
És te ki vagy?

          Mindenkinek megvan a válasza arra, hogy mi az ember – mitől több vagy éppenséggel kevesebb 

más fajoknál? Itt nem az a célunk, hogy választ adjunk a tulajdonképpeni kérdésre, csupán egész 

egyszerűen felvillantjuk mások, általunk megkérdezett személyek véleményét... Aztán Rajtad a sor, 

kedves Olvasó, hogy megfogalmazd a saját válaszaidat!

Mitől ember az ember? Mi különbözteti meg más állatoktól? Te mitől vagy ember?

Hogyan fogalmaznád meg azt, hogy mi az emberség? Mitől emberséges valaki?

Szerintem, már pusztán az, hogy gondolkodó lények vagyunk emberré tesz minket. Ezen túl-menően érző 
lényeg vagyunk, ami megint csak megkülönböztet bennünket a növényektől, állatoktól. Talán túl banális 
gondolat lenne az, hogy én azért érzem magam embernek, mert rendelkezem e két alapvető 
tulajdonsággal, de igenis ezek azok, amelyek meghatároznak bennünket.

Ez szociológiailag egy nehezen értelmezhető és mérhető fogalom, ugyanis nem létezik rá egy egységes 
leírás, definíció. Számomra a leginkább a méltányosság és a könyörületesség az a két jelző, ami az 
emberségességet hivatott behatárolni. (Budapest, tanuló: politikatudományok, 26 éves)

***

Nehéz kérdés... számomra, mint biológus, a Homo sapiens nevet viselő élőlényt, hétköznapi emberként 
pedig a családot, a barátokat, a szeretetet, a biztonságot, a fájdalmakat, a nehézségeket jelenti. Attól 
vagyok ember, hogy ezeket megélem, átélem, túlélem.

Ritkán hallani manapság az emberséges szót. Nagyjából el is tűnt, a rohanó világ megölte ezt. Szerintem 
annyit jelent, hogy például odaadod a tízóraidat a kéregető 70 évesnek, akivel mások nem bántak el 
emberségesen. Egyszerűbben megfogalmazva: úgy tudsz viselkedni másokkal, hogy nem bántasz, hanem 
adsz. (Szeged, tanuló: biológia, 27 éves)

***

Az ember ösztönök és ráció ötvözete. Attól vagyok az, hogy ezt belátom, és eszerint élek.

Emberségesség: becsület, tisztesség. Úgy élsz, hogy nyomot hagyj magad után, és legyen valami, amit 
másképp csináltál, mint a többiek. (Kolozsvár, tanuló: biológia, 23 éves)

***

Tanárként sokféle emberrel találkozom, találkoztam. Azt kell mondanom, hogy attól a ponttól tekinthető 
valaki embernek, és tér el az állatvilág más tagjaitól, hogy képes reflektálni arra, amit tett, amit tesz. Én 
ettől érzem magam embernek.

Az a  tulajdonság, ami úgy nyilvánul meg, hogy tiszteled az embertársad. (Szeged, tanár, biológus, 51 
éves)

***

 

 

 

 

 



Embernek lenni annyi: reggel felkelsz, célokat tűzöl ki, harcolsz értük, megvalósítod őket, este pedig 
lefekszel azzal a tudattal, hogy másnap újra kezdheted mindezt, miközben tisztában vagy azzal, hogy a 
halál elkerülhetetlen. Ez benne a gyönyörű és az isteni. Bennem még nincs meg az, aki lenni szeretnék, 
de már attól emberebb vagyok másokól, hogy keresem a megoldást.

Szereted a felebarátodat, mint magadat. Ez a kulcsa mindennek... (Szeged, tanuló: pszichológia, 25 éves)

***

Az emberi lét szerintem túlértékelt. Mi lenne az igazán jó „fajbélyeg”? Szinte minden tulajdonságunk 
valamilyen formában megtalálható más állatnál is. Még a vallás és természetfeletti dolgokra való hajlam 
sem kizárólag „emberi”, hisz más állatok is babonások (lásd Skinner galambjait). Talán a hasonlóságokon 
belül a minőségi különbségek meghatározóak: mi az „ágacska-technológiát” magasabb szintre 
fejlesztettük. Talán az, hogy mi képesek vagyunk kívülről szemlélni a rendszert amelynek oly’ szorosan 
részesei vagyunk.

Szívből utálom a szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá 
irányelvet, mégis ennek tükrében válik érthetővé az az idézet, amely véleményem szerint megfelelő 
válasz a kérdésre: egy ember igazi természetéről az árulkodik legjobban, ahogy az alárendeltjeivel bánik. 
Ne azt nézd mit csinál, mikor vele egyenrangúak között van (Sirius Black). Véleményem szerint 
emberségünk az szabja meg, hogy hogyan bánunk a nem-ember élőlényekkel. (Kolozsvár, tanuló: 
biológia, 21 éves)

***

„Ember küzdj, és bízva bízzál” - nem igaz?! Az ember nem állat, és szerencsére az állat sem ember. Nagy 
pusztitók vagyunk – gyilkoljuk önmagunkat és a környezetünket. A tudatosság az, ami emberré tesz 
valakit – engem legalábbis mindenképp.

Nem tudom, hogy régen mit jelentett, de azt igen, hogy ma már nem létezik. (Szeged, tanuló: biológia, 28 
éves)

***

Embernek számít minden személy aki tud viselkedni, szeretni, adni, fogadni, de az relatív, hogy mennyire 
különbözünk az állatoktól. Életműködéseink, döntéseink hormonok működésén alapszanak, hormonok 
pedig az állatoknál is vannak. Azt mondom, hogy ember vagyok, mert néha tudatosan cs*szek ki 
magammal... az állatoknál tudtommal ilyet még nem írtak le.

Emberségesnek lenni talán annyi, hogy elkövetsz minden tőled telhetőt egy adott szituációban. (Szeged, 
kutató, biológus, 30 éves)

***

Ember vagy, mert gondolkozol azon, hogy mitõl vagy az. Egy hiénának ez nem jut eszébe.

Kezet nyújtani, ha szükség van rá. (Szeged, tanuló: biológia, 24 éves)

***

 

 

 

 

 



Az ember és az állatok között lehelletnyi a különbség, épp annyi, mint két faj között általában. Ez mégis 
annyira fontos nekünk, embereknek, és azt hiszem ez az, amiben mi mások vagyunk az állatokhoz képest. 
Tudunk magunkról gondolkodni úgy mint önálló, cselekvőképes egyedekről. Ez meg annak köszönhető, 
hogy egészen jól gondolkodunk elvont fogalmakról. Tisztában vagyunk azzal, hogy élünk, és hogy ennek 
egyszer vége lesz. Fodor Ákos szerint az ember komédiája ez: Mindhalálig élni tanulni.

Az emberség az, hogy tudatában vagy annak, hogy egy baltacsapással kettéhasíthatod a melletted élő 
koponyáját, mégsem teszed. (Kolozsvár, tanuló: biológia, 23 éves)

***

Csak nekünk jut eszünkbe beszennyezni a vizet – amit megiszunk, mérgező anyagokkal kezelni azt, amit 
megeszünk, agyonfertőzni a testünket... ráadásul tudatosan. Érdekes etológia téma lehete fajunk például 
egy állatokat oktató iskolában. Ember vagyok, mert ezeket belátom, és mégsem teszek/tudok tenni ellene 
semmit.

Rég nem létezik... sz*runk egymásra. Egyszer láttam egy gyereket, aki a hamburgerét egy fekélyes lábú 
hölgynek adta - talán az lehet, hogy emberséges tett volt. De előfordulhat, hogy pár év múlva valaki 
másba bele fog rúgni. (Szeged, tanuló: biológia, 21 éves)

***

Ember: a harcos, a vívódó hős, a mártír, az önfeledten szerető, a hűséges barát, a romboló, a fájdalmat 
okozó – mindez jellemzi őt, ahogy engem is. Én szeretek ember lenni.

Ritka tulajdonság. Jelentése talán egy régi lexikonból még kihámozható... (Szeged, tanár, biológus, 48 
éves)

***

Szerintem az ember és az állatok között az az alapvető különbség, hogy mi képesek vagyunk 
gondolkozni, tudatos döntéseket hozni, logikus következtetéseket levonni. Ugyanakkor a kommunikáció 
egy sajátos formájával élünk, beszélni tudunk. Szemben az állatokkal, az ember nemcsak túlél, az 
ösztöneit követi, hanem kitűzhet célokat maga elé, valami értelmet keres az életének, és ezt jó esetben 
tudatosan teszi.

Ez a szó erkölcsi és etikai szempontból mér bennünket. Bárki lehet becsületes, de lehet tisztességtelen is 
– és ha azt vesszük, akkor mind a kettő emberi vonás, ahogy az önzőség és az önzetlenség is. Mégis 
emberségesnek lenni szerintem arról szól, hogy félretesszük a saját érdekeinket egy cél érdekében, 
valamit adunk önmagunkból másoknak. (Kolozsvár, tanuló: gyógypedagógia, 21 éves)

Kerekes Erika
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