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Az angliai Twycross Állatkert Kuni nevű nőstény bonobója egy nap egy sebesült seregélyt talált a fűben, amely 
nekirepült a bekerített terület üvegfalának. Kuni a kábult és mozgásképtelen madarat először feldobta a levegőbe, 
majd a földre visszahulló madárral a kezében felmászott a területén található legmagasabb fára, ahol a madárka 
szárnyait széttárva próbálta nagy lendülettel átdobni az üvegfal pereme fölött. Az akció sikertelen volt, a madár 
az elkerített területen belül ért földet. A bonobó ezek után órákig őrizte a földön ülő madarat, elkergetve kíván-
csiskodó fajtársait, míg végül a seregély erőre kapott és elrepült. Kuni viselkedése az mutatja, hogy fogalma volt 
egy tőle nagyban különböző más élőlény szükségleteiről, és hajlandó volt ennek megfelelően segítséget nyújtani, 
vagyis képes volt belehelyezkedni egy másik lény helyzetébe, képes volt az empátiára. Ez a példa Frans de Waal 
Our Inner Ape (Emberszabású örökségünk) című könyvéből származik, amely számomra az idei téli szünet nagy 
olvasmányélménye volt. A szerző primatológus (főemlőskutató) és etológus. Kutatása középpontjában eleinte a 
csimpánzközösségeken belüli agresszió, hatalmi stratégia és konfl iktusok vizsgálata állt, de érdeklődése az évek során 
egyre inkább a főemlőscsoportokat összekovácsoló erők megfi gyelése felé tolódott. De Waal jó amerikai hagyomány 
szerint tudományos értekezések mellett a széles publikumnak is rendszeresen ír kutatásának eredményeiről, ami 
elsősorban azért érdekli az olvasóközönséget, mert a szerző a főemlősök körében megfi gyelt viselkedési mintákat az 
emberi társadalmak szerkezetéhez hasonlítja. Művei népszerűségét tekintve nem meglepő, hogy a Time Magazine 
2007-ben a száz legbefolyásosabb ember között tartja számon.

A könyv olvasása közben több izgalmas gondolatmenettel szembesültem, ezek közül itt egyet, az empátiával 
kapcsolatosat szeretném kiemelni. Egyrészt azért, mert a fogalom de Waal érdeklődésének egyre inkább a közép-
pontjába került, olyannyira, hogy 2010-ben újabb könyve jelent meg Th e Age of Empathy. Nature’s Lessons for a 
Kinder Society (Az empátia kora: a természet tanulságai egy kedvesebb társadalomért) címmel. Ebben a könyvében az 
empátiát, a mások helyzetébe és lelkiállapotába való belehelyezkedés képességét és ennek biológiai eredetét vizsgálja. 
A mai világban gyakran gazdasági és politikai értelemben is használt „a rátermettebb túlélése” elmélet ellenében 
megdöbbentő példák sokaságát hozza arra, hogyan működik az emberben és az állatok egy jelentős részében ösz-
tönösen a – fajon belüli, sőt néha fajon kívüli – másik egyed szükségleteire való ráhangolódás és az ebből fakadó 
segítésnyújtás. Tágabban a szerző az empátiának az evolúcióban betöltött szerepét elemzi, amelynek alaposabb 
megértésével – hangsúlyozza de Waal – tisztábban láthatjuk az emberi faj természetét, és ezáltal tudatosabban 
törekedhetünk egy igazságosabb társadalom megteremtésére.

De talán még inkább azért beszélnék szívesen erről a könyvről, mert amikor elkezdtem forgatni a karácsonyfa 
alatt, késő este, a gyerekkori karácsonyesti boldogság kissé megfáradt felnőttkori megfelelőjével, valamiféle választ 
olvastam ki belőle egy aggodalmamra, ami akkor különösen nyomasztott. Mint minden szülő, gyakran aggódom 
a gyerekeimért, testükért, lelkükért, a világhoz való viszonyulásukért. Éppen karácsony körül szélesebb körben 
aggódtam a gyerekeinkért, vagyis nemcsak a sajátjaimért, hanem a gyerekekért általában. Aggódtam amiatt, hogy 
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mit adunk nekik útravalónak, milyen térképet adunk a kezükbe segítségül a nagyvilágban való tájékozódáshoz. Az 
aggodalmam kiváltója pedig egy konkrét térkép volt, amellyel kisebbik fi am a szünet előtti utolsó tanítási napon jött 
haza az iskolából. „Tessék, kaptuk karácsonyra” – mondta, levágta az asztalra, és elvonult a szobájába. Nem örült 
neki, pedig ő még nem tudhatta, hogy ennek a Magyar Élettér autóatlasznak a címében szereplő ’élettér’, a német 
Lebensraum fogalom fordítása, amely Hitler Mein Kampf jában és politikájában való használata óta a legrosszabb 
képzettársításokat hívja elő. Talán a mellékelt, úgynevezett „Nagymagyarország” autósmatrica nem tetszett neki, 
nem csodálom, nekem sem. Engem leginkább az foglalkoztatott, hogy mit tesz egy gyerekkel, ha az általunk kezébe 
adott térképe szerint Románia bizonyos részei „jelenleg oláh megszállás alatt” vannak, vagy Szlovákia teljes egésze 
„jelenleg tót megszállás alatti” terület.

Persze el lehet valamennyire hessegetni ezeket az aggodalmakat. Végül is remélhetőleg csak ennek az egy 
tizenkét osztályos iskolának a diákjai kaptak olyan térképet a kezükbe, amelyben szomszédos országainkban élő 
embertársaink ellenségként, gúnynévvel illetendő „megszállóként” vannak megnevezve. De – és ezzel senkinek sem 
mondok újat – a probléma ennél sokkal általánosabb. Egy jó nevű szabadelvű pesti gimnázium történelemtanára 
egy evangélikus gyülekezeti lapban számolt be nemrég arról, hogy a diákok közt egyre inkább elharapózó cigány-
ellenességtől megütközve kérdőíves vizsgálatot végzett az előítéletek feltérképezésére, elég szomorú eredményekkel. 
Bár nem végeztem hasonló felmérést, a téma iránt érdeklődő gyakorló szülőként és tanárként az a benyomásom, 
hogy az előítéletes és gyakran a legdurvábban kirekesztő gondolkodás aránya más iskolákban sokkal magasabb, és 
sajnos nemcsak a diákok, hanem gyakran a pedagógusok között is. A széles társadalmi körben megjelenő gyűlö-
letvezérelt előítéletek pedig, úgy tűnik, lehetővé teszik az elképzelhetetlent: Magyarországon a mi időnkben egy 
tatárszentgyörgyi kisfi ú, édesapja és sorstársaik származásuk miatt haltak erőszakos halált.

Ilyenforma karácsonyesti aggodalmaim közt de Waal könyve azt a megerősítő üzenetet hozta, hogy amikor 
a Megváltó arra szólít fel, hogy „szeresd felebarátodat, mint magadat”, nem megoldhatatlan feladat elé állít min-
ket, hanem egy emberi természetünkbe írt mintát erősíti meg a legfőbb parancsolattal. Fontos tudatosítanunk 
magunkban azt a boldogító gondolatot, hogy emberlétünkhöz az empátia ugyanolyan szervesen hozzátartozik, 
mint az agresszió és a versengés. Fontos aktívan gyakorolnunk az empátiát és erre nevelni gyerekeinket. Ebben a 
csodálatosan bonyolult kelet-közép-európai régióban nélkülözhetetlen megismernünk a velünk és körülöttünk 
élő embertársainkat és megpróbálni érzelmileg is beleélnünk magunkat helyzetükbe, szükségleteikbe, érzékeny-
ségükbe, legyen szó akár románokról, szlovákokról, cigányokról, magyarokról vagy bármilyen más népcsoportról. 
Emberként, szülőként, egyháztagként, országunk polgáraként biztasson minket ez a gondolat, és érezzük ennek 
felelősségét is minden megnyilatkozásunkban.
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