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a kérdés: nem volt-e igaza Alexander Bernát-
nak, amikor valami hasonlót emlegetett a
magyar filozófia nemzeti sajátosságaként?

Perecz könyve mindvégig birkózást je-
lent ama hagyományos kérdéssel is, hogy
vajon van-e magyar filozófia. De valójában
van-e hát vajon „angol”, „francia”, „német”
stb. filozófia? Nem sokkal inkább az egyete-
mes filozófiának vannak történetileg kiala-
kult „nemzeti” iskolái, s ezeknek sajátos tradí-
ciói? Ha így fogjuk föl a dolgot, a válasz nem
lesz oly nehéz. Temesvári Pelbárttól, mond-
juk Pauler Ákosig a magyar filozófia története
– mint Perecz írja – recepciótörténet. Színvo-
nalas és egyre színvonalasabb recepciótörté-
net azonban, egyre több eredeti fölvillanás-
sal. És Lukácstól, mondjuk Bibóig már valóban
eredeti – és ezért egyetemes jelentõségre
is szert tevõ – filozófusokkal van dolgunk. S
ennek a vonulatnak folyamatosan két jel-

legzetes – hol egymással küzdõ, hol egymás-
ba fonódó – sajátosságát figyelhetjük meg
empirikusan: egyfelõl az esszéisztikus meg-
formálásra, másfelõl a szociologizáló elem-
zésre való hajlamot. (Az utóbbi alkalmasint
összefügg a magyar szellemi kultúra erõs jogi
kötõdéseivel.) Mindkettõ a fiatal Lukács
Györgynél jelent meg elõször teljes vérteze-
tében: A lélek és a formák, illetve A modern
dráma lapjain. Tetszik vagy sem: a magyar
filozófia történetében azóta mindenki Lukács
György köpönyegébõl bújt ki. Perecz László
esszékötete – mellyel a szerzõ immár végle-
gesen a magyar filozófiatörténet-írás elsõ
vonalában vívott ki helyet magának – maga
is e magyar filozófiai tradíció folytatása. (Ister,
Budapest, 2001, 309 o.)

Lendvai L. Ferenc
a filozófiai tud. dokt.,

egy. tanár (Miskolci Egyetem)

Vida Gábor:
Helyünk a bioszférában
Korunk, a 21. század embere számos, meg-
oldásra váró feladattal szembesül, a társa-
dalmi egyenetlenségektõl a terrorizmusig, a
gazdasági kérdésektõl a bioszféra kedve-
zõtlen megváltozásáig. Mint Vida Gábor jelen
rövid, gondolatébresztõ mûvébõl megtud-
juk, ezek a kérdések számos vonatkozásban
összefüggnek egymással, és végsõ soron
kapcsolatban állnak a túlnépesedéssel, a földi
erõforrások túlzó kihasználásával, a földraj-
zilag egyenetlen gazdasági fejlettséggel és
nem utolsósorban a bioszféra, a természetes
ökológiai rendszerek kedvezõtlen emberi
módosításával. Vida akadémikus W. S:
Broeckert, a nemrég Kék Bolygó-díjjal kitün-
tetett neves tengerkutatót idézi: Kék boly-
gónk a legkritikusabbnak ígérkezõ évszáza-
dába lép. E gondolat adja meg a kötet alap-
hangját, és vonul végig az egyes fejezeteken.

Vida Gábor jól ismert a magyar tudomá-
nyos és szélesebb közvéleményben mint a

környezetünk jövõjéért aggódó tudós. E
könyv elsõ fejezetébõl azt is megtudhatjuk,
hogy a Természet, a környezet szeretete
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Könyvszemle

Írások Huszár Tibor
70. születésnapjára
Szerk.: Iványi Erika és Solymosi Zsuzsa

Szép szokás nálunk is, hogy amikor valamely
jeles professzor, tudós, kutató elér egy tisztes
kort (70–75–80 évet), a munkatársak,
barátok, tanítványok emlékkönyvvel lepik

hogyan alakult ki benne: hogyan jutott el a
vadvirágos réttõl a bioszféráig, a könyv feje-
zeteiben vázolt gondolatokig. Gondolatai
leírását a jelenlegi környezeti helyzetkép
áttekintésével kezdi (második fejezet), majd
röviden tájékozódhatunk az élet, a bioszféra
fejlõdésérõl a Föld története során (harmadik
fejezet), továbbá az ember környezetalakító
szerepérõl (negyedik fejezet). Ezután két
nagyszerû fejezet következik, melyben az
olvasó a természetes ökoszisztéma, illetve
az ember által létrehozott mezõgazdasági és
városi ökoszisztémák fõbb sajátosságaival,
illetve eltéréseivel ismerkedhet meg. Az
egyes ökoszisztémák energia- és anyag-
mérlegének rövid, világos, de szakszerû
leírása olyan, a témában elmélyült íróra utal,
aki képes gondolatait a kívülálló érdeklõ-
dõvel is jól érthetõen közölni.

Az ember és a bioszféra kapcsolatának
legnagyobb problémája (hetedik fejezet) a
biodiverzitás csökkenése, ami különösen
szembetûnõ édesvízi és vizes ökoszisztémák
esetén. Ez a helyzet egyebek mellett azért
aggasztó, mivel a 21. század nagy környezeti
kihívása az édesvízhiány lesz. Ha megbecsül-
jük, hogy adott ország állampolgárainak
jelenlegi szintû eltartásához elvileg mekkora
terület lenne szükséges, akkor azt látjuk,
hogy ez az ökológiai lábnyom a legtöbb or-
szágban (a tényleges területre vonatkoz-
tatva) negatív értékeket mutat. Különösen
nagy hiány mutatkozik az Egyesült Államok-
ban és az Egyesült Királyságban, de maximu-
mát a szingapúri városállamban éri el. Szeren-

csére egyes országok, mint Brazília, Izland
vagy Új-Zéland többlet területekkel rendel-
keznek (hazánk szintén a negatív kategóriá-
ba tartozik). Természetesen ennek a problé-
mának egyik gyökere a túlnépesedés, vala-
mint (nyolcadik fejezet) a fogyasztói társada-
lom, a pénz és a (sokszor fölösleges) javak
hajszolása. Az utolsó, kilencedik fejezetben
a szerzõ azt a következtetést vonja le, hogy
helyünket a Földön csak akkor találhatjuk
meg, ha az élet, az ökoszisztémák mûködé-
sét a tudomány mélyebben megismeri, és
az ember a helyét ennek alapján egy mûkö-
dõképes, fenntartható bioszférában keresi.

Végül Vida Gábor, a környezettudomány
elismertetésének vezetõ hazai szószólója,
tudományfilozófiai nézeteit is kifejti rövi-
den. Rámutat, hogy az eddigi redukcionista
kutatások mellett a Föld, környezetünk olyan
átfogó tanulmányozására is szükség van,
amelyben a biológia és a földtudomány, a
kémia és a fizika egységet alkot, és amelyben
bolygónkat egyetlen összefüggõ, komplex
rendszerként kezeljük.

A mindenki számára ajánlott kötet átol-
vasása után az olvasó csak reménykedni tud,
hogy a környezeti és tudományos kérdések,
amelyeket Vida felvázol, megfelelõ erõfeszí-
tések eredményeképpen a jövõben leg-
alábbis részben megoldódnak, és a Homo
sapiens nevéhez méltóan foglalja el helyét
ezen a bioszférával rendelkezõ különleges
bolygón. (Typotex, Budapest, 2001. 128 o.)

Mészáros Ernõ
az MTA r. tagja

meg. Nemcsak szép szokás, hanem jó is.
Ezekbe a kötetekbe ugyanis illik olyasvala-
mit írni, ami szerzõjének fontos, és ami bele-
illeszkedik a címadó személyiség által meg-
határozott gondolatkörbe. Az én szakterüle-
temrõl és környékérõl legalább tíz van belõ-
lük a polcomon, és jólesik néha beléjük
lapoznom. Azt tapasztalja ugyanis az ember,
hogy van (vagy mintha volna) Magyarorszá-


