kérdés: szabad-e egy 
alapvetően nagyon sikeres vállalkozás érdeme-
it, amely olyan vitálisan fontos dolgot célzott, 
mint egy ökológiai alaptankönyv kiadása, az 
észlelt kisebb hibák említésével csökkenteni. 

1 Az irodalomjegyzék közel 700 szakmunka tiszta szer-
kezetű bibliográfiai adatait tartalmazza. A hivatkozások 
több helyütt valóban elégségesek ahhoz, hogy az érdek-
lődő elindulhasson a tudományos kutatás irányába.
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Nem is hozok fel többet, mint egyfélét: az 
egyébként jól tervezett, szép kivitelű könyv-
ben számos fotó postabélyeg méretű és gyen-
gén kivitelezett, például a III.1. 9. ábra (ez 
sajnos vonatkozik a szerzői gárda fotóinak 
némelyikére is).

A könyvet jó szívvel ajánlom nemcsak 
minden magyar egyetemi hallgatónak (hiszen 
bizonyára nemcsak az ELTE-n használják 
majd tankönyvként), hanem minden, bioló-
giát és környezetismeretet oktató tanárnak is 
(legtöbben már koruknál fogva sem részesül-
hettek modern ökológiai képzésben). A hazai 
környezetvédelem és természetvédelem terü-

letén dolgozó szakemberek és civil szervezetek 
munkatársai akkor forgathatják haszonnal, 
ha nemcsak olvasgatják, hanem valóban ta-
nulnak is belőle. A könyv ismeretanyaga kö-
zelebb visz bennünket azokhoz az időkhöz, 
amikor már megszégyenülhet az, aki az alap-
ismeretek megtanulása, az ökológia nagy 
összefüggéseinek ismerete nélkül ökológiáról 
fecseg. (Ökológia. Szerkesztette Pásztor Erzsébet 
és Oborny Beáta. Budapest: Nemzeti Tankönyv
kiadó, �007, 4�0 p.)

Papp László
az MTA rendes tagja

Magyar Természettudományi Múzeum

GörögKarády Veronika:
Éva gyermekei és az egyenlőtlenség 
eredete. Mesék, teremtéstörténetek, 
etnoszemiotikai elemzések (Afrika, 
Európa)

Kevés olyan folklorisztikai témájú könyvet 
ismerek, amely a szűk szakmai érdeklődés 
határait átlépve a társadalmi problémák iránt 
érzékeny nagyközönség figyelmét is felkelti, 
a „kívülállók” számára is mond valamit. Gö-
rög-Karády Veronika válogatott tanulmányai-
nak gyűjteménye ilyen. A L’Harmattan kiadó 
Szóhagyomány sorozatában megjelent kötet-
nek már eddig is nagyobb visszhangja volt a 
médiában és a szakmai berkekben, mint a 
sorozat előző öt kötete közül bármelyiknek. 
A nagyfokú érdeklődés nemcsak a dolgozatok 
alapjául szolgáló meséknek szól, hanem a na-
gyon aktuális problémákat feszegető témavá-
lasztásnak és az újszerű elemzési módszernek 
is köszönhető. 

Görög-Karády Veronika két és fél évtizede 
van tevékenyen jelen a magyar tudományos 
közéletben. Még 1956-ban francia–magyar 

szakos egyetemi hallgatóként került el Ma-
gyarországról, és 1974-ben a Sorbonne-on 
doktorált etnológiából. Kutatóként 1968-tól 
2000-ig elsősorban az afrikai szájhagyomá-
nyozó irodalommal foglalkozott, Párizsban 
több mint húsz esztendeig vezette az erre spe-
cializált kutatócsoportot. Idehaza elsősorban 
a cigány mesék és mesemondók kutatójaként 
ismertük, jóllehet 1984-ben az Európa Kiadó 
Népek meséi sorozatában kiadott egy mesevá-
logatást a nyugat-afrikai bambaráknál erede-
ti nyelven rögzített gyűjtéseiből. ( A madáron 
vett menyasszony. Bambara mesék Maliból és 
Szenegálból. [Görög Karády – Meyer, 1984]) 

Franciaországban több hasonló kötete jelent 
meg. Gyakran szerepelt hazai és nemzetközi 
elbeszéléskutató, illetve ciganisztikai konfe-
renciákon, ahol mindig kitűnt sajátos látás- és 
gondolkozásmódjával, társadalmi problémák 
iránt érzékeny, pszichológiai magyarázatokat 
is adó szövegelemzéseivel. Mivel pályájának 
első fele, párizsi munkássága eleddig kevéssé 
volt ismert a magyar kutatók előtt, ez a közel 
harminc év terméséből készült válogatás lehe-
tőséget teremt egy huszonöt évig általa veze-
tett, etnolingvisztikával és narratív hagyo-

mánnyal foglalkozó kutatócsoport szakmai 
módszereinek bemutatására, népszerűsítésé-
re is. Nyelvészekből és etnológusokból álló 
csoportja érdeklődésének középpontjában a 
littérature orale (a szóbeli irodalom), a nyugat-
afrikai társadalmak meserepertoárjai álltak, 
Görög-Karády Veronika a bambaráknál vég-
zett terepmunkát, az ő mesekincsüket gyűjtöt-
te, majd elemezte; miközben társszerkesztője 
volt az évente kétszer megjelenő Cahiers de 
Littérature Orale című rangos szaklapnak. 

Az Éva gyermekei és az egyenlőtlenség erede
te c. könyv tanulmányaiból a módszertani 
tanulságokon túl kirajzolódik egy szellemi 
önarckép, mely plasztikusan mutatja be a 
munkásságát meghatározó tudományos prob-
lémákat. A dolgozatok többsége francia 
nyelven született, a példatárakban, függelé-
kekben szereplő mesék és elbeszélések többsé-
ge is idegen nyelvű volt, de a szerző személye-
sen ellenőrizte, javította, némely esetben pe-
dig maga készítette a fordításokat. A magyar 
nyelven írt tanulmányok közül kettő teljesen 
új, de a korábban már publikált dolgozatok 
is jelentős átdolgozáson mentek át. Kár, hogy 
nem közölte a dolgozatok végén vagy a jegyze-
tekben az első megjelenés pontos bibliográ-
fiai adatait. Filológiai szempontból ez lett 
volna a kívánatos megoldás. 

A kötet mintegy összegezve Görög-Kará-
dy Veronika antropológiai aspektusú szöveg-
elemző vizsgálatait két nagy fejezetben tárja 
elénk azt a problematikát, ami őt pályája 
kezdetétől foglalkoztatta. 

A társadalmi egyenlőtlenségekről szóló első 
részben tíz, A családon belüli egyenlőtlenségek
ről szóló másodikban hét tanulmányt olvasha-
tunk. Az első részben elemzett mesék, terem-
téstörténetek és eredetmagyarázó mondák 
afrikai, afroamerikai és európai (elsősorban 
magyar és magyarországi cigány) adatköz-

lőktől, gyűjtésekből, gyűjteményekből szár-
maznak. A könyv második részében csak a 
Predesztináció és álom c. tanulmány épül ma-
gyarországi cigány mesére, a többi bambara 
és malinké meséket elemez a hazai műfaj- és 
szüzséközpontú szövegfolklorisztika gyakorla-
tától teljesen eltérően, egy  mindannyiunk 
számára tanulságos, kombinált módszerrel. 

A kötet problémacentrikus felépítése jó 
és átgondolt, de talán még arányosabb lett 
volna a szerkezet (tematikusan és az elemzett 
forrásanyag okán is), ha az első rész zárótanul-
mánya  Babos István mesei világa és a családon 
belüli erőszak átkerült volna a második részbe,  
Az álmát eltitkoló fiú típusú cigány mese elé. 

Görög-Karády Veronikának már az afrikai 
narratívumokról írt doktori disszertációjában 
(Noirs et Blancs. Leur image dans la littérature 
orale africaine. [Görög-Karády, 1976]) is jelen 
volt a kirekesztettség, a bőrszín szerinti meg-
különböztetés problematikája, amelyet ké-
sőbbi tanulmányaiban más etnikus, illetőleg 
vallási csoport (a cigányok és a zsidók) kapcsán 
újra meg újra megvizsgált, boncolgatott. 

Kiderül, hogy van egy harmadik, mind-
két fő témát átszövő problematikája is ezek-
nek az írásoknak: a női sors, a nemi alávetett-
ség, a családon belüli kiszolgáltatottság. A 
nemek közötti társadalmi különbségek (ame-
lyek Nyugat-Afrikában már a mesemondás 
körülményeiben is érzékelhetőek voltak), a 
női szerepek ambivalenciájának megragadása 
és feltárása nemcsak a kötet második részének 
afrikai szövegeit elemző tanulmányokban (A 
megvetett feleség; Női identitás és ambivalencia. 
Az életmentő és halált osztó anya; A válogatós 
leány; A fivér–nővér viszony a bambara–ma
linké mesékben. Vérségi és házassági kötelékek) 
érhető tetten nála, de a cigány mesék vizsgála-
takor is. Már az európai és afrikai anyagot 
összehasonlító címadó tanulmányban is kimu-
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