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Csányi Vilmos Széchenyi-díjas biológus, biokémikus, etológus, 

író, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar 

Tudomány főszerkesztője és még sorolhatnánk tovább titulusait, 

tudományos tevékenységeit, díjait, a tudományos életben betöltött 

posztjait. Rendkívül sok oldalú kutató, érdekes, autentikus ember, aki 

kiváló szakmai pályafutásán túl a szépirodalomban is sikeres. 

Könyveinek száma harminc körül van, melyek közül a kutyákról 

szólók – igazi sikerkönyvek.  Ezeket a „kutyás” könyveket is ajánlom 

az Őrszavak olvasóinak a nyár közeledtével, de most legújabb 

könyvéről, az Ironikus etológiá-ról szeretnék pár szót szólni ajánlásul.  

  

A szerző az emberi természet különböző furcsaságait mutatja be  

humorral, iróniával, könnyed nyelven megírt könyvében: az emberi 

hiedelmeket, a korrupciót, mint a társas viselkedés melegágyát, az 

erőforrások igazságtalan elosztását, racionális és érzelmi döntéseinket, 

a politikai hovatartozásnak a nemzet eszméje fölé rendelését, 

identitászavarainkat, iskolarendszerünk és a magyar egészségügy, stb.  

abszurditásait. Bölcsesség, humor, irónikus hangvétel jellemzi Csányi 

Sándor könyvét, melynek bizonyítására hadd álljon itt néhány idézet a  

Hölgyek és urak: humánetológiai megfigyelések c. fejezetből:    

 

„A hölgyek kommunikációs viselkedése kiváltképpen 

különleges, bár sok rokonságot mutat más fajokéval is. Én otthon 

általában gondolkodni szoktam, ami csendben történik, beszélni 

csupán akkor beszélek, ha többször egymás után kérdeznek. 

Feleségeim folyamatosan beszélnek, akkor is, ha éppen nem vagyok a 



helyiségben, sőt más személy sincs jelen. Ez a fajta kommunikáció 

tehát nyilvánvalóan nem a közlés, az információátadás céljait 

szolgálja, hanem leginkább a költőmadaraknál megfigyelhető 

kontaktustartó kotyogásra emlékeztet. A csibék mindaddig nyugodtan 

kapirgálnak, amíg hallják a mamájuk ritmikus hangjelzéseit, és ha 

valamiért nem hallják, pánikszerűen sivítani kezdenek a mamájuk 

után, aki azonnal a keresésükre indul. 

Ha csend van otthon, én egyáltalán nem esem pánikba. 

Lehet, hogy velem van valami baj?” (123-124. o.) 

„A „beszélgetési kényszer”, ahogyan az úr humánetológusok e 

viselkedésformát szigorúan maguk között, belső használatra nevezik, 

univerzális és kultúrafüggetlen.” (125. o.) 

 A Tudásalapú társadalom c. fejezetben leszögezi, hogy végülis 

az emberekről szóló ismeretek a legfontosabbak és ez az a tudás, 

amelyet mindig használni lehet: „Az irodalom, művészet, könyv és 

zeneszeretet nélküli társadalom életképtelen, mert a rendszer éppen 

ezen részei szólnak rólunk... A kulturálatlan ember nem tud 

választani, dönteni és szeretni, pedig ezek az ember legfontosabb 

tulajdonságai.” (249.o.) Az irodalmat, a művészetet, a színházat és a 

vallásokat nevezi az érzelmek iskolájának. Ezzel kapcsolatban 

megállapítja, hogy „egy kultúrában gazdag országgal nem lehet bármit 

megcsinálni. Elsivárosodott, egyénekre szakadt, a technikai tudást 

misztifikáló néppel bármi megtehető.” (249.o.) Épp ezért a kultúra 

sorsát nem szabad a piacra bízni – vallja a Tudásalapú társadalom c. 

fejezetben.  

Sokszor nehéz megfelelő, olvasmányos szöveget találni a 

nyelvünket tanuló haladó csoportok számára. Azt hiszem, hogy 

Csányi Vilmos könyveiben sok érdekes, hasznos, jól megírt,  

gondolkodásra, vitára késztető  írást találhatunk. 
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