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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Lelki egyensúly 
a végvárakon 

Erdélyi gyökereim vannak és 
transszilvániai barangolásaim so-
rán többször belebotlottam azok-
ba a „külső magyarokba”, akikről 
Margittai Gábor ír a sokadszorra 
megjelentetett és javított-kiegé-
szített Utazás a végeken című 
könyvében. 

Nekem is összeszorult a szívem, 
amikor olyan nagyszülőkkel talál-
koztam, akik nem tudtak szót érte-
ni unokáikkal, mert ők nem beszél-
ték az államnyelvet, a gyermekek 
pedig nem tanulták meg magyar 
anyanyelvüket. Elakadt a szavam, 
amikor olyan szépséges ősi temp-
lomokat láttam életveszélyesen 
romos állapotban, amelyekben a 
helyi öregek szerint még harminc 
évvel ezelőtt is felemelő istentisz-
teleteket tartottak. Ugyancsak 
szomo rúan hallottam azoknak a 
bűnbandáknak a cselszövéseiről, 
kegyetlenkedéseiről, amelyek sor-
ra fosztogatják módszeresen az 
öregedő, kihalófélben lévő magyar 
és szász falvak ősi portáit, istenhá-
zait, temetőit. 

Azt hiszem, minden olyan ember, 
aki az élő magyar kultúrát félti, ha-
sonlóan reagál a nemzet fi zikai és 
szellemi pusztulása láttán. Margit-
tai azonban nem búslakodik a múlt 
eltűnt nyomai miatt, inkább azokat 
a különlegességeket igyekszik fel-
kutatni, amelyeket az átlagos turis-
ta soha nem láthat, és a kutatók is 
sokszor elkerülik. A szerző terv-

szerűen járta sorra a végeket, azo-
kat a helyeket, ahol egykor virág-
zott a magyar kultúra, ma pedig 
hírmondók maradtak csupán, akik 
Margittainak ízelítőt adhattak a le-
tűnt időkről. A kötetet némileg kézi-
könyvként is használhatják a törté-
nészek, néprajzkutatók és szocio-
lógusok, hiszen ez a mű igyekszik 
feltérképezni és bemutatni a „külső 
magyarok” különleges helyzetét. 

Mindazonáltal Margittai is tisztá-
ban van azzal, amit az egyik fény-
képével is illusztrál, hogy a népek 
miképpen települnek egymásra, ol-
vadnak össze. Éppen úgy épülnek 
egymásba, mint a könyvben sze-
replő demsusi ortodox templom...  
(Margittai Gábor: Utazás a vége-
ken. Scolar Kiadó, 2011, 296 oldal, 
3950 forint)

  ERDÉLYI PÉTER 

A megszaladás 
és az evolúció

Az Evolúciós gondolat sorozatot 
annak idején stílusosan Darwin A 
fajok eredete című könyvének új 
fordításával kezdte a Typotex Ki-
adó, s eddig már hat érdekes kötet 
jelent meg benne. Ez a hetedik ta-
lán a legizgalmasabb, a szerkesz-
tők merész hipotézist járnak körül. 
Lehetséges-e, hogy a civilizáció 
és a tömegkultúra hatására az 
emberi evolúció fékevesztett lett, 
azaz „megszaladt”? Egy sor olyan 
– főleg viselkedési – rendellenes-
ség jelent meg és szaporodik, 
amely rendkívül elterjedt, és volta-
képpen az emberi faj túlélési esé-
lyeit is ronthatja. A megszaladás 
jelenségét maga Darwin vetette 
fel arra alapozva, hogy az evolúci-
óval foglalkozó tudósok több olyan 
állatfajt is találtak, amely feltehe-
tően azért halt ki vagy azért ve-
szélyeztetett, mert egyes tulaj-
donságai túltengenek, nem segí-
tik az életbenmaradását. Az óriás-
szarvas hatalmas és nehéz 
agancsai már akadállyá válhattak 
a menekülésben vagy a táplálék-
szerzésben, a páva farkának szí-
nes tollazata ugyan előny lehet a 
pártalálásban, de a ragadozók fi -

gyelmét is túlzottan felkelti stb. 
A kötet fejezetei áttekintik a meg-

szaladás kérdéseit. Csányi Vilmos 
bevezető fejezete a megszaladást 
az összetett rendszerek egyik sza-
bályozási zavaraként értelmezi, és 
követi az evolúcióban. Miklósi 
Ádám (Csányi Vilmos mellett a kö-
tet másik szerkesztője) a megsza-
ladás biológiai jelenségeit elemzi, 
különösen a szexuális szelekció 
vonatkozásában. Majd egy másik 
fejezetben azt vizsgálja, hogy a 
megszaladás modelljét, metaforá-
ját hogyan lehet értelmezni az em-
berre nézve. Szerinte a faj prefe-
renciái beépülnek a kultúrába, és 
ezáltal biológiai gátló mechaniz-
musai korlátozódnak, míg a kultúra 
ezeket terjeszti, ösztönzi. 

A kötet talán legjobb fejezete Fö-
vényi József orvos, anyagcsereku-
tató tanulmánya, amely a metaboli-
kus szindrómát, ezen belül a 2-es 
típusú diabétesz gyakorivá válását 
elemzi. A szindróma az életmód-
változással áll kapcsolatban, a 
mozgásszegénység, a túlzott szén-
hidrátfogyasztás és a különféle 
pszichoaktív élvezeti szerek gya-
kori használata teszi tönkre előbb 
a cukorháztartás szabályozását, 
majd az érelmeszesedésen át a 
keringési rendszert, főleg a szívet. 
Ez a jelenség kórélettani mecha-
nizmusaiban is egy jól feltárt be-
tegségmodell, amely egyértelmű-
en kapcsolódik az életmódhoz. 

Némi ugrás ezután egy fejezet a 
prostitúcióról, amely mintegy a 
szexuális viselkedés megszaladá-
sáról szól. Megszaladt szépség-

ideálok címen nagy fejezet követ-
kezik az evészavarokról és a test-
kép zavarairól, majd Demetrovics 
Zsolt jól dokumentált fejezete az 
addiktológiai problémákat igyek-
szik beállítani a megszaladásos 
paradigmába, rámutatva a lelki 
mechanizmusokra, amelyek zava-
ra miatt az egész drog- és alkohol-
fogyasztás elszabadult. Miklósi 
Ádám fejezete kitekintés a jövőbe, 
ő a szabályozási módokat és a 
problémás jelenségek további ala-
kulását mérlegeli, inkább borúlátó-
an, például a globalizációban ezek 
fokozó tényezőjét látva.    

A könyv merész, mert az egész 
hipotézis messze van a megalapo-
zottságtól. A könyv a MTA és a MeH 
támogatásával készült, tehát kuta-
tási termékként jelent meg, lehet, 
hogy van még empirikus háttere, 
így ez a szöveg csak szakirodalmi 
összegzés. Problémás, hogy a fel-
tevésben van némi „antropomorfi z-
mus”, illetve „lamarckizmus”, amit a 
mai biológia meglehetősen elítél. 
Ha egy madár farka nagyon tarka, 
ha az állat agancsa nagy, akkor mi 
feltételezzük, hogy az evolúció „el-
szúrt” valamit, holott az evolúciótan 
éppen arról szól, hogy fajok geno- 
és fenotipikusan differenciálódnak, 
és nem minden variáció „válik be” 
(„survival of the fi ttest” – írta Dar-
win), és kihal, de a kihalás vagy ve-
szélyeztetettség okát ma mi itt nem 
tudjuk megítélni, nem tudunk az 
evolúció „fejével gondolkodni”. Az 
egyszeri magyar paraszt azt mond-
ta a zsiráfra, hogy ilyen állat pedig 
nincs, azaz, a zsiráf túlélése ellen is 
sok kifogást emelhetünk, a mi logi-
kánkkal. Sokan valószínűleg vala-
milyen biológiai sovinizmust is felró-
hatnak a könyvnek, hiszen a kultu-
rális folyamatokkal egész sor hu-
mán tudomány foglalkozik, ezeket a 
biológiai megközelítés valamilyen 
rejtett evolúciós tényezőre próbál-
ja redukálni. De a merész dolgok 
legalább vitákat, jó esetben továb-
bi vizsgálódásokat generálnak. 
(Fékevesztett evolúció. Megszala-
dási jelenségek az emberi evolú-
cióban, Typotex, 2010, 180 oldal, 
2800 forint.)  

BUDA BÉLA
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