
 
 
 
  
Tisztelt Címzettek! 
 
Intézményünk, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola nevében szeretnénk az Önök képviselőit 
meginvitálni egy klubest keretében történő pódiumbeszélgetésre. 
 
Biológus mérnök végzettségű kollégámmal, Hornyászky Balázzsal írt könyvünk, „A természet IQ-ja” 2002-
ben jelent meg először magyarul, majd 2009-ben angolul. Ugyanebben az évben az USA Book News az év 
legjobb könyvei és a tudomány kategória három kiemelt könyve közé választotta a kiadványt. 
 
A könyv az állati ösztönök eredetének kérdéskörével foglalkozik, az állatvilágból választott példák 
vizsgálatán keresztül. Rendhagyó következtetése szerint a fajok ösztöneinek létrejöttében egy felsőbb, 
„programozó” értelem is szerepet játszhatott; pusztán természeti folyamatok, a spontán mutációk és a 
szelekció feltehetően nem képesek működőképes állapotok sorozatán keresztül létrehozni a komplex 
ösztönmintázatokat és a gyakran pontosan hozzájuk illeszkedő anatómiai adottságokat.   
  
Természetesen tiszteletben tartjuk mindazok véleményét, akik szerint az élővilág változatosságát evolúciós 
folyamatok hozták létre. Azonban tájékozódásunk szerint mindeddig nem állnak rendelkezésre erre 
vonatkozó meggyőző, részletes magyarázatok, így az e témakörrel kapcsolatos kérdések és alternatív 
felvetések teljes létjogosultsággal rendelkeznek, és előmozdítják a tudományos megismerést. 
 
Felsőoktatási intézményünk rendszeresen szervez konferenciákat és klubesteket, amelyeken a különböző 
tudásterületek által egyaránt fontosnak tartott témákat vitatják meg az előadók. 
 
Főiskolánk vezetőségével, a klub szervezőivel, valamint szerzőtársammal együtt tisztelettel és szeretettel 
kérjük, hogy válasszanak maguk közül egy vagy két képviselőt, akik a 2010/2011-es tanév őszi féléve során 
egy előre egyeztetett időpontban szívesen részt vennének a témával kapcsolatos beszélgetésen. Az est 
javasolt címe: „Az ösztönökről: megoldott és megoldatlan kérdések”.  
 
A téma izgalmas megközelítési lehetőségeket kínál és kérdéseket vet fel mind a neurobiológia, a 
fejlődésbiológia, a biokémia, a viselkedésökológia, a pszichológia, a tudományfilozófia és más diszciplínák 
szemszögéből. Ha a kerekasztal résztvevői nem is jutnak mindenben egyetértésre, egy ilyen dialógus 
mindenképpen hasznos az álláspontok és az azok mellett felhozott érvek alaposabb megismerése, valamint a 
tudomány, a teológia és a filozófia közötti párbeszéd erősítése szempontjából. 
 
Az est részletes menetét és az egyéb felvetődő kérdéseket szívesen egyeztetjük a résztvevőkkel, amennyiben 
a közös beszélgetés megrendezését lehetségesnek látják. 
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