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A KIADÓ ELÕSZAVA

A MAGYAR KIADÁSHOZ

A kíváncsi embert minden érdekli. Mi ez a nagy felhajtás az alacsony szén-
hidráttartalmú diéta körül? Hogyan építették fel az ókori egyipto miak a 
gízai piramisokat? A felnõtt szervezetben lévõ õssejtek felhasználása is 
olyan ígéretes-e, mint az embrionális õssejteké? Mitõl ragad a ragasztó? 
Hogyan mûködik a kontaktlencse? Mi okozza a korpát? Miért okoz bõr-
rákot a napégés, ha az égett terület folyamatosan lehámlik és megújul? Ha 
vannak jótékony baktériumok, akkor vajon léteznek-e jótékony vírusok 
is? Miért hosszabb egyeseknek a második lábujjuk, mint a nagylábujjuk? 
Hogyan tudtak az ókori rómaiak egy körülményes számrendszerrel olyan 
pompás épületeket tervezni és építeni?

Sherry Seethaler tudományos szakíró, a San Diego Union-Tribune 
magazinban éveken át hasonló kérdések százaira válaszolt. Már egyetemi 
éveiben is izgatták a tudomány népszerûsítésének lehetõségei. Kémiára és 
biokémiára szakosodva természettudományi diplomát szerzett a Torontói 
Egyetemen, majd tanulmányait a Yale Egyetemen folytatta, végül a Berke-
leyn doktorált természettudományokból és matematikából, elsõsorban az-
zal a céllal, hogy az ismeretterjesztés mûvészetét átadhassa tanár szakos 
hallgatóinak. Szakmai pályáján és a tudományos rovatnál elért sikerei mo-
tiválták, hogy összegyûjtse és könyv formájában is megjelentesse az évek 
alatt felhalmozódott õrült olvasói kérdésekre adott tudományos válaszait.
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„Amióta, 2004-ben, elkezdtem vezetni ezt a tudományos olvasói ro-
vatot a San Diego Union-Tribune hasábjain – írta a szerzõ könyve elõ-
szavában –, nem telt el úgy hét, hogy a kérdések megválaszolásával ne ta-
nultam volna valami meglepõ dolgot. Gyakran kérdezik tõlem, hogy fejbõl 
tudom-e a válaszokat. Nos, néha igen, vagy legalábbis azt hiszem, hogy 
tudom, de minden õrültnek tûnõ kérdésnek is alaposan utánajárok, el-
végre a tudomány folyamatosan fejlõdik. Mindig van új a nap alatt! Ezért 
már meg sem lepõdök, amikor egy régi, berögzült elgondolás helyett va-
lami újfajta megközelítésre bukkanok. Az is természetes már számomra, 
ha olyan tudományos állítással találkozom, amelyben semmi sem magától 
értetõdõ, vagy kiderül, hogy a régóta igaznak gondolt tévhit tájékozott 
embereket is megtéveszt. Sokan azt gondolják például, sõt megbízható 
források is azt tartják, hogy ha nem öltözünk fel rendesen, akkor a hideg-
ben megfázunk. De ha az ember egy kicsit beleássa magát a téma elismert 
szakirodalmába, meglepõen furcsa tudományos magyarázatokra bukkan-
hat. Valójában ezért is gondoltam, hogy érdemes kiadni egy ilyen könyvet. 
A tömör, könnyen emészthetõ válaszok ugyanis nemcsak azt emelik ki, 
amit már tudunk, hanem azt is, hol vannak még hiányosságok tudományos 
ismereteinkben. Ezek a rejtélyek talán arra ösztönzik a fiatalabb olvasó-
kat, hogy átvegyék a stafétát, és maguk is tudományos kutatásra adják a 
fejüket.”

A magyar kiadásban az eredetileg két kötetben Curious Folks Ask cí-
men megjelent mûbõl válogattunk olvasóink számára, hogy ízelítõt adjunk 
ebbõl a remek összeállításból. A könnyen emészthetõ, frappáns történe-
tek alapján rendkívül sok mindent megtudhatunk vagy újragondolhatunk, 
felkészültebbek lehetünk gyerekeink miértjeire, lenyûgözhetjük a koktél-
partik közönségét, vagy egyszerûen csak kielégíthetjük a saját kíváncsisá-
gunkat.

Az egyes fejezeteket 14 fontosabb rendezõ szempont, illetve téma 
köré csoportosítottuk.
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1. Zseniális ötletek és találmányok. Ebben a fejezetben fantasztikus 
technikai eszközöket, meghökkentõ, csodálatra méltó és bámulat-
ba ejtõ megoldásokat és módszereket ismerhetünk meg, amelyek 
érthetõbbé, élhetõbbé, olcsóbbá és könnyebbé tették mindennapi 
életünket.

2. A kémia boszorkánykonyhájában az üzemanyagokkal, a szappa-
nokkal, a koffeinmentesítéssel, a ragasztókkal kapcsolatos és más 
õrült kérdésekre adott válaszok bepillantást nyújtanak a kémia 
fantasztikus világába, amely szinte észrevétlenül meghatározza 
életünket.

3. Az emberi test rejtelmei olyan izgalmas kérdéseket vetnek fel, 
amelyekre valószínûleg sokan kíváncsiak. Mire jó például a böl-
csességfog, a vakbél? Miért nagyobb rendszerint a második láb-
ujjunk, mint a nagylábujjunk? Vajon miért ásítunk, tüsszentünk 
és izzadunk, miért nõ állandóan a hajunk és a körmünk? Miért oly 
elfoglalt testünk még akkor is, ha éppen nem csinálunk semmit?

4. Kellemetlen kórokozók, vírusok, baktériumok és most már a prio-
nok is fenyegetik az egészségünket, és mindegy, milyen gyorsan 
fejlõdik az orvostudomány, ezek folyamatosan túljárnak az eszün-
kön. Nem csoda, ha oly sokakat foglalkoztat, hogyan tudnánk lé-
péselõnyhöz jutni ezekkel a kellemetlen és olykor halálos kóroko-
zókkal szemben. Ha éppen nem is tartanak minket ostrom alatt a 
mikrobák, nekünk akkor is itt fáj, ott fáj, és összeszedünk valami-
lyen kórságot. De vajon mi okozza ezeket a tüneteket? Ha ismer-
jük a tudományos válaszokat az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre, 
valószínûleg hamarabb úrrá lehetünk ezeken a kellemetlen jelen-
ségeken.

5. Az emberiség különös titkai régóta foglalkoztatják a kutatókat. 
Hogyan kerültünk ide? Hová lettek a korábban létezõ emberi fa-
jok? Látnak-e a vakok álmukban? Miért érezzük, hogy néha ki 
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tudnánk bújni a bûrünkbõl? Mikor kezdünk el igazán szárnyalni? 
Az õsrégi kérdésekre azonban a modern kutatások folyamatosan 
újabb és újabb válaszokat kínálnak, amelyeket érdemes követ-
nünk, hogy még jobban megismerjük önmagunkat.

6. Az egészséges életmód kialakítása nem is olyan egyszerû. Állan-
dóan azt figyeljük, mit együnk és mit ne. Legyen szó szénhidrá-
tokról, szabadgyökökrõl vagy a leghatásosabb edzésprogramról, 
egyre nehezebb eligazodnunk az egymásnak ellentmondó hétköz-
napi magyarázatok között. Az itt összegyûjtött kérdésekre adott 
meghökkentõ tudományos válaszok azonban még az egészségmá-
niásoknak is kielégítõ válaszokat adhatnak.

7. A soklábúak világa egészen különös, a rovarok és pókok néha a 
frászt hozzák ránk, de tény, hogy a túlélés érdekében bámulatos 
módon képesek alkalmazkodni a legzordabb körülményekhez is. 
Az itt összegyûjtött kérdésekre adott válaszokból megtudhatjuk, 
hogyan élnek a sportoló pókok, a zseni méhek, a zenész szöcskék, 
amelyek még a tudomány szerint is olyan tehetségek, hogy meg-
érdemlik az elismerésünket.

8. A különös állati vonások sokszor ámulatba ejtõ legendákat és mí-
toszokat teremtenek, de ebben a fejezetben kiderül az igazság az 
öngyilkos lemmingekrõl, a félõs elefántokról, a kutyák nyáláról, 
az öszvérek terméketlenségérõl, a madarak rajzásáról és még sok 
minden másról.

9. A mozdulatlan élõvilág fejezetben összegyûjtött kérdésekre adott 
tudományos válaszokból meghökkentõen új világ tárul elénk. 
A régi osztályozási rendszerek „mozgó” (helyváltoztató mozgásra 
képes) és „mozdulatlan” (helyváltoztató mozgásra képtelen) kate-
góriákba sorolták az összes élõlényt. A tudomány jelenlegi állása 
szerint azonban a növényeket, zuzmókat, gombákat, korallokat és 
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a többi, látszólag mozdulatlan, többsejtû organizmust már három 
külön csoportba sorolják, és ezzel napvilágra kerültek a nyugodt 
felszín alatt meghúzódó titkok is.

10. A természet furcsaságaival szinte naponta találkozunk, de néha fo-
galmunk sincs, mi van a hátterükben. Valószínûleg sokakat érde-
kelni fog, mi történik nyáron a hajunkkal, miért színezõdik el a fõtt 
tojás sárgája, miért elérhetetlen a fénysebesség, és hogyan halnak 
meg a csillagok?

11. Az elemi erõk viharos szelek, özönvíz, aszály vagy éppen jégkor-
szak formájában csapnak le ránk. A túl élés mellett azonban bizo-
nyára az is sokakat izgat, vajon milyen erõk irányítják az idõjárást 
és az éghajlatot, várható-e egy újabb jégkorszak, és hol szivárog-
nak el az üvegházhatású gázok.

12. A Föld titkai sokszor katasztrófákhoz vezetnek, mégsem fordítunk 
elég figyelmet ezekre a kérdésekre. Pedig a Földnek nem csak 
a légköre okoz fejtörést, felszíne és mélye éppen olyan izgalmas, 
és dinamikusan változó. Azok, akik ma is aktív törésvonalak men-
tén élnek, soha egy pillanatra sem felejtik el, hogy a földtan része 
a mindennapi életünknek. De a földrengés csupán egy bolygónk 
számtalan rejtélye közül, ezért jobb, ha az összegyûjtött tudomá-
nyos válaszok alapján minél többet megtudunk róla.

13. Az égi tünemények mindannyiunkat ámulatba ejtenek. Még a mai 
kütyümániás világban is jut idõnk arra, hogy felpillantsunk a bil-
lentyûzetrõl az égboltra, és elálmodozzunk azon, amit látunk. Mi-
kor legszebb a szivárvány? Miért olyan gyönyörû a naplemente? 
Milyen lenne a Földön az élet a Hold nélkül?

14. A galaktikus rejtélyeket régóta kutatják. Ebbõl a fejezetbõl meg-
tudhatjuk, hogy vannak már nagy teljesítményû teleszkópjaink; 
mérni tudjuk az elektromágneses spektrum teljes tartományát a 
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rádióhullámtól a gammahullámig; expedíciókat indítunk az ûrbe; 
és a számítógépes modellezés is a rendelkezésünkre áll, hogy mi-
nél többet tudjunk meg arról, ami „odakinn” van.

A könyv tudományos hitelessége mellett rendkívül szórakoztató és szinte 
észrevétlenül vezet újabb és újabb ismeretekhez, amelyek hozzájárulnak, 
hogy még jobban értsük és csodáljuk a felhalmozott tudás erejét. Ahogy 
a szerzõ fogalmazott könyvében: „A kíváncsiság kíváncsiságot szül. Ezért 
olyan pompás dolog a tudomány. Minél többet tudunk a részecskékrõl, 
erõkrõl, sejtekrõl, genetikáról és fejlõdésrõl, az ökoszisztémáról, a légköri 
folyamatokról, a bolygó dinamikájáról, és arról a végtelen birodalomról, 
amely a naprendszerünkön túl van, annál varázslatosabbnak és gyönyö-
rûbbnek látjuk mindezt. Elmélkedjünk, és kérdezzünk hát továbbra is!”




