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2010. augusztus 1-én, felszentelésének 
100. évfordulóján ünnepi misé vel szen-
telték újjá a Kós Károly és Jánszky Béla 
által tervezett zebegényi Havas Bol dog-
asszony-templomot. A szentmisét Beer 
Miklós váci megyéspüspök celebrálta. 
Az újjáavatásra a kívül-belül felújított 
templomban került sor, amelynek hom-
lokzatára felkerültek az eredeti terv sze-
rinti sgrafitto-díszítés, amely pénz híján 
száz évvel ezelőtt nem valósult meg. Ha 
nem is valódi sgrafitto-tech nikával és a 
tervezett színben készült a vakolatdíszí-
tés, a templom megjelenését alap vető-
en meghatározó motívummal száz év 
után mégis sikerült az építészek elképze-
lését megvalósítani. A hosszú éveken át 
húzódó felújítást a templom plébánosa, 
Kapás László által életre hívott Kós Kár-
oly Templom Közhasznú Alapítvány ké-
szítette elő, megteremtve a feladatok 
el végzéséhez szükséges alapo kat. Az 
Or szágépítő 2005/4. számának temati-
kus melléklete foglalkozott a templom-
mal, és ennek példányaival járult hozzá 
a felújítás költségeihez, amit az újjászen-
telés alkalmából az Alapítvány köszö-
nő oklevéllel ismert el.

Kováts Ábel vándorépítész Kapás 
László plébános úrral készített interjút a 
felújításról.

interjú kapás lászló zebegényi plébánossal

Hogyan került sor a felújításra?

Erre készültünk harminc év óta, amió-
ta itt vagyok, hogy a századik évfordu-
lón, ha megérjük, föl kell tenni azt, 
ami száz évvel ezelőtt lemaradt. Mert 
az az érdekes, hogy a homlokzat tel-
jesen üres volt. Zöldessárgára volt 
fest ve ezelőtt, de teljesen sima. És 
most föltettük, amit Kós Károly száz 
éve ide tervezett. Akkor sem volt elég 
pénz. S hát persze közös munka volt, 
csapatmunka nagyszerű munkatár-
sakkal. Megpróbáltuk. Gyűjtöttük a 
pénzt harminc éven át, közben belül-
ről is kellett restaurálni, tudniillik nem 
freskók a képek, hanem szekkók. Te-
hát 30 év után újra és újra kell javítani, 
mert porladnak és nem simultak be a 
vakolatba. Az egész tetőt is ki kellett 
cserélni, tudniillik palatető volt, ezt 
1941-ben tették föl, törött is, csúszott 
lefelé, az volt az első nagy lépés. Na-
gyon nedves is volt a templom, min-
den plébános próbált vele valamit csi-
nálni, de az igazi megoldást talán csak 
most sikerült megtalálni. Amikor har-
minc évvel ezelőtt idekerültem, kör-
ben a fal ab lakmagasságig, meg a 
belső szen tély fehérre volt meszelve, 
ugyan is a nedvesség kiütközött, pe-
nészes volt, és azt hitték, a fehér fal 
majd jobban mu tat. Csakhogy a ned-
vesség, meg a mész mindent elpusz-
tított, a festményeket úgy kellett pó-
tolni. A nedvesség megszüntetésére 
levertük a vakolatot egészen fúga 
mélységig és 1500 lyukat fúrtak be és 
kompresszorral préseltek be egy szi-
getelőanyagot, ami a nedvesség 60–
70%-át megszüntette. De most kívül-
ről másfél méter mélyen, egészen az 
alapokig lementek, kiástak egy hatal-
mas gödröt, elbontották a betonjár-
dát, amit a nedvesség elvezetésére 
szoktak csinálni, és egy kavicsos szel-
lőző réteget tettek be, ami elvonja a 
nedvességet a falakból. Remélhető-
leg ez most sikerült.

Az egyházközség veselkedett neki 
egyedül ennek a nagy munkának 
vagy a falutól, illetve az államtól is 
kaptak segítséget?

Időnként kaptunk, most legutóbb is 
pá lyáztunk, a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumba adtunk 
be egy pályázatot, elfogadták, jóvá-
hagyták, ellenőrizték, tízoldalas jegy-
zőkönyvet vettek föl, hogy arra kell, 
amire kérjük, és forráshiányra hivat-
kozva nem kaptunk semmit. Gyűjtöt-
tük a pénzt, a püspök is segített sokat, 
a bácsi püspök, szponzorok is voltak, 
ezzel együtt saját pénzünkből csinál-
tattuk a külső tatarozást. De hát azért 
összeadták a pénzt, Kós Károlynak ez 
az egyetlen katolikus temploma, bár 
ő maga református volt, kicsit érződik 
is rajta a puritán stílusa, szóval egye-
dülálló az egész országban. Most a 
százéves évfordulóra megújult, külső-
leg-belsőleg nagyjából rendben van.

Szeretik a hívek a templomot?

Hát, annyian járnak, mint általában 
má sutt is. 901 katolikus lélek van és 
háromszor mondok misét. Nem is kel-
lene talán háromszor vasárnapi misét 
mondani, egyedül vagyok itt, nyug-
díjas vagyok már és csak egy üdülő 
filiám van, egy kis kápolna az üdülő-
telepen, nyáron szombat esténként 
szoktam ott misézni. Persze az a 901 
lélek nem jelenti azt, hogy mind val-
lásos, de az átlag nem rosszabb, mint 
másutt. Vannak persze nagyon jó val-
lásos vidékek, de az átlag nem az.

Tudatosul a zebegényiekben, hogy mi-
lyen értéket képvisel a templomuk?

Mondjuk úgy, hogy a többség örül 
neki. Most annyi látogatónk van, any-
nyian jönnek, még a misét is innen 
köz vetítették augusztus elsején, itt 
volt a Duna televízió, a Demokrata új-
ságban jelent meg cikk, és a Magyar 
Televízióban is, sokan mondják, hogy 
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láttuk a templomunkat, láttuk az atyát, 
mondják nekem, meg mittudomén, 
miket emlegetnek, tehát ebben mu-
tatkozik, hogy szeretik és ragaszkod-
nak a templomhoz.

Kérem, hogy mutassa meg akkor kívül-
ről a templomot.

A templomteret 1941-ben elnevezték 
Koperniczky Ferenc térnek, ő a község 
szülötte volt, esztergomi kanonok, az-
tán pozsonyi nagyprépost, sze mi ná-
riumi rektor. Nagyon segítette száz 
évvel ezelőtt, hogy ez a templom fel-
épüljön. És itt is van eltemetve, 1941-
ben halt meg. Pozsonyból hozták ide 
vasúton, itt a templomban elmond-
ták gyászmisét, elhelyezték a kriptá-
ban és mindjárt el is nevezték a teret 
róla. A kommunisták egyből eltöröl-
ték, Sztálin tér lett, de nem sokáig, 
mert Petőfi térre változtatták. Most 
szerettük volna, ha visszakapja a Ko-
perniczky Ferenc nevet, de sajnos ez 
még mindig nem ment. Ezt a követ 
azért állítottuk ide, hogy ez a Ko per-
niczky Ferenc park, de csak ez a zöld 
terület a Koperniczky Ferencé.

Mondom, teljesen új ez a homlok-
zat, ez az ami most végre sikerült. 
Igyekeztünk pótolni a száz éve elma-
radt díszítést, ha most nem csináljuk, 
soha nem lett volna meg.

Ki csinálta a felújítást? 

A nagymarosi Hód Kft., a külső tataro-
zást pedig egy Fábián Dénes nevű 
restaurátor, ő tette föl a hiányzó min-
tákat. A tervező Csóka Árpád, ő itt la-
kik a községben, tervezőmérnök, ő 
irányította a munkálatokat. Igaz, Pes-
ten dolgozik, de a családja itt van, ő 
meg minden szombat vasárnap jött, 
hétköznap is, ha kellett, és ellenőrizte, 
hogy jól megy-e a felújítás.

Most itt van a fölirat is, száz évvel 
ezelőtt is volt, én leírtam pontosan, 
de nem figyeltek oda, kicsit más lett: 

„Jöjjetek imádjátok az Egek Urát” az 
volt régen, most pedig „Jöjjetek imád-
juk az Urat”, de ez apróság, a lényeget 
nem változtatja. Itt van egy kopjafa, 
1945-ben száztizenegy zebegényit el-

vittek málenkij robotra a Szovjetunió-
ba, két év múlva jöttek haza, de köz-
ben harmincan meghaltak, most már 
alig él közülük valaki, az ő emlékükre 
állítottuk 1989-ben, ez volt az első 
ilyen az országban.

Többségében sváb falu volt Zebegény?

Magyar falunak indult, de a törökök 
elpusztították, akkor jöttek Felvidék-
ről szlovák telepesek és München kör-
nyékéről németek, svábok, de most 
már ők is magyarok, csak még a ne-
vükben őrzik a nemzetiségüket, be-
szélni már az öregek se beszélnek né-
metül. 1945 január 5-én vitték el őket, 
16 és 45 év közöttieket, mondom har-
mincan nem jöttek vissza többé.

Kós kapcsolatban volt a finn építé-
szekkel, mondta itt valaki, aki egy cso-
porttal volt, mert rengeteg csoport 
jön látogatóba. Ha sokan jönnek, eljö-
vök és elmondom, amit tudok, ha ke-
vesen, akkor csak adom a kulcsot. Ez 
az egy római katolikus temploma van 
Kósnak, de Erdélyben, valahol a Var-
júvár környékén van egy görög kato-
likus temploma is.

Több is van, ott a környező román 
falvakba sok templomot tervezett, 
csak az ottani magyarok nem szokták 
emlegetni, hogy román templomokat 
is épített, amit én sajnálok, de a tavalyi 
vándoriskolás kiránduláson meg is 
néztünk néhányat, gyönyörűszépek.

Ezt a templomot is lemásolták, vala-
hol a Dunántúlon van a párja, de nem 
olyan jól sikerült (valószínűleg az iván-
ci templomra gondol), és mondom, 
egy asszony mesélte, hogy Finnország-
ban látott egy majdnem ugyanilyet.

Az oltárt is Kós tervezte kicsit puri-
tán stílusban, semmi dísz, csak a lé-
nyeg. Akkor, kérem szépen, ő tervez-
te a padokat, a szószéket, ez itt volt a 
diadalív alatt, mert hát a református 
templomban az van a központban, a 
kórus mellvédjét, mindent.

A második vatikáni zsinat után 
könnyen meg lehetett oldani a változ-
tatásokat, szétválasztani az oltárt és 
szembe fordítani.

Körösfői Kriesch Aladár tervezte a 
belső képeket és Leszkovszky György 
tanársegéd vezetésével öt iparmű-
vész festette meg őket 1910 és 14 kö-
zött, föl is írták a belső pillérre. A ké-
pek témája a szent kereszt útja, a 
ke reszt diadala. Egyik oldalon Nagy 
Kon stantin látomása: „e jelben győzni 
fogsz”; isteni sugallatnak veszi, győ zel-
met arat és szabaddá teszi a keresz-
tény vallást a milánói ediktumban 
313-ban. A másik oldalon Szent Ilona, 
Nagy Konstantin édesanyja, aki 320-
ban Jeruzsálemben a Kálvárián meg-
találja a keresztet. Ez a legjobb kép, itt, 
a diadalíven, a kereszt fölmagasztalá-
sa, a keresztre feszített Jézus Krisztust 
a mennyei Atya fölemeli a világ fölé.

Az orgonát most építettük, a szek-
rény régi, megmaradt, meg a játszó-
asztal is, de a szerkezet teljesen új.

Hányan férnek el a templomban?

Úgy háromszázan. Ünnepek alkalmá-
val mondjuk, 150–200-an jönnek rend-
 szeresen, a legtöbb helyen olyan 10% 

az arány, itt megvan még a 20% is. 
Elég kis ablakok vannak, a szentély 
teljesen sötét volt. Az esztergomi Ke-
resztény Múzeum restaurátora pró-
bálta igazítani, úgy, hogy kicsit világo-
sabb most, mint az eredeti, ha majd 
más gondunk már nem lesz és pén-
zünk meg lesz, azt is visszaállítjuk, de 
egyelőre ezzel nem tudunk foglalkoz-
ni. A gázfűtést vezettük be, az még 
nincs egészen készen.

Hol helyezték el a fűtőtesteket, 
a padok alatt?

A padok alatt. Eredetileg nem volt 
semmilyen fűtés, negyven éve van 
egy hatalmas kazán, ami eddig me-
leg levegőt fújt be, de elég olajszagú 
volt már, ki kellett cserélni.

Az orgona még Kósék 
idejéből származik?

1916-ból, az egész orgona Koperniczky 
Ferenc ajándéka volt. Rieger orgona, 
jó típusú, de annyit használtuk, sokat 
javítottuk, hogy már teljesen újat kel-

let építeni. Hat és fél millió forintba 
került. Egy dunakeszi orgonagyártó 
készítette.

Ez már a harmadik templomunk, 
a második egy kápolnaszerűség volt 
itt fenn a hegyoldalban, de azt hamar 
kinőtte a község, az első templom 
pedig a hegyek között volt, Zebegény 
hegyi bencés apátság volt itt, Pécs 
környékéről jöttek ide a bencések és 
szép román templomuk lehetett, a 
régi leírás szerint, 1251-ből van egy la-
tin nyelvű okiratunk, amely ezt bizo-
nyítja, aztán a törökök elpusztították.

Ha körbejárjuk a templomot, itt 
van egy veranda, a százéves évfordu-
lóra idetettük Kós Károly emléktáblá-
ját, érdekes megoldás, különösebben 
semmire nem használjuk, azt mond-
ja a leírás, hogy az énekkar itt gyülek-
szik, aztán innen mennek föl a kórus-
ra. A Szent Erzsébet szobor Maróti 
Géza udvarán állt, aki építész volt itt a 
községben, de államosították a villá-
ját, valamelyik plébános ügyesen át-
hozatta ide a szobrot és fölállították.
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ták gyászmisét, elhelyezték a kriptá-
ban és mindjárt el is nevezték a teret 
róla. A kommunisták egyből eltöröl-
ték, Sztálin tér lett, de nem sokáig, 
mert Petőfi térre változtatták. Most 
szerettük volna, ha visszakapja a Ko-
perniczky Ferenc nevet, de sajnos ez 
még mindig nem ment. Ezt a követ 
azért állítottuk ide, hogy ez a Ko per-
niczky Ferenc park, de csak ez a zöld 
terület a Koperniczky Ferencé.

Mondom, teljesen új ez a homlok-
zat, ez az ami most végre sikerült. 
Igyekeztünk pótolni a száz éve elma-
radt díszítést, ha most nem csináljuk, 
soha nem lett volna meg.

Ki csinálta a felújítást? 

A nagymarosi Hód Kft., a külső tataro-
zást pedig egy Fábián Dénes nevű 
restaurátor, ő tette föl a hiányzó min-
tákat. A tervező Csóka Árpád, ő itt la-
kik a községben, tervezőmérnök, ő 
irányította a munkálatokat. Igaz, Pes-
ten dolgozik, de a családja itt van, ő 
meg minden szombat vasárnap jött, 
hétköznap is, ha kellett, és ellenőrizte, 
hogy jól megy-e a felújítás.

Most itt van a fölirat is, száz évvel 
ezelőtt is volt, én leírtam pontosan, 
de nem figyeltek oda, kicsit más lett: 

„Jöjjetek imádjátok az Egek Urát” az 
volt régen, most pedig „Jöjjetek imád-
juk az Urat”, de ez apróság, a lényeget 
nem változtatja. Itt van egy kopjafa, 
1945-ben száztizenegy zebegényit el-

vittek málenkij robotra a Szovjetunió-
ba, két év múlva jöttek haza, de köz-
ben harmincan meghaltak, most már 
alig él közülük valaki, az ő emlékükre 
állítottuk 1989-ben, ez volt az első 
ilyen az országban.

Többségében sváb falu volt Zebegény?

Magyar falunak indult, de a törökök 
elpusztították, akkor jöttek Felvidék-
ről szlovák telepesek és München kör-
nyékéről németek, svábok, de most 
már ők is magyarok, csak még a ne-
vükben őrzik a nemzetiségüket, be-
szélni már az öregek se beszélnek né-
metül. 1945 január 5-én vitték el őket, 
16 és 45 év közöttieket, mondom har-
mincan nem jöttek vissza többé.

Kós kapcsolatban volt a finn építé-
szekkel, mondta itt valaki, aki egy cso-
porttal volt, mert rengeteg csoport 
jön látogatóba. Ha sokan jönnek, eljö-
vök és elmondom, amit tudok, ha ke-
vesen, akkor csak adom a kulcsot. Ez 
az egy római katolikus temploma van 
Kósnak, de Erdélyben, valahol a Var-
júvár környékén van egy görög kato-
likus temploma is.

Több is van, ott a környező román 
falvakba sok templomot tervezett, 
csak az ottani magyarok nem szokták 
emlegetni, hogy román templomokat 
is épített, amit én sajnálok, de a tavalyi 
vándoriskolás kiránduláson meg is 
néztünk néhányat, gyönyörűszépek.

Ezt a templomot is lemásolták, vala-
hol a Dunántúlon van a párja, de nem 
olyan jól sikerült (valószínűleg az iván-
ci templomra gondol), és mondom, 
egy asszony mesélte, hogy Finnország-
ban látott egy majdnem ugyanilyet.

Az oltárt is Kós tervezte kicsit puri-
tán stílusban, semmi dísz, csak a lé-
nyeg. Akkor, kérem szépen, ő tervez-
te a padokat, a szószéket, ez itt volt a 
diadalív alatt, mert hát a református 
templomban az van a központban, a 
kórus mellvédjét, mindent.

A második vatikáni zsinat után 
könnyen meg lehetett oldani a változ-
tatásokat, szétválasztani az oltárt és 
szembe fordítani.

Körösfői Kriesch Aladár tervezte a 
belső képeket és Leszkovszky György 
tanársegéd vezetésével öt iparmű-
vész festette meg őket 1910 és 14 kö-
zött, föl is írták a belső pillérre. A ké-
pek témája a szent kereszt útja, a 
ke reszt diadala. Egyik oldalon Nagy 
Kon stantin látomása: „e jelben győzni 
fogsz”; isteni sugallatnak veszi, győ zel-
met arat és szabaddá teszi a keresz-
tény vallást a milánói ediktumban 
313-ban. A másik oldalon Szent Ilona, 
Nagy Konstantin édesanyja, aki 320-
ban Jeruzsálemben a Kálvárián meg-
találja a keresztet. Ez a legjobb kép, itt, 
a diadalíven, a kereszt fölmagasztalá-
sa, a keresztre feszített Jézus Krisztust 
a mennyei Atya fölemeli a világ fölé.

Az orgonát most építettük, a szek-
rény régi, megmaradt, meg a játszó-
asztal is, de a szerkezet teljesen új.

Hányan férnek el a templomban?

Úgy háromszázan. Ünnepek alkalmá-
val mondjuk, 150–200-an jönnek rend-
 szeresen, a legtöbb helyen olyan 10% 

az arány, itt megvan még a 20% is. 
Elég kis ablakok vannak, a szentély 
teljesen sötét volt. Az esztergomi Ke-
resztény Múzeum restaurátora pró-
bálta igazítani, úgy, hogy kicsit világo-
sabb most, mint az eredeti, ha majd 
más gondunk már nem lesz és pén-
zünk meg lesz, azt is visszaállítjuk, de 
egyelőre ezzel nem tudunk foglalkoz-
ni. A gázfűtést vezettük be, az még 
nincs egészen készen.

Hol helyezték el a fűtőtesteket, 
a padok alatt?

A padok alatt. Eredetileg nem volt 
semmilyen fűtés, negyven éve van 
egy hatalmas kazán, ami eddig me-
leg levegőt fújt be, de elég olajszagú 
volt már, ki kellett cserélni.

Az orgona még Kósék 
idejéből származik?

1916-ból, az egész orgona Koperniczky 
Ferenc ajándéka volt. Rieger orgona, 
jó típusú, de annyit használtuk, sokat 
javítottuk, hogy már teljesen újat kel-

let építeni. Hat és fél millió forintba 
került. Egy dunakeszi orgonagyártó 
készítette.

Ez már a harmadik templomunk, 
a második egy kápolnaszerűség volt 
itt fenn a hegyoldalban, de azt hamar 
kinőtte a község, az első templom 
pedig a hegyek között volt, Zebegény 
hegyi bencés apátság volt itt, Pécs 
környékéről jöttek ide a bencések és 
szép román templomuk lehetett, a 
régi leírás szerint, 1251-ből van egy la-
tin nyelvű okiratunk, amely ezt bizo-
nyítja, aztán a törökök elpusztították.

Ha körbejárjuk a templomot, itt 
van egy veranda, a százéves évfordu-
lóra idetettük Kós Károly emléktáblá-
ját, érdekes megoldás, különösebben 
semmire nem használjuk, azt mond-
ja a leírás, hogy az énekkar itt gyülek-
szik, aztán innen mennek föl a kórus-
ra. A Szent Erzsébet szobor Maróti 
Géza udvarán állt, aki építész volt itt a 
községben, de államosították a villá-
ját, valamelyik plébános ügyesen át-
hozatta ide a szobrot és fölállították.
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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)

csoportkép a vándoriskola felvételi vizsgáját és diplomaosztását követően; középen tóth péter diplomás vándor

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 

csütörtöki iskola 




