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Harminc éve hunyt el Konrad Lorenz

Konrad Lorenzet széles körben ismerik, mivel olyan népszerű könyvek szerzője, mint 
Az agresszióról, Ember és kutya és a Salamon király gyűrűje. Ugyanakkor ő az etológia 
egyik megalapítója. Ez a tudomány az evolúció szemszögéből foglalkozik az állatok 
viselkedésével, elsősorban természetes környezetükben. 1973-ban megosztva orvosi 
Nobel-díjat kapott. Ez volt az első eset, hogy viselkedéstudományi kutatásért részesült 
valaki Nobel-díjban.

Konrad Zacharias Lorenz 1903. november 7-én született Bécsben, Emma Lecher és 
Adolf Lorenz gyermekeként. Híres ortopéd sebész apja felfedezett egy egyszerű kezelési 
módszert egy gyakori csípődeformációra. Adolf Lorenz – aki csaknem maga is elnyerte 
a Nobel-díjat – akkor vált híressé és milliomossá, amikor egy chicagói húsfeldolgo-
zó üzem tulajdonosának a lányát kezelte. Altenburgban, a Dunára néző nyári villában 
Konrad, a barátságos, csintalan gyerek kiélhette az állatok iránti rajongását, és ifjú ter-
mészetbarát lett belőle. Bécsben nőtt fel, a Schottengymnasiumban széleskörű liberális 
oktatást kapott.

Noha Konradot a zoológia érdekelte, az apja elvárta tőle, hogy fizikát tanuljon. 
Miután eltöltött egy évet a Columbia Egyetemen – ahol az első kromoszómákkal ta-
lálkozott Thomas Hunt Morgan laboratóriumában –, Lorenz visszatért Európába, hogy 
orvostudományt tanuljon a Bécsi Egyetemen. Sokkal nagyobb lelkesedéssel tartóz-
kodott azonban állatok, különösképpen madarak között. Az apja később azt írta róla: 
„Konrad … sokkal jobban szerette a madártant az orvosi gyakorlatnál. Nem lelkesedtem 
túlzottan a választása miatt, és a fiam roppantul megharagudott, amikor azt mondtam ne-
ki, hogy annak nincs túl nagy jelentősége, ha megtudjuk, hogy a szürke gém hülyébb-e 
annál, mint mi gondoljuk, vagy sem.”

1928-ban megkapta az orvosi diplomáját, de nem volt hajlandó a szakmában dol-
gozni. Inkább előadó lett a Bécsi Egyetem anatómia szakán, és 1933-ban megszerezte 
zoológiai doktorátusát. Az Anatómiai Intézetben egy jól ismert anatómus, Ferdinánd 
Hochstetter pártfogoltja lett. Lorenz kíváncsi volt, vajon a testi jegyekből meg lehet-e 
állapítani a genetikai leszármazást, ahogy Hochstetter próbálta bebizonyítani az össze-
hasonlító anatómia segítségével. Lorenz kezdett hinni benne, hogy ez a módszer „éppen 
úgy alkalmazható a viselkedési mintáknál, mint az anatómiai felépítésnél”. Ez az ötlet 
volt munkásságának kiindulópontja.

Lorenz „libaévei” 1934 és 1938 között felölelik a kísérletek eredeti felfogását és az 
elméleti keretek kialakulását. Miközben eredeti környezetében tanulmányozta a nyári 
ludat, a család altenburgi birtokán Lorenz maga is nevelt madarakat. Módszere a közvet-
len megfigyelés volt, követni tudta az állatok növekedését, udvarlási szokásait, a párzást 
és a fészekrakást. Ha a kislibák kibújtak a tojásból a keltetőben, és őt látták meg elsőnek 
– vagy, mint később felfedezte, bármilyen mozgó tárgyat –, ettől kezdve úgy kezelték, 
mint az anyjukat. Kiderült, hogy a nyári lúd nagyon illik az ilyesfajta tanulmányokhoz, 
mert némely más madár nemcsak kötődik az anyahelyetteshez, hanem valósággal udva-
rol neki, és igyekszik szexuálisan is közeledni hozzá. Ennek a születés utáni viselkedés-
nek az általánosítására Lorenz találta ki az „imprinting” fogalmát.

1936-ban találkozott Nikolaas Tinbergennel, egy behaviouristával, akinek nézetei 
feltűnően hasonlítottak az övéihez. Baráti, gyümölcsöző együttműködés kezdődött kö-
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zöttük. Munkájuk eredményeként meg tudták fogalmazni az alapvető stratégiákat, ame-
lyeket az állatok használtak mint a környezetükhöz való alkalmazkodás különféle mód-
jait. Az állatok nemcsak olyan előre beprogramozott tanulási mintákat mutattak, mint az 
imprinting, ugyancsak a genetika működtette a képességek megszerzését is. A madarak 
például énekelnek, de először madárdalt kell hallaniuk. A „veleszületett indítókészülé-
kek” vagy „jelösztönzők” jelentik a kulcsot, amelyek, ha egyszer megkapták az ingert, 
válaszképpen előhívják a rögzített mintákat. A jelösztönzők rendszerint a vadászattal, 
a ragadozók elkerülésével vagy a kommunikációval kapcsolatosak. Egy vörösbegy 
például a vörös színt egy idegen hím betolakodásaként értelmezi, és nekitámad vörös 
tollak élettelen csomójának. Edward O. Wilson felfedezte, hogy egy hangya az élelem 
keresése közben nyomot hagy maga után, amelyet a többiek a szaglásukkal érzékel-
nek. Ezeknek a stratégiáknak – amelyekre rengeteg példa van számos állatnál és ro-
varok között – a leírása és értelmezése sok évet vett igénybe, végül azonban világszerte 
elterjedt az etológia hatása.

A huszadik század sok biológus gondolkodója nehéznek találta, hogy gondolatait 
elválassza a politikától. Ebbe sajnos Lorenz is „belelépett”. 1938-ban beadta a felvételi 
kérelmét az NSDAP-ba, ezzel megalapozva jövőbeni kutatásait és pozícióját. Később ő 
maga is elismerte, hogy több cikkét a náci hatóságok kedvéért tette közzé.

1937-től 1940-ig a Bécsi Egyetemen volt az összehasonlító anatómia és az állati pszi-
chológia tanára. Rövid ideig az általános pszichológia szak vezetője volt az Albertus 
Egyetemen. A második világháború alatt neurológusként dolgozott egy pszichiátriai 
klinikán, mielőtt kiküldték volna a keleti frontra, ahol orosz fogságba esett. Noha hadi-
fogolyként nem volt rossz sora – börtönorvosként dolgozott – fogsága jócskán túlnyúlt 
a háború idején, csak 1948-ban engedték szabadon.

Amikor Lorenz visszatért Németországba, hamarosan újrakezdte kutatásait 
Altenburgban. Jó néhány évnyi kuporgatás után anyagi támogatást kapott a Max Planck 
Intézettől, hogy kiépítsen egy viselkedéspszichológiai központot. 1955-ben a Max 
Planck Viselkedéspszichológiai Központ építése elkezdődött a német tóvidék idilli kör-
nyezetében. Lorenz itt dolgozott 1958-tól 1973-ig, amikor visszatért Ausztriába, ahol 
örömmel fogadták az Összehasonlító Viselkedéskutatási Központban. Hírneve úgy ter-
jedt, ahogy az etológia tudománya ismertté vált Európa-szerte, és utat talált az Egyesült 
Államokba is, ahol hatását kezdetben korlátozta a behaviourizmus. 1973-ban Lorenz 
Tinbergennel és Karl von Frischsel együtt megkapta az orvosi Nobel-díjat „az egyéni és 
társadalmi viselkedési minták kutatása terén elért felfedezésekért”. Ez volt az első eset, 
hogy viselkedéstudományért részesült valaki Nobel-díjban.

Az ötvenes években írta az Ember és kutya című könyvet, az elsőt a sok közül, ame-
lyek népszerű szerzővé tették. A Salamon király gyűrűje bestseller lett. A legszélesebb 
körben ismert könyve Az agresszióról, amely 1966-ban jelent meg. Állatokkal folytatott 
tanulmányait felidézve vázolta az agressziót, és következtetéseit az emberekre is kiter-
jesztette. Az agresszivitásra „harci ösztönként” tekintett, ami genetikailag hasznos a 
fajokra a területvédelem és a túlélés érdekében. Az embereknél Lorenz hasonló szerepet 
tulajdonított az agressziónak, és azt mondta, hogy „a mesterséges fegyverek feltalálása 
megbontotta a gyilkolási képesség és szociális tilalmak egyensúlyát”. A könyv spekula-
tív jellege és az, hogy az agresszív viselkedést veleszületettnek, természetesnek tekinti, 
ellentmondásossá teszi ezt a művét.

Lorenz, a rámenős, a bonyolult személyiség – ami népszerű könyveiből világosan 
kitetszik – élvezte a hírnevet, amely élete alkonyán köszöntött rá. Egyik biográfusa 
azonban azt írja, hogy ugyanakkor „szerénységet hirdet, és kijelenti, hogy az ember 
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legértékesebb tulajdona a humorérzéke, és akiből ez hiányzik, az megalomániás lesz”. 
Fiatalemberként romantikus kapcsolat fűzte gyerekkori barátnőjéhez, Margarethe 
Gebhardthoz, akit végül elvett feleségül. Lorenz arra számított, hogy kilencvenkét 
évet fog megérni, hiszen apja is ennyi idős korában halt meg. Azonban csak 1989. 
február 27-ig dolgozhatott Altenburgban, amikor veseelégtelenség miatt elérte a halál, 
nyolcvanöt évet élt.


