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A részben evolúciós kérdésekkel is foglalko-
zó biológusok számára nem szokatlan, hogy
némely dolog kezdete valahol elvész a múlt
homályában. Ez azonban nem igaz a magyar
etológia történetére. Errõl pontos adatunk van:
1973. Ekkor alakult meg az ELTE Etológia
Tanszékének elõdje Csányi Vilmos professzor
vezetésével a gödi Biológiai Állomáson Ma-
gatartásgenetikai Laboratórium „fedõnév”
alatt. Emellett természetesen zajlott egyfajta
párhuzamos evolúciós folyamat is, azaz más
tudományos intézményekben is születtek
etológiai indíttatású munkák, de talán nem
vitatható, hogy egy ilyen hazai „mûhely” létre-
jötte nagyban hozzájárult az etológia magyar-
országi meghonosításához. Ma már több mint
huszonöt évre tekint vissza a Magyar Etológiai
Konferencia története, amely háromévente
ad lehetõséget a hazai kutatások bemutatá-
sának, és 1997-ben megalakult a Magyar Eto-
lógiai Társaság is, melynek fõ célja az etológia
mint tudományos módszer megjelenítése a
magyar természettudományban, oktatásban.

1973 más szempontból is fontos dátum
az etológia történetében. Ekkor ítélték oda a
Nobel-díjat három magát etológusnak valló
zoológusnak: Konrad Lorenznek, Niko Tin-
bergennek és Karl von Frischnek. Mi, etoló-
gusok természetesen büszkék vagyunk erre
a sikerre, ami e fiatal tudományág elsõ nagy
nemzetközi elismerése volt, ám vannak, akik
máig a Nobel-díj bizottság egyik „nagy té-
vedésének” tartják. Hogyan kaphattak vala-
kik orvosi-élettani Nobel-díjat azért, mert
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„távcsõvel a nyakukban nézegetik a vadon
élõ állatokat”, vagy abban élik ki magukat,
hogy libacsibékkel úszkálnak a tavakban?
Nos, egy pillanatra próbáljuk meg elfogadni
ezt az álláspontot, és nézzük meg, honnan
jöttek, mit csinálnak ezek a magukat „etoló-
gusnak” valló biológusok, és esetleg valóban
nem lehetne-e meg a világ nélkülük?

Kezdetben volt a morfológia, majd az ana-
tómia, amely leírta a formák (növény-, illetve
állatfajokat reprezentáló egyedek) szerkeze-
tét, aztán jött a rendszertan, amely rendszerez-
te magukat a formákat („fajokat”). Alig több
mint száz éve megjelent a biokémia, az élet-
tan, majd a genetika, melyek az egyes formák
egyedi szintjén vizsgálták mûködésük, fej-
lõdésük, illetve szaporodásuk mechanizmu-
sainak alapjait. Aztán kiderült, hogy ezeket
„formákat”, illetve e formák közösségeit („po-
pulációit”) a környezettel együtt érdemes
vizsgálni, és megszületett az ökológia. Rövi-
den mindezt úgy is összefoglalhatjuk, hogy
hagyományosan az egyes tudományágak a
biológiai szervezõdés különbözõ szintjeit
veszik górcsõ alá. Akkor rendben is volnánk.
Vagy talán mégsem? Már Darwinnak is feltûnt,
s talán ezért is tekintik õt sokan az etológia
atyjának (is), hogy ebbõl a felépítménybõl
valami hiányzik, hiszen az állatok esetében a
viselkedés nem igazán sorolható be az emlí-
tett biológiai szintek közé. Valóban, miért ma-
rad ki a viselkedés mint szervezõdési szint,
holott jól tudjuk, hogy az egyed viselkedé-
sének mérhetõ paraméterei éppolyan fenoti-
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pikus jellemzõknek tekinthetõk, mint mond-
juk a lábszárcsont hossza, a vérnyomás vagy a
koleszterinszint. Az etológia éppen azért vál-
hatott önálló tudománnyá, mert a viselkedés
tanulmányozása alapvetõen más módszere-
ket igényel, mint az egyedi szint alatti jellem-
zõk leírása. Lorenz egyik legfontosabb hozzá-
járulása a biológia tudományához éppen az a
felismerés, hogy a viselkedést fenotípusos bé-
lyegként kezelte, amely nemcsak az egyed-
re lehet jellemzõ, hanem a fajra vagy más
rendszertani csoportra is, így ugyancsak más
fenotipikus jellemzõkhöz hasonlóan hozzájá-
rulhat a fajok közötti rokonsági viszonyok
tisztázásához. Tehát akárhogy is nézzük, a
viselkedés mindenképpen a biológiai szerve-
zõdés egyik külön szintje, és így a probléma
továbbra is megmarad, amikor csupán két
szervezõdési szintet különböztetnek meg
(infraindividuális és szupraindividuális), mint
ahogy ez például az OTKA pályázati biztottsá-
gok esetében megfigyelhetõ.

Talán e kissé „különc” helyzet miatt a
viselkedés kutatói hamar felismerték az inter-
diszciplináris kutatás jelentõségét. Az etoló-
gia születésével lényegében egyidõben in-
dultak a neuroetológiai, magatartásgenetikai,
humánetológiai kutatások, amelyeket némi
késéssel, de növekvõ lendülettel követtek
az öko-etológiai, azaz közkeletû szóval visel-
kedésökológiai megközelítésen alapuló vizs-
gálatok. Egyre gyakoribbak az olyan kutatási
programok, amelyek nem korlátozódnak a
viselkedés értelmezésére, hanem igyekez-
nek feltárni az adott viselkedés genetikai vagy
neurobiológiai alapjait éppúgy, mint a visel-
kedés hozzájárulását az egyed életben mara-
dásához. Azt is mondhatnák, hogy az etológia
alkalmas terep lehet különbözõ tudomány-
területek összekapcsolására is. Példaként te-
kintsük a madárének-kutatás esetét. Talán
már több is, mint kétszáz éve, hogy „ráérõ”
lelkes madárkedvelõ, zoológuslelkületû termé-
szetbúvárok zongorahangra igyekeztek átírni
a madarak énekét. Késõbb „szakavatott” eto-

lógusok készítettek ezrével különbözõ madár-
fajok énekérõl katalógust. Korán felmerült,
de még mindig a viselkedésökológia egyik
központi kérdése a madárének funkciójának
vizsgálata, azaz: milyen szerepet játszik az
ének a párválasztásban vagy területvédelem-
ben. Ezzel párhuzamosan kezdõdött meg az
éneklés mint viselkedés mechanizmusának
(neurális, hormonális aspektusok) feltárása. Ma
sokan a madárének-tanulást mint az emberi
nyelvtanulás egyik neurobiológiai modelljét
tartják számon, és a genetikusoktól kezdve,
neurobiológusokon és etológusokon át a visel-
kedésökológusokig vizsgálják. Reményeim
szerint ebbe az integrációs folyamatba adnak
betekintést a kollégáim által írt tanulmányok,
amelyek nemcsak viselkedési szinten értel-
mezik a jelenségeket, hanem igyekeznek ge-
netikai, neurobiológiai vagy éppen ökológiai
szintû megközelítést is nyújtani, illetve érintik
a teoretikus modellezés avagy a humán pszi-
chológia határterületeit.

Végül két megjegyzés. Más tudományok-
kal szemben az etológia a kevéssé eszköz- és
technológiaigényes területekhez tartozik.
Talán ez is oka annak, hogy a magyar etológiai
kutatások a világ élvonalába tartoznak. A kötet
szerzõi közül néhányan már külföldön öreg-
bítik a magyar tudomány hírnevét, és aktív
szerepük volt és van abban, hogy az általuk
vezetett kutatásban az etológiai szemlélet
megfelelõ képviseletet kapjon.

A hazai etológia nemzetközi elismertsé-
gét jelzi, hogy 2005-ben Budapesten rendez-
zük meg a több mint ötvenéves múltra visz-
szatekintõ Nemzetközi Etológiai Konferen-
ciát. Ez nemcsak arra ad lehetõséget, hogy
bemutassuk a magyar etológiai kutatás ered-
ményeit, de bizonyára sok kezdõ kutató szá-
mára is meghatározó jelentõségû élmény lesz.
Nevükben is remélem, hogy etológiai kutatá-
saink továbbra is élvezni fogják a hazai tudo-
mányos közvélemény erkölcsi és anyagi támo-
gatását, hogy a jövõben képesek legyünk
felvenni a versenyt külföldi kollégáinkkal.
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