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Az ablakokat restauráltattuk, azo-
kat is Kós tervezte, de megsérültek a 
háborúban, meg hát száz év is eltelt, 
újra kellett ólmoztatni, az is munkát 
jelentett vagy négy-öt évvel ezelőtt. 
Eredetileg is fehér volt, most vissza-
kapta ezt a szép fehér színt. Ez egy kis 
mellékkápolna, keresztelőkápolna, 
benne van egy keresztelőkút, ugyan-
csak Koperniczky Ferenc ajándéka 
Szép színes ablakokkal, rájuk van írva, 
hogy melyiket ki adományozta. 

Kezdődik a mise, 
nagyon köszönjük a felvilágosítást!

Harminc éve vagyok itt, már nyugdí-
jas, de ha a Jóisten engedi, szol gálom, 
mert olyan kevés papja van a püspök-
nek, nemigen tud fiatalt ideküldeni.

(Fotók: Füzes András, Salamin Ferenc)
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az Országépítő sorozatban közli a Fa-
lufejlesztési társaság és a magyar építő-
művészek Szövetsége szervezésé ben 
működő CSÜTÖRTÖKI ISKOLA falusze-
minárium előadásainak és beszélgeté-
seinek szerkesztett változatait. az iskola 
olyan civil akadémia, ahol a jelenlévők 
az igényes közgondolkodás módszeré-
vel közösen keresik az okokat, magyará-
zatokat és megoldásokat a vidéki ma-
gyarország társadalmi problémáira, a 
mai magyar valóság, az intézményi, 
szellemi, és gazdasági támogatottság 
nélkül magukra maradt falvak életbe-
maradásának, önfenntartó képességé-
nek erősítésére, a fenntartható fejlődés, 
az önfenntartó képesség megteremté-
sének lehetséges módjaira és megoldá-
saira. saját életkilátásunk és életminősé-
günk érdekében többször kerül a figye-
lem középpontjá ba tágabb természeti 
környezetünk, a globális bioszféra prob-
lémái, vagy az egész emberiség léte, 
evolúciós össze függésrendszere is. Ezek 
közül kerül most az olvasók elé Krizsán 
andrás beszélgetése dr. csányi vilmos 
etológussal a közösségekről, együttmű-
ködésről, és szociális viselkedésről. 

Dr. Csányi Vilmos

az emberi viselkedés 
és az evolúció

Krizsán András: A biológusok, 
antropológusok, paleontológusok, 
etológusok régóta foglalkoznak azzal, 
hogy felderítsék az ember különleges 
viselkedésformáinak evolúciós eredetét. 
Ha felmérjük, milyen tulajdonságok-
ban különbözünk lényegesen az 
állatoktól, ezek kialakulására is 
tudományos magyarázatot kapunk. 
Csányi Vilmos etológus, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, 
az ELTE Etológia Tanszékének tanára, a 
Magyar Etológiai Társaság tiszteletbeli 

elnöke kutatásaiban az állati 
viselkedés, a biológiai és kulturális 
evolúció kérdéseit vizsgálja. Arra keresi 
a választ, miként lehetséges, hogy az 
ember az egyetlen olyan állatfaj, amely 
képes kultúrát és társadalmat 
létrehozni, pedig génjeiben csak 
körülbelül egy százalékban különbözik 
a csimpánzoktól. Beszélgetésünkben 
szó esik egyebek mellett az ember 
szociális viselkedésének különleges-
ségeiről, arról, hogy miért szeretünk 
csoportokban élni, miért olyan fontos 
számunkra a szexualitás, miért 
vagyunk hajlandóak sokszor együtt és 
közösen tevékenykedni. 

dr. csányi vilmos: A téma rejtelmeibe 
való bevezetés leg alább nyolc órás 
kurzus lenne, erre most ne számítsa-
nak! Néhány dolgot azonban szívesen 
elmondok, amelyek – remélem – fel-
keltik az érdeklődésüket. 

Az ember tulajdonságaival sokat 
foglalkoztak, és mindig vizsgálták azt 
is, hogy vajon miben különbözünk az 
állatoktól. Nagyon sokáig úgy gondol-
ták, hogy valami egészen más kategó-
riáját alkotjuk az élőlényeknek, de ezt 
már régóta másképp képzeljük. Mikor 
a biológusok elkezdték rendsze rezni 
az élőlényeket, először a legnyilvánva-
lóbb tulajdonságokat használták a 
rendszerezés elősegítésére. E tekintet-
ben az alapvető tulajdonságaink ter-
mészetesen nem különböznek az ál-
latoktól. Oxigénnel lélegzünk, a vé-
rünk ugyanúgy kering, mint a gerinces 
állatokban, stb, a rend szertan is na-
gyon jól be tudta so rolni az embert a 
maga eszközeivel a főemlősök közé.

Évszázadokig nagy viták voltak, 
hogy vajon hogy mehetett ez végbe. 
Ez a dolog már eldőlt?

Igen, ma úgy gondoljuk, hogy az em-
ber az állatvilág egyik tagja, és termé-

szetesen a sok hasonlóság mellett van 
néhány olyan dolog, amiben viszont 
nagyon különbözünk. A modern em-
ber tudománya pontosan azzal foglal-
kozik, hogy vajon amiben különbö-
zünk, az pontosan micsoda és miért 
jött létre?

Melyek ezek a különbségek, 
és hogyan mutatkoznak meg 
az ember hétköznapi viselkedésében?

Ha az ember elkezdi vizsgálni ezeket 
a különbségeket, ezek alapján azt 
mondhatja, hogy a főemlősökön belül 
az ember abban különbözik a hozzá 
legközelebb álló csimpánztól, gorillá-
tól, orángutántól és a többi állattól, 
amelyek mindegyike nagyon szociális, 
hogy az emberek különleges társas 
kapcsolatokat építenek. A mindenna-
pi életükben nagyon fontos szerepet 
játszanak a társas kapcsolatok. De van 
egy óriási különbség! Az, hogy ezek-
nek az állatoknak csoportjaik vannak, 
az embernek pedig közösségei. Ez 
nagyon lényeges és alapvető különb-
ség. A csimpánzok, gorillák, orángutá-
nok csoportjaiban, a csoporton be lül 
nagyon komoly versengés van az 
egyedek között. Tehát attól függően, 
hogy éppen milyen erőforrásokat 
használnak, ezért állandóan verseng-
nek. A csoportélet igazából vagy vé-
dekezésen alapul vagy valamilyen 
terület megtartásán. Tehát egy bizo-
nyos meghatározott cél érdekében 
alakul ki egy csoport, minden más 
azon belül alárendelt. Mondjuk, ha a 
hozzánk legközelebb álló csimpánzo-
kat nézzük, akkor azt látjuk, hogy 
igényt tartanak egy területre. Minden 
csoportnak van egy saját területe. Ezt 
onnan lehet tudni, hogy a hímek hár-
mas-négyes-ötös csoportjai a terület 
határait minden nap bejárják, közben 
folyamatosan azt nézegetik, hogy a 
szomszéd csimpánzcsoport éppen 
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mit tesz. Ha találkoznak a szomszédok 
egy kisebb csapatával, akkor azt meg-
támadják. Nagyon keményen verek-
szenek, az agresszívebbek elkapják 
az egyes egyedeket. Ha viszont na-
gyobb csapatot látnak, akkor igyekez-
nek elbújni és elmenekülni. Tehát a 
lényeg az, hogy egy csoport egy terü-
let védelmére alakult. 

Ez a csoportba tömörülés biztosítja 
számukra a védelmet a táplálékszer-
zésben, az életben maradásban? 

A csimpánzok saját területükön belül 
nem nagyon félnek a ragadozóktól, 
mert a nagy ragadozók a földön van-
nak. A kígyóktól nyilván félnek, de hát 
magasak a fák, így különösebben ez 
sem fenyegeti őket. A gorillák nem 
olyan táplálékdús környezetben élnek, 
ők a rügyeket, lombokat, leveleket 
eszik. Nekik sem kell különösebben 
félniük a ragadozóktól. Négy-öt goril-
la már olyan erőt képvisel, hogy még 
az oroszlánok is félnek tőlük és nem 
nagyon támadják meg őket. Ők is 
azért vannak együtt, hogy ezt a védel-
met élvezzék. Egyébként mindenki 
saját magával törődik. De ha a csim-
pánzok védve érzik magukat, akkor 
elindulnak, és akkor már egyenként 
táplálkoznak. Gyümölcsöket, gombá-
kat, madárfiókákat esznek, és nem 
szeretnek másokkal együtt lenni; ha 
véletlenül egy helyre keverednek a 
táplálékkeresés során, akkor mindig 
verekedés van. Csak az anya van a 
kölykével együtt, és a csimpánzcsapat 
többi tagja külön táplálkozik. Amikor 
jóllaktak, és dél körül nagyon meleg 
van, akkor jönnek össze egy-két órára, 
mert akkor a verekedés, táplálékszer-
zés szünetel. Akkor heverésznek és a 
kölyköket nézegetik, meg játszanak a 
fiatalabb egyedek. Ezt nevezzük szo-
ciális ejtőzésnek, ami rendszerint úgy 
szakad félbe, hogy valamin összevesz-
nek. A hímek verekednek, a nőstények 
visítoznak, ölelik a kölyköket, és me-
gint szétmegy a társaság. Tehát való-
jában a kapcsolat a csapat tagjai kö-
zött a területvédelem alá van rendelve. 
És tulajdonképpen nagyon minimális 

az a kölcsönhatás, ami a csapat tagjai 
között van.

Az embernél hogyan jelenik meg 
a táplálék megszerzése, az állandó 
versenyzés a táplálékért? Az ember 
ebbe a gondolkodási keretbe illesztve 
hova jutott a társas kapcsolatokban? 

Most ha megnézzük az emberi cso-
portokat – nem a maiakról, hanem a 
20-30-40 ezer évvel ezelőtti archaikus 
csoportokról beszélek –, akkor azt 
látjuk, hogy ezek a csoportok zártak. 
A majmoknál vagy a hímek, vagy a 
nőstények, amikor ivarérettek lesznek, 
elvándorolnak – a csimpánzoknál ál-
talában a nőstények – és a csoport 
tagjai kicserélődnek. Az embernél a 
csoportok zártak. A csimpánzok na-
gyon ritkán élnek szexuális életet, mert 
amíg az anya szoptat, addig ez nem 
fordul elő. Amikor nagy ritkán, 4-5 
évenként egy nőstény megterméke-
nyíthető állapotba kerül, akkor felhív-
ja magára a figyelmet. Ilyet állatkert-
ben is lehet látni, mikor a fenekükön 
a bőr kipirosodik, messziről jól látni, ez 
a jele annak, hogy megtermékenyít-
hetők. A hímeknél ilyen jel nincsen, ők 
mindig hajlandóak. Az embernél vi-
szont egészen más szexuális rendszer 
alakult ki. 

Az embernél a szexualitás 
nem csupán a fajfenntartás ösztönén 
alapul, hanem az egyének közötti 
kötődésben is nagy szerepe van. 
 

A csimpánzoknál maga a szexuális 
aktus rendkívül gyors, és teljesen a 
reprodukciós funkciónak van aláren-
delve. Az embernél ez a funkció termé-
szetesen ugyanúgy megvan, de a 
szexualitásnak hármas célja alakult ki. 
Az ismétlődő szexuális kapcsolat 
ugyanis a párkapcsolatot erősíti, ezt 
régóta tudják a szexuál-pszichológu-
sok. Van egy harmadik funkciója is a 
szexualitásnak az embernél, ez pedig 
az örömszerző vagy stresszoldó funk-
ció. Egy csimpánz nőstény 4-5 éven-
ként egyszer él szexuális életet 2-3 
hétig, míg az embernél az ivarérett kor 
70%-ban élnek szexuális életet a höl-

gyek. Ugyebár ez egy óriási különbség. 
Vannak más fajok is , ahol a szexualitás 
nem csupán a reprodukciót szolgálja, 
hanem a fő funkció mellett mellék-
funkcióval is bír. Például az oroszlánok-
nál a szexualitás egyik funkciója a hí-
mek agressziójának csökkentése. A 
hímek nem vetélkednek, mert a nős-
tények bármikor hajlandóak pároso-
dásra, de ebből nyilván ritkán születik 
kisoroszlán. Az oroszlánoknál ez azt 
jelenti, hogy egy kisoroszlán megszü-
letéséhez kb. 3000 szexuális aktus 
szükséges, míg az embernél egy utód 
létrehozásáig átlag 2000 szexuális 
aktust számítanak. De ismerik a zoo-
lógusok a csimpánzok egyik alfaját, a 
törpecsimpánzokat vagy bonobókat, 
ahol szintén megjelent a másodlagos 
funkció, a stresszoldás. A nőstények 
akkor is hajlandók párosodni, ha nem 
termékenyek. Ennek a jelentőségét 
azon lehet világosan lemérni, hogy 
amikor a hímek összevesznek valamin, 
akkor a nőstények odaszaladnak és 
felkínálkoznak a hímeknek. Máskor 
viszont, ha nincs veszekedés, akkor 
valamit kell nekik adni, mint például 
gyümölcsöt vagy egyebet, hogy haj-
landóak legyenek párosodni. Úgy-
hogy nyilvánvaló: itt sem a reproduk-
ció az egyetlen funkció, hanem meg-
jelent a stresszoldás funkciója is. 

Az emberi csoportokra is 
jellemző az agresszivitás, 
az egymással való rivalizálás. 

Igaz, hogy az emberi csoportokra is 
jellemző a belső agresszió, de más 
formában. Ha találkozik két csimpánz-
csapat és összeverekszenek, nagyon 
komoly agresszióval támadnak egy-
másra, hiszen a területüket védik. De 
a csoport belső agressziója is elég 
nagy. Mindenen összevesznek, egy 
falat ennivalón vagy bármin, vagy 
egyszerűen csak meglökik a másikat 
és ez jelentős agressziót vált ki. Sok-
szor olyan agresszióval esnek egymás-
nak, hogy az pillanatokon belül na-
gyon komoly verekedéssé is fajulhat. 
Az embercsoportokban a belső ag-
resszió nagyon lecsökkent és kifejlő-

dött a tagok közötti együttműködés. 
Valódi közösségben senki sem pofoz-
kodik csak úgy a másikkal. De a külön-
böző csoportok közötti agresszió 
nagyjából ugyanolyan erős maradt, 
mint a csimpánzok között. A csimpán-
zoknál is megjelent az együttműkö-
dés a vadászat formájában. A csim-
pánzok időnként kisebb majmokra 
vadásznak, amilyeneket a hímek el 
tudnak fogni. Ez nem úgy történik, 
hogy előre megbeszélik vagy elhatá-
rozzák és elindulnak, hanem amikor a 
csimpánzok összejönnek dél körül 
egy kis szociális tevékenységre, és egy 
kis pávián kölyök lemaradt a csapattól, 
és el lehet kapni, akkor a hímek had-
rendbe állnak és elkapják a páviánt. A 
fehérjeszükségletük 10%-át ilyen va-
dászatok során szerzik be. 

Az emberek ilyenfajta együttműködé-
se sokkal fejlettebb és jelentősebb, 
mert nem csupán egy-egy véletlen 
alkalomról van szó. Az emberek között 
mindenkinek megvan a saját feladata. 

Kiegészítő együttműködés csak az 
em bernél alakult ki. Az együttműkö-
dés természetesen megkívánja a kom-
munikációt, így a részeket szét lehet 
bontani, ki lehet osztani. Megjelent az 
emberi evolúcióban a kommunikáci-
ós kényszer, hogy valamilyen módon 
közölni tudjunk gondolatokat. A csim-
pánzok nem akarnak gondolatokat 
közölni. Az állatok kommunikációjá-
nak 10-15 jele van. És ezek a jelek mind 
arról szólnak, hogy tűnj el innen, vagy 
megtámadlak! vagy én feladom! Tehát 
valami nagyon egyszerű és többnyire 
érzelmi dologról van szó. De például 
az, hogy tegnap amögött a bokor mö-
gött voltam és egy kígyót láttam, már 
nagyon bonyolult dolog, amit semmi-
lyen állat nem tud a másiknak elmon-
dani. Noha az állati elme nagyon fejlett 
és komplikált, igazából a másik hason-
ló elmével való kommunikáció, ami 
esz közök híján nem lehetséges, az ál-
latokat nem is érdekli. Az embernél, ha 
találkozunk valaki mással, akkor érde-
kel, hogy mi történt vele, mit hallott, 
mit látott, mit csinált. Ez a csimpánzt 

abszolút nem érdekli. Csak az érdekli, 
esetleg van-e nála olyan dolog, amit 
el lehet venni. Ez a fontos, de ehhez 
nem kell kommunikáció. 

Tehát ezt valahogy úgy lehet összefog-
lalni, hogy az állati csoport egyedeiből 
az ember esetében egyének lettek, az 
egyén pedig egy közösségi kultúra 
tagja, s a közösség tagjaként tudja, 
hogy milyen lehetőségei, jogai, 
kötelességei vannak – 
ez az állatoknál nincs meg. 

Valóban, az egyedek az állati csoport-
ban részei egy nagyon jól szabályozott 
genetikai rendszernek, amely össze-
hangoltan működik, minimális külső 
behatással. Nincsenek szabályok, rit-
kák a tanult viselkedési elemek, ame-
lyek meghatároznák, hogyan kell kü-
lönböző helyzetekben eljárni. Termé-
szetesen az ember viselkedése is va-
lamilyen módon be van szabályozva 
genetikailag. De az ember azt is tudja, 
hogy egy közösségben konkrétan mit 
szabad, mit kell és mit lehet tennie. 
Ezek a kultúra körében tanult dolgok, 
amelyek generációról generációra 
száll nak. Teljesen más szabályozás ez, 
mint az állatoknál. Úgyhogy amikor 
valaki ezeket a dolgokat figyeli, látja, 
hogy az ember viselkedése igen ösz-
szetett, sok elemet tartalmazó komp-
lexum, amiben az egyes viselkedési 
formák egymással összefüggnek és 
bonyolult rendszert alkotnak. Van ben-
ne szociális rész, van benne szinkroni-
záció és konstrukciós képesség. Ha az 
ember a testével elmond egy történe-
tet, az aránylag egyszerű konstrukció, 
de mivel modern társadalomban 
élünk, gondoljunk a számítógépekre, 
azok mindegyike is egy konstrukciós 
folyamat része. Ezzel a három alapve-
tő kategóriával lehet az ember visel-
kedését meghatározni.

A szociális viselkedés része például 
a csoportok individualitása, hogy az 
ember tudja, hogy ő hová tartozik, 
és az egy másik csoport… 

Az állatok csoportjában az állat ismeri 
a társait, s azt gondolja, hogy az az ő 

csoportja, ahol ismerős társak vannak. 
De egy-két hét után egy másik cso-
porthoz is képes tartozni, ha ott meg-
ismert társak vannak. Az ember egy 
200 éves klub tagja is lehet. Még akkor 
is, ha soha nem járt ott, akkor is tudja, 
hogy ennek a klubnak a tagja. Ez kü-
lönleges dolog. Az állatok tagokhoz 
vannak kötve, kizárólag ez határozza 
meg a csoporthoz tartozást. A csoport, 
mint közösség egy absztrakt entitás, 
feljebb való, és elkülönül. A hetvenes 
években egy csomó kiscsimpánzt vit-
tek haza a pszichológusok, hogy saját 
gyerekeikkel együtt neveljék őket. 
Min den embergyereket rá lehet venni, 
hogy megossza a táplálékát, akkor is, 
ha nagyon éhes, de a kiscsimpánzt 
nem lehet. A csimpánz, harap, karmol, 
rúg, ha valamilyen táplálék megosz-
tására ösztökélik, mert amíg ő jól nem 
lakik, addig semmilyen táplálékot 
nem ad oda. Természetesen minden 
állatfajnál, amely csoportban él, kiala-
kul a szociális lét. Ennek az a funkciója, 
hogy rendet tartson, mert ha minden 
egyes falatért meg kéne küzdeni, ak-
kor állandóan verekednének, és így 
nem alakulnának ki csoportos funkci-
ók. A magasabb rangúé az első falat a 
táplálékból, verekedés nélkül. Ezért 
fajtól függően havonta vagy akár he-
tente is megverekednek, hogy a rang-
sorban elfoglalt helyüket megerősít-
sék, vagy esetleg kedvezőbb helyet 
érhessenek el. Annak van előnye, aki 
a verekedésben erősebb volt. Ennek 
megfelelően kialakítanak egy rang-
sort, ahol előre kerül, aki ügyesebb, 
hátrébb az, akit akár közrefogva kell 
védeni.

Az emberek között is megfigyelhető 
ilyen rangsor vagy ez nálunk 
másképp alakul? 

Az embernél is megvan ez a rangsor, 
hiszen minden közösségben szükség 
van rá. Az állatoknál az erőfölényen 
alapul, az embernél ennek egy külön-
leges formája alakult ki. Például ha egy 
nyári tábornál ismeretlen emberek 
összekerülnek, ők is kialakítanak egy 
rangsort. De a legjellemzőbb, hogy 
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mit tesz. Ha találkoznak a szomszédok 
egy kisebb csapatával, akkor azt meg-
támadják. Nagyon keményen verek-
szenek, az agresszívebbek elkapják 
az egyes egyedeket. Ha viszont na-
gyobb csapatot látnak, akkor igyekez-
nek elbújni és elmenekülni. Tehát a 
lényeg az, hogy egy csoport egy terü-
let védelmére alakult. 

Ez a csoportba tömörülés biztosítja 
számukra a védelmet a táplálékszer-
zésben, az életben maradásban? 

A csimpánzok saját területükön belül 
nem nagyon félnek a ragadozóktól, 
mert a nagy ragadozók a földön van-
nak. A kígyóktól nyilván félnek, de hát 
magasak a fák, így különösebben ez 
sem fenyegeti őket. A gorillák nem 
olyan táplálékdús környezetben élnek, 
ők a rügyeket, lombokat, leveleket 
eszik. Nekik sem kell különösebben 
félniük a ragadozóktól. Négy-öt goril-
la már olyan erőt képvisel, hogy még 
az oroszlánok is félnek tőlük és nem 
nagyon támadják meg őket. Ők is 
azért vannak együtt, hogy ezt a védel-
met élvezzék. Egyébként mindenki 
saját magával törődik. De ha a csim-
pánzok védve érzik magukat, akkor 
elindulnak, és akkor már egyenként 
táplálkoznak. Gyümölcsöket, gombá-
kat, madárfiókákat esznek, és nem 
szeretnek másokkal együtt lenni; ha 
véletlenül egy helyre keverednek a 
táplálékkeresés során, akkor mindig 
verekedés van. Csak az anya van a 
kölykével együtt, és a csimpánzcsapat 
többi tagja külön táplálkozik. Amikor 
jóllaktak, és dél körül nagyon meleg 
van, akkor jönnek össze egy-két órára, 
mert akkor a verekedés, táplálékszer-
zés szünetel. Akkor heverésznek és a 
kölyköket nézegetik, meg játszanak a 
fiatalabb egyedek. Ezt nevezzük szo-
ciális ejtőzésnek, ami rendszerint úgy 
szakad félbe, hogy valamin összevesz-
nek. A hímek verekednek, a nőstények 
visítoznak, ölelik a kölyköket, és me-
gint szétmegy a társaság. Tehát való-
jában a kapcsolat a csapat tagjai kö-
zött a területvédelem alá van rendelve. 
És tulajdonképpen nagyon minimális 

az a kölcsönhatás, ami a csapat tagjai 
között van.

Az embernél hogyan jelenik meg 
a táplálék megszerzése, az állandó 
versenyzés a táplálékért? Az ember 
ebbe a gondolkodási keretbe illesztve 
hova jutott a társas kapcsolatokban? 

Most ha megnézzük az emberi cso-
portokat – nem a maiakról, hanem a 
20-30-40 ezer évvel ezelőtti archaikus 
csoportokról beszélek –, akkor azt 
látjuk, hogy ezek a csoportok zártak. 
A majmoknál vagy a hímek, vagy a 
nőstények, amikor ivarérettek lesznek, 
elvándorolnak – a csimpánzoknál ál-
talában a nőstények – és a csoport 
tagjai kicserélődnek. Az embernél a 
csoportok zártak. A csimpánzok na-
gyon ritkán élnek szexuális életet, mert 
amíg az anya szoptat, addig ez nem 
fordul elő. Amikor nagy ritkán, 4-5 
évenként egy nőstény megterméke-
nyíthető állapotba kerül, akkor felhív-
ja magára a figyelmet. Ilyet állatkert-
ben is lehet látni, mikor a fenekükön 
a bőr kipirosodik, messziről jól látni, ez 
a jele annak, hogy megtermékenyít-
hetők. A hímeknél ilyen jel nincsen, ők 
mindig hajlandóak. Az embernél vi-
szont egészen más szexuális rendszer 
alakult ki. 

Az embernél a szexualitás 
nem csupán a fajfenntartás ösztönén 
alapul, hanem az egyének közötti 
kötődésben is nagy szerepe van. 
 

A csimpánzoknál maga a szexuális 
aktus rendkívül gyors, és teljesen a 
reprodukciós funkciónak van aláren-
delve. Az embernél ez a funkció termé-
szetesen ugyanúgy megvan, de a 
szexualitásnak hármas célja alakult ki. 
Az ismétlődő szexuális kapcsolat 
ugyanis a párkapcsolatot erősíti, ezt 
régóta tudják a szexuál-pszichológu-
sok. Van egy harmadik funkciója is a 
szexualitásnak az embernél, ez pedig 
az örömszerző vagy stresszoldó funk-
ció. Egy csimpánz nőstény 4-5 éven-
ként egyszer él szexuális életet 2-3 
hétig, míg az embernél az ivarérett kor 
70%-ban élnek szexuális életet a höl-

gyek. Ugyebár ez egy óriási különbség. 
Vannak más fajok is , ahol a szexualitás 
nem csupán a reprodukciót szolgálja, 
hanem a fő funkció mellett mellék-
funkcióval is bír. Például az oroszlánok-
nál a szexualitás egyik funkciója a hí-
mek agressziójának csökkentése. A 
hímek nem vetélkednek, mert a nős-
tények bármikor hajlandóak pároso-
dásra, de ebből nyilván ritkán születik 
kisoroszlán. Az oroszlánoknál ez azt 
jelenti, hogy egy kisoroszlán megszü-
letéséhez kb. 3000 szexuális aktus 
szükséges, míg az embernél egy utód 
létrehozásáig átlag 2000 szexuális 
aktust számítanak. De ismerik a zoo-
lógusok a csimpánzok egyik alfaját, a 
törpecsimpánzokat vagy bonobókat, 
ahol szintén megjelent a másodlagos 
funkció, a stresszoldás. A nőstények 
akkor is hajlandók párosodni, ha nem 
termékenyek. Ennek a jelentőségét 
azon lehet világosan lemérni, hogy 
amikor a hímek összevesznek valamin, 
akkor a nőstények odaszaladnak és 
felkínálkoznak a hímeknek. Máskor 
viszont, ha nincs veszekedés, akkor 
valamit kell nekik adni, mint például 
gyümölcsöt vagy egyebet, hogy haj-
landóak legyenek párosodni. Úgy-
hogy nyilvánvaló: itt sem a reproduk-
ció az egyetlen funkció, hanem meg-
jelent a stresszoldás funkciója is. 

Az emberi csoportokra is 
jellemző az agresszivitás, 
az egymással való rivalizálás. 

Igaz, hogy az emberi csoportokra is 
jellemző a belső agresszió, de más 
formában. Ha találkozik két csimpánz-
csapat és összeverekszenek, nagyon 
komoly agresszióval támadnak egy-
másra, hiszen a területüket védik. De 
a csoport belső agressziója is elég 
nagy. Mindenen összevesznek, egy 
falat ennivalón vagy bármin, vagy 
egyszerűen csak meglökik a másikat 
és ez jelentős agressziót vált ki. Sok-
szor olyan agresszióval esnek egymás-
nak, hogy az pillanatokon belül na-
gyon komoly verekedéssé is fajulhat. 
Az embercsoportokban a belső ag-
resszió nagyon lecsökkent és kifejlő-

dött a tagok közötti együttműködés. 
Valódi közösségben senki sem pofoz-
kodik csak úgy a másikkal. De a külön-
böző csoportok közötti agresszió 
nagyjából ugyanolyan erős maradt, 
mint a csimpánzok között. A csimpán-
zoknál is megjelent az együttműkö-
dés a vadászat formájában. A csim-
pánzok időnként kisebb majmokra 
vadásznak, amilyeneket a hímek el 
tudnak fogni. Ez nem úgy történik, 
hogy előre megbeszélik vagy elhatá-
rozzák és elindulnak, hanem amikor a 
csimpánzok összejönnek dél körül 
egy kis szociális tevékenységre, és egy 
kis pávián kölyök lemaradt a csapattól, 
és el lehet kapni, akkor a hímek had-
rendbe állnak és elkapják a páviánt. A 
fehérjeszükségletük 10%-át ilyen va-
dászatok során szerzik be. 

Az emberek ilyenfajta együttműködé-
se sokkal fejlettebb és jelentősebb, 
mert nem csupán egy-egy véletlen 
alkalomról van szó. Az emberek között 
mindenkinek megvan a saját feladata. 

Kiegészítő együttműködés csak az 
em bernél alakult ki. Az együttműkö-
dés természetesen megkívánja a kom-
munikációt, így a részeket szét lehet 
bontani, ki lehet osztani. Megjelent az 
emberi evolúcióban a kommunikáci-
ós kényszer, hogy valamilyen módon 
közölni tudjunk gondolatokat. A csim-
pánzok nem akarnak gondolatokat 
közölni. Az állatok kommunikációjá-
nak 10-15 jele van. És ezek a jelek mind 
arról szólnak, hogy tűnj el innen, vagy 
megtámadlak! vagy én feladom! Tehát 
valami nagyon egyszerű és többnyire 
érzelmi dologról van szó. De például 
az, hogy tegnap amögött a bokor mö-
gött voltam és egy kígyót láttam, már 
nagyon bonyolult dolog, amit semmi-
lyen állat nem tud a másiknak elmon-
dani. Noha az állati elme nagyon fejlett 
és komplikált, igazából a másik hason-
ló elmével való kommunikáció, ami 
esz közök híján nem lehetséges, az ál-
latokat nem is érdekli. Az embernél, ha 
találkozunk valaki mással, akkor érde-
kel, hogy mi történt vele, mit hallott, 
mit látott, mit csinált. Ez a csimpánzt 

abszolút nem érdekli. Csak az érdekli, 
esetleg van-e nála olyan dolog, amit 
el lehet venni. Ez a fontos, de ehhez 
nem kell kommunikáció. 

Tehát ezt valahogy úgy lehet összefog-
lalni, hogy az állati csoport egyedeiből 
az ember esetében egyének lettek, az 
egyén pedig egy közösségi kultúra 
tagja, s a közösség tagjaként tudja, 
hogy milyen lehetőségei, jogai, 
kötelességei vannak – 
ez az állatoknál nincs meg. 

Valóban, az egyedek az állati csoport-
ban részei egy nagyon jól szabályozott 
genetikai rendszernek, amely össze-
hangoltan működik, minimális külső 
behatással. Nincsenek szabályok, rit-
kák a tanult viselkedési elemek, ame-
lyek meghatároznák, hogyan kell kü-
lönböző helyzetekben eljárni. Termé-
szetesen az ember viselkedése is va-
lamilyen módon be van szabályozva 
genetikailag. De az ember azt is tudja, 
hogy egy közösségben konkrétan mit 
szabad, mit kell és mit lehet tennie. 
Ezek a kultúra körében tanult dolgok, 
amelyek generációról generációra 
száll nak. Teljesen más szabályozás ez, 
mint az állatoknál. Úgyhogy amikor 
valaki ezeket a dolgokat figyeli, látja, 
hogy az ember viselkedése igen ösz-
szetett, sok elemet tartalmazó komp-
lexum, amiben az egyes viselkedési 
formák egymással összefüggnek és 
bonyolult rendszert alkotnak. Van ben-
ne szociális rész, van benne szinkroni-
záció és konstrukciós képesség. Ha az 
ember a testével elmond egy történe-
tet, az aránylag egyszerű konstrukció, 
de mivel modern társadalomban 
élünk, gondoljunk a számítógépekre, 
azok mindegyike is egy konstrukciós 
folyamat része. Ezzel a három alapve-
tő kategóriával lehet az ember visel-
kedését meghatározni.

A szociális viselkedés része például 
a csoportok individualitása, hogy az 
ember tudja, hogy ő hová tartozik, 
és az egy másik csoport… 

Az állatok csoportjában az állat ismeri 
a társait, s azt gondolja, hogy az az ő 

csoportja, ahol ismerős társak vannak. 
De egy-két hét után egy másik cso-
porthoz is képes tartozni, ha ott meg-
ismert társak vannak. Az ember egy 
200 éves klub tagja is lehet. Még akkor 
is, ha soha nem járt ott, akkor is tudja, 
hogy ennek a klubnak a tagja. Ez kü-
lönleges dolog. Az állatok tagokhoz 
vannak kötve, kizárólag ez határozza 
meg a csoporthoz tartozást. A csoport, 
mint közösség egy absztrakt entitás, 
feljebb való, és elkülönül. A hetvenes 
években egy csomó kiscsimpánzt vit-
tek haza a pszichológusok, hogy saját 
gyerekeikkel együtt neveljék őket. 
Min den embergyereket rá lehet venni, 
hogy megossza a táplálékát, akkor is, 
ha nagyon éhes, de a kiscsimpánzt 
nem lehet. A csimpánz, harap, karmol, 
rúg, ha valamilyen táplálék megosz-
tására ösztökélik, mert amíg ő jól nem 
lakik, addig semmilyen táplálékot 
nem ad oda. Természetesen minden 
állatfajnál, amely csoportban él, kiala-
kul a szociális lét. Ennek az a funkciója, 
hogy rendet tartson, mert ha minden 
egyes falatért meg kéne küzdeni, ak-
kor állandóan verekednének, és így 
nem alakulnának ki csoportos funkci-
ók. A magasabb rangúé az első falat a 
táplálékból, verekedés nélkül. Ezért 
fajtól függően havonta vagy akár he-
tente is megverekednek, hogy a rang-
sorban elfoglalt helyüket megerősít-
sék, vagy esetleg kedvezőbb helyet 
érhessenek el. Annak van előnye, aki 
a verekedésben erősebb volt. Ennek 
megfelelően kialakítanak egy rang-
sort, ahol előre kerül, aki ügyesebb, 
hátrébb az, akit akár közrefogva kell 
védeni.

Az emberek között is megfigyelhető 
ilyen rangsor vagy ez nálunk 
másképp alakul? 

Az embernél is megvan ez a rangsor, 
hiszen minden közösségben szükség 
van rá. Az állatoknál az erőfölényen 
alapul, az embernél ennek egy külön-
leges formája alakult ki. Például ha egy 
nyári tábornál ismeretlen emberek 
összekerülnek, ők is kialakítanak egy 
rangsort. De a legjellemzőbb, hogy 
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valamilyen kulturális szabály szerint 
rangsorolunk, és ezt akkor is elfogad-
juk, ha ez az élettani rangsornak nem 
felel meg. 

Mi a helyzet az érzelmeinkkel?

Egy állatra nem jellemző, hogy a belső 
fájdalmát kimutassa, sőt addig titkol-
ja, amíg csak lehet, nehogy hátrébb 
kerüljön a rangsorban, míg az ember 
az érzelmeit általában kimutatja. Ha 
egy embercsoport együtt van 30-40 
évig, akkor mindenki mindent tud a 
másikról, és ha egy adott helyzetről, 
esetleg veszélyről van szó, mindenki 
pontosan tudja, hogy ki mit és hogyan 
fog reagálni. Egy házastárs például 
tudja, hogy a párja a következő perc-
ben mit fog mondani. De ez nem te-

lepátia vagy egyéb marhaság, hanem 
annak az ismerete, hogy a másik sze-
mély egy adott szituációban hogy 
reagál az eseményekre, történésekre. 

Az evolúció során elfogadtunk 
bizonyos szabályokat, de az egyéni, 
saját magunk által létrehozott 
szabályokat nem mindig tartjuk be.

Az evolúció is bebizonyította, hogy a 
közösségeknek mekkora szerepük 
van az életfolyamatokban, hiszen az 
emberek először közösségekben gon-
dolkodtak. Aztán elkezdtünk csak 
ma gunkra gondolni és a modern tár-
sadalmakban megjelentek az egysze-
mélyes csoportok, amelyeknek csak 
egyetlen tagjuk van, az egyén, de úgy 
viselkedinek mintha közösségek len-

nének. Ennek köszönhetően újra egy-
mással versengünk és visszajutottunk 
ugyanarra az állati szintre, ahonnan 
elindultunk. Néhány ezer éve néhány 
millió ember élt a Földön, most pedig 
6 milliárd. Nagy csoda, hogy ekkora 
termetű élőlényből ilyen sok ekkora 
területen békében meg tud élni egy-
más mellett. Pedig ha kb. 4 milliárddal 
kevesebben volnánk, „kényelmeseb-
ben” tudnánk élni a Földön, minden 
hiány nélkül. Régen volt szabályozás, 
de ez megszűnt. A régi közösségben 
az emberi élet a közösséghez tartozott, 
ma ez is individualizálódott, és a né-
pességnövekedéssel nem bír az embe-
riség. Csak remélhetjük, hogy a követ-
kező generációk magatartásában a jó 
tulajdonságok fognak dominálni.

Talán sokan nem tudják, hogy a Belvá-
ros szívében Sukoró léptékű gigapro-
jekt előkészítése folyik, ami hamaro-
san átrajzolhatja Budapest világörök-
ségi védelem alatt álló belvárosát. 

A történelmi városszövet, az utca- és 
telekrendszer, a különböző korú épü-
letek együttese évszázadok emléke-
zetét hordozza. Ebből ítéltek bontásra 
többet is a Bécsi utcában – a Brit Nagy-
követségtől a Kristóf térig –, hogy he-
lyére egy otromba jószágot – a város-
képbe nem illeszkedő üvegpalotát 
építsenek a házak fölé emelkedő szi-
var alakú építménnyel.  A negyvennégy-
ezer négyzetméteres építmény alsó 
szintjein kereskedelem és bérirodák 
kapnának helyet, a tetőterasz fölött 
lebegő léghajóban pedig 120 szobás 
szálloda. A terveket egy angol sztár-
építész irodája készíti. A tervhez a nyár 
derekán neves építészek adták jóvá-
hagyásukat annak ellenére, hogy az 
sem a fővárosi szabályozási tervnek, 
sem a Világörökség-zóna előírásainak 
nem felel meg. A beruházás érdeké-
ben feláldoznának olyan építészeti és 

védjük meg a budapesti építészeti örökséget!  
tiltakozunk budapest történeti belvárosának 

szétzúzása ellen!

kultúrtörténeti emléket, mint az 1909-
12 között áruháznak épült Fischer-há-
zat és a mo dern magyar építészet 
egyik kiemelkedő alkotását, Gulyás 
Zoltán Chemolimpex székházát (1963), 
és két védelemre méltó eklektikus 
lakóházat.

A budapesti belváros ilyen mértékű 
átrajzolása az UNESCO által adomá-
nyozott világörökségi cím elvesztésé-
vel járhat. Gondoljuk meg: megéri 
lecserélni a Belváros történetiségét 
őrző és felújítható épületeket egy 
léptéktelen, a környezetet túlterhelő, 
azt szó szerint lenéző, s ugyanakkor 
harminc év múlva a nagy név ellenére 
garantáltan eldobható architektúrá-
val? Az energiafaló, rideg, tájidegen 
építmények ma már nem számítanak 
korszerűnek, akkor sem, ha tervezőjük 
fenntarthatósági szakértőnek nevezi 
magát. A Belvárosban nem újabb jel-
képekre van szükség, hanem a közte-
rületek rendbe hozására, az épületek 
egyenként történő gondos felújításá-
ra, ahogyan ez például a Deák Ferenc 
utcában is történt. A kortárs építészet-

nek a védett övezeteken kívül lehet 
helyet találni, vagy a hely karakterét 
tiszteletben tartó tervet készíttetni, 
ami lyen például a Deák-palota! 

Ne fordulhasson elő, hogy bármifé-
le korszerűségre hivatkozva, a maga-
sabb rendű jogszabályoknak fittyet 
hányva, szakmai és civil szervezetek 
tiltakozását figyelmen kívül hagyva 
döntsenek a fejünk fölött ilyen horde-
rejű ügyben! Ha ez egyszer megtörté-
nik, megtörténhet holnap és holnap-
után is. Akkor nincs megállás, nincs 
visszaút. Hívjuk fel a város és a kerület 
vezetőinek figyelmét arra, hogy nem 
erre kaptak felhatalmazást! Hogy vé-
leményünknek hangot adjunk, tilta-
kozásunkat demonstráljuk, 2010. ok-
tóber 8-án 15.00 órára várjuk Budapest 
belvárosába, a Kristóf térre mindazo-
kat, akik egyetértenek velünk, és ezt 
kifejezésre szeretnék juttatni.  Rendez-
vényünk végén élőláncot alkotunk a 
veszélyeztetett épületegyüttes körül.

Budapest, 2010. október 1.
 

Élőlánc Magyarországért
                                                                                        

Ez a tájék szomjas, sötét… 
(sülyi péter) 

Messzi jövendővel komolyan vess öszve 
jelenkort… (Kölcsey Ferenc)

Arccal a jövőnek, 
de nem háttal a hagyománynak… 

(nyíri tamás)

A bárka elindult, hátán a Földdel – 
velünk vagy nélkülünk. 

Lehetne Őrhajó, a tudatos virrasztás, 
az ébredő éberség temploma. 

(kőszegi lajos)

2010. június 19-én, szombaton kétez-
ren vettek részt a magyarföldi fatemp-
lom felszentelésén. Arányaiban olyan 
ez, mintha Budapest tíz magyarország-
nyi zarándokot fogadna valamely Ván-
dorünnepen. (A szertartást dr. Veres 
András, szombathelyi megyéspüspök, 
Ittzés János a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület püspöke és Steinbach 
József, dunántúli református püspök 
celebrálta.) 

Magyarföld az Őrséget súrolja, az 
Őrség déli kapuja. Egyike annak a 
több ezernyi, 100 lélek alatti kisfalunak 
napjaink Magyarországán, melyek 
foggal-körömmel küzdenek a túlélé-
sért. A település részint őslakosokból, 
részint a nagyvárosból katapultáló 
szabadgondolkodókból áll. A temp-
lomépítés ötlete Rátóti Zoltán színmű-
vésztől származik, aki polgármesterré 
választása után döntött és cseleke-
dett. (Magyarföldön a politika is lehet 
művészet.) Az Árpád-korban is „fölül-
ről” építkeztek. Először emeltek temp-
lomot, azután mintegy „az égből füg-
geszkedve” következett a gaz daság. 
A szellemi centrumnak, a templom-
nak alárendelve teremtették meg a 
Lét többi fontos feltételét. És le a ka-
lappal a magyarföldiek előtt. Ha né-
hány napi menedzser-politikusi mun-
kaebéd árából negyven ember fele  lős 

Mújdricza Péter

magyarföld-őrhajó
társasjátéka nyomán templom épül-
het, miért ne foghatna össze egy ará-
nyosan reális cél érdekében akár tíz- 
vagy tizenötmillió lélek? 

A koncepció kialakításakor a kör-
nyezet szakrális földrajzi adottságai-
hoz alkalmazkodtunk. A templom-
domb a Kerka ár te rénél maga sabban, 
a temető mellett helyezkedik el, mint-
egy 10 százalékos emelkedésű szer-
pentinen közelíthetjük meg. Körbe-
sétáltuk a területet, szinte adta magát, 
hol legyen a templom középpontja. 
Ősi, közösségi tér lehetősége a kör-
alaprajz, még jóval az Árpád-kori kör-
templomok előtt jelent meg a Kár-
pát-medencében. A helyi éghajlathoz 
alkalmazkodva, ahogy például a mon-
gol jurta a Góbi-sivatagban honos 
homokviharokhoz idomult. A nyuga-
ti keresztény civilizáció kelet-nyugati 
hossztengely mentén szerveződő 
szent tereivel szemben érzett tisztelet-
tel döntöttünk úgy, hogy a kör alap-
rajzot egy huszárvágással kettévág-
juk, majd egy aranymetszés szerint 
méretezett téglalap rövidebb oldalai-
ra szerkesztjük a félköröket. Ebből 
adódott a templom kelet-nyugati irá-
nyú, hosszanti elrendezése. A tetőhé-
jalás 45 fokos hajlásszögét az éghajlat, 
pontosabban az éghajlatváltozás ha-
tározta meg. Néhány éve történt az 
egyik őrségi faluban, hogy egy diva-
tos, alacsonyabb tetőhajlású házra 
pár nap alatt méternyi hó esett. Majd 
váratlanul szakadni kezdett az eső. A 
hóréteg, mint a szivacs telítődött. 
Annyira nehéz lett, hogy beszakadt a 
tető és egy beteg nyugdíjast halálra 
zúzott. Ezért 45 fokos a templomtető, 
amelyről így könnyen lecsúszik a hó. 

Az egyik rádiós beszélgetés alkal-
mával megkérdezték, hogyan értük 
el, hogy olyan egyszerűek az épület 
te rei és a tömege? Hemingway-jel ta-
karóztunk, aki addig húzott a szöve-

geiből, amíg az eljutott az értelmezhe-
tőség határáig. Amíg össze nem dőlt 
a megszokott szövegkonstrukció. E 
tömörítő metódus nyomán lettek 
olyan hatásosak az írásai. Heming-
way is a „térszöveg” határait kereste. 
Magyarföldön a pénztelenség is se-
gítette ezt a szűkszavúságot, amikor 
már-már egymás torkának esve, szin-
te hetenként gondoltuk át újra és újra 
az építés folyamán a teljes koncepci-
ót. Elhagytunk mindent, ami csak va-
lamelyest is feleslegesnek tűnt, akar-
va-akaratlanul idézve azt a túlélő 
asz kézist, ami a középkori templo-
mokra is jellemző. A magyar nyelv és 
zene toldalékoló, agglutináló, kvázi 
ragasztó, ragozó, mellérendelő gon-
dolkodás mentén építkezik. Mi is az 
alapvető erőtani követelményeknek 
(is) eleget téve építettünk, „ragoztunk” 
a tiszta templomtér tömegéhez észa-
kon egy oldalhajót, a délnyugati fron-
ton egy bejárati, a dél-keletin pedig 
egy sekrestye elemet. Ez a térbeli, 
agglutináló addíció hűségesen alkal-
mazkodott a táj morfológiájához. Az 
épület alaprajzi és magassági mére-
teit, tömegarányait csillagászati érté-
kek határozták meg. Körben az eresz 
alatt embermagasságú, hatalmas ab-
lakok vannak, melyeken át a bezúdu-
ló napfény, mint hatalmas Napmadár, 
a templombelső felületén lebegve 
jelzi az idő múlását. A függőleges épí-
tészeti elemek napközben, a vízszin-
tesek az évszakok mentén tagolják az 
időt, oly módon, hogy a Napmadár a 
első térfalakon, napról-napra, hónap-
ról-hónapra emelkedik, fordul és süly-
lyed. Mert az összes földi vallás arche-
típusa a Nap. És éjszakánként a foly ton 
változó Hold és a csillagok sejtelmes 
tükörjátéka simogatja a térbelső fafe-
lületeit. Az őszi napéjegyenlőségkor 
a fényszárnyak a járófelület és az észa-
ki fal találkozásánál vannak. A téli 




