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Konrad Lorenz osztrák etológus, 1973-ban Nobel-díjat kapott társával együtt, az egyéni és 

szociális viselkedésminták felépítésével és működésével kapcsolatos felfedezéseiért. Emellett 

„Kant1 tanítása az a prioriról2, a jelen biológiájának tükrében” című folyóiratcikke az evolúciós 

ismeretelmélet területén elismert lett. „A civilizált emberiség nyolc halálos bűne” című 

művében Lorenz felsorolja azokat az aspektusokat, amelyek véleménye szerint az emberi 

társadalom legfőbb bűnei, vagy ezek kiindulási pontjai. Az író az egész témát az emberiségre 

vetíttette ki. 

  Azonban mit is értünk bűn alatt? Miért merül fel egyáltalán az emberben a bűnözési vágy, 

netán hajlam? Már ez a kérdés rengeteg válaszlehetőséggel bír, azonban ezek hátterében 

leginkább egy pszichológiai indok húzódik meg, mint ahogy azt Lorenz az emberi viselkedés 

elméletében is kutatta. 

Bűn. Mikor ez a szó felmerül rengeteg mögöttes értelmezési mód felkívánkozik. Szinte 

lehetetlen definiálni, hisz annyira tág fogalom. „Az emberek azt hiszik, hogy egy fogalomnak 

nincs jelentése addig, amíg nem definiálták. De könnyen megmutatható, hogy némi logikai 

megfontolással, hogy ez nyilvánvalóan nonszensz3”. Minden tudományterület különböző 

módon értelmezi ezt. A jogban: a büntetőjog kötelezően alkalmaz szankciórendszert, tehát 

szűkebbnek kell lennie minden más szabálynál. Ennek értelmében számos „csupán” 

erkölcstelen dolgot figyelmen kívül hagy, mint például a hazugságot vagy a házasságtörést. A 

vallás ezzel ellentétben főként az erkölcsi normákkal tudatosan szembe szegülő tetteket 

nevezi bűnnek. Az eleve elrendeltetés elve alapján, Ádámtól és Évától kezdve az emberek 

bűnösen születnek és életük végéig Isten kegyelméért esdekelnek, amely a Mennyországba 

jutásként teljesedhet be. A bűn és a bűnhődés párosát a megbocsátás írhatja felül a katolikus 

keresztény valláskultúra szerint, a földi életben ezt a gyónás teheti lehetővé. 

Azonban a tettleges bűn bekövetkeztéig egy hosszú lelki folyamat vezet, melynek számos 

külső-belső tényezője lehet, amelyek az egész cselekedetet elindítják. Nyilván a vétkesség 

mértékét különböző szempontok alapján, különböző csoportokba lehet osztani, mint például: 

egy egész embercsoportot érint vagy „csupán” magát az embert? Kihatással van olyan 

                                                           
1 Immanuel Kant filozófiájában nagy szerepet játszik az a priori fogalma  
2 jelentése: a tapasztalás és a tények ismeretét megelőző tudás 
3 Karl Popper (1902-1944): tudományfilozófus idézete 



személyekre, akiknek ehhez közük sem volt? Az előző kérdések ismeretében tud az ember 

rájönni, hogy valójában milyen súlyos a bűn mértéke. 

Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne4 című művében összeszedi mindazt 

a nyolc alapvető vétket, amelyek a népesség hanyatlásához és elembertelenedéséhez 

vezetnek. A következő sorokban egyes téziseit értelmezem: 

1. Túlnépesedés 

Ebben mégis mi a bűn? Tulajdonképpen az, hogy a nagy embertömegben az ember a saját 

életére tör. Ezalatt azt kell érteni, hogy az ember legkiválóbb tulajdonságai, képességei, mind 

elvesznek az embertömegben. Az egész emberiség egy arctalan egésszé fonódik össze. 

Másrészt az emberek elidegenedése ahhoz vezetett, hogy olyan dolgok, mint például: erőszak, 

rablás a nyílt utcákon nappal megtörténhet anélkül, hogy az arra tévedő járókelő 

megakadályozná. 

2. Az élettér pusztulása 

Az ember egy olyan élőlénnyé fajult, aki ott pusztít, ahol tud, pláne, ha profittal jár ez a 

tevékenység. Képesek vagyunk a természetet elpusztítani, újabb és újabb őserdőket vagy 

termőföldeket, ha az emberi érdek úgy kívánja. Sajnos ennek büntetését a jövő fogja igazán 

megtapasztalni, hiszen annak ellenére, hogy sokan abban a tévhitben élnek, hogy az 

erőforrások kimeríthetetlenek és mindig lesz alternatíva, sajnos a gyakorlatban ez nem így 

van. 

3. Versenyfutás önmagunkkal 

Egész életében az ember egy kitűzött cél után fut. Amikor ezt eléri, újabb és újabb célokat tűz 

ki, mint az életében, mind a hivatásában. Azonban ez a folyamat is ahhoz vezet, hogy az ember 

teljesen elveszíti a fókuszt a körülötte lévő dolgokról. Nem kérdőjelez meg semmit, egyetlen 

cél hajtja. Ez is a civilizáció egyik bűne közé sorolható, elveszi az ember szabadságát és egy 

folytonos ciklus válik az életünkből, amely egy úgynevezett idegőrlő hajsza. Megfoszt minket 

az önmegfigyelés lehetőségétől, tehát nem csak embertársainktól, hanem saját magunktól is 

elidegenedünk. „A vizsgálódás nélküli élet nem embernek való5”. 

                                                           
4 Konrad Lorenz: Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (1973) 
5Platón (ie. 427- ie. 347): ókori görög filozófus idézete  



4. Az érzelmek fagyhalála 

A jutalom-büntetés elve szorosan összefügg az öröm-bosszúság párosával. Manapság az 

ember a büntetésre és a bosszúságra túlérzékenységet mutat és sokkal inkább hajlandó ezt 

tenni egy másik embertársával, míg a jutalom és öröm háttérbe szorult és ezekkel szemben az 

ember fásultságot mutat. Valóban nagyobb mozgatóerővel bír az ember számára másnak -

vagy adott esetben- saját magának büntetése, ahelyett, hogy egy mindenki számára kielégítő 

környezet megteremtésére helyezné a hangsúlyt? 

5. Genetikai összeomlás 

Ebben az esetben a civilizált ember bűnösségéről olyan értelemben beszélünk, hogy bizonyos 

embertársainkat külön „felcímkézzük” ezzel társadalmi nehézségeket okozva nekik, ilyen 

például: a fogyatékos és ép jelző. Az emberiség egyáltalán nem veszi észre, hogy ezzel a 

másiknak az érzelmeit sérti meg, ezzel is utalva az előző pontomra. A genetikai összeomlás 

következményei lehetnek: az emberiség fokozódó infantilizmusa és a fiatalkori bűnözés 

növekedése. Mindkettő a civilizált kultúra hanyatlását eredményezi. 

6. Tradíciók lerombolása 

Sokan azt hiszik, hogy a tradíciók eldobásával, képesek egy új kultúrát teremteni a semmiből. 

Azonban minden tudományos területnek az alapja a múltba visszamenő ismeretek tovább 

görgetése. Az emberiség odáig fajult, hogy ezt egyrészt fel sem ismeri másrészt egy új kultuszt 

akar megteremteni, azonban a történelem is igazolja, hogy az új és lázadó tevékenységek 

hamar elnyomás alá kerülnek, míg a történelem kezdeti koráig visszanyúló gyökerek, a mai 

napig befolyásolják ismeretünket. A civilizált ember lázongásra való késztetése -amely 

legfőképp a fiatal generációkra jellemző- itt is egy halálos bűn felé sodorja a társadalmat.  

7. A dogmák6 ereje 

Az előbbiek ismertetése után, elérkezünk egy olyan pontra, amely a filozófia alapját képzik: a 

tények megkérdőjelezése. Sokan egy-egy tézist vagy tényt alapvetően vitathatatlannak 

ítélnek, azonban sok esetben az érzelmeink és gondolkodásunk nem hajlandó ezek 

befogadására.  „A filozófiának egyáltalán nincsenek általános eredményei, olyasmi, amit az 
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fogadnak el. Olyan tan vagy vélemény, amelyhez mereven ragaszkodnak, amelyet kötelező erejűnek tartanak, 
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ember tudhat, s ezáltal birtokolhat. Miközben a tudományok a maguk területén 

szükségképpen biztos és általánosan elismert ismeretekre tettek szert, a filozófia erre 

évezredek fáradozásai árán sem volt képes. Mi tagadás: a filozófiában nincs meg a véglegesen 

megismert dolgok egyértelműsége”7. Az emberek könnyen dogmatizálhatóak sajnos, amelyek 

egy korábban nem ismert mértékű egységesítéshez vezetnek az emberek nézeteit tekintve. 

8. Az atomfegyverek 

Talán az összes halálos bűn közül ez az, ami ellen az ember a leghatékonyabban tudna 

védekezni: egyszerűen nem előállítani. Míg az előző hét esetben volt és van mód megoldásra, 

ebben az esetben ez csak a jövő feladata lesz. Jelenleg a probléma kezdeti stádiumában 

vagyunk. 

 

Összességében elmondható, hogy a bűn mindig is része volt és lesz a civilizált emberi 

társadalomnak. Azonban annak megakadályozására, hogy ez továbbra is ilyen tendenciát 

mutasson előbb mindenkinek magán kéne változtatni ahhoz, hogy ez a többi emberre is 

kihasson. Ennek eleme az önmegismerés és a filozofálás.  
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