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Az emberi faj egyik legfeltûnõbb, más em-
berszabásúaktól jellegzetesen elkülönítõ 
sajátossága a társas megértõképességek komp-
lex rendszere (szociális kogníció), melynek 
evolúciós megjelenését és az emberi visel-
kedésevolúcióban játszott szerepét mind-
máig nem sikerült maradéktalanul tisztázni. 
A kogníciókutatás jelenlegi irányzatai idõrõl 
idõre új elméletekkel állnak elõ, melyek 
ütköztetése és az ennek kapcsán kialakuló 
viták komoly hajtóerejét jelentik a kognitív 
tudomány fejlõdésének.

A kutya mint a szociális kogníció kutatásá
nak alanya

E problémakörbe való bekapcsolódás szán-
dékával kezdtünk bele valamivel több, mint 
tíz éve az ELTE Etológia Tanszékén azokba 
a kutatásokba, melyek a kutya és ember kap-
csolatát, a kutya háziasítása során bekövetkezett 
viselkedésevolúciót és az ennek nyomán 
feltételezhetõ szociokognitív változásokat 
próbálja felderíteni. A kutatás vezérfonalául 
szolgáló munkahipotézist kutatócsoportunk 
a Magyar Tudomány egy korábbi számában 
részletesen is kifejtette (Csányi – Miklósi, 
1998). Eszerint a csimpánz-ember homo-
lógia mintájára felvethetõ egy kutya-ember 
analógia annak alapján, hogy a kutya több 
tízezer év óta él ugyanabban az ökológiai és 
szociális környezetben, mint az ember. Az 
emberrel való együttélés a kutya szempontjából 
éppen a környezet szociális komponenseinek 
komplexitásában okozott rend-

kívüli növekedést, és ez olyan adaptációs 
kényszerként jelentkezett, melynek révén 
a kutya szociális kognícióját érintõ viselke-
désében megjelentek humánanalógnak 
tekinthetõ szociális tulajdonságok (például 
a kötõdés, kommunikációs és kooperációs 
képességek stb. vonatkozásában). A felvetés 
szerint e speciális viselkedésevolúció tanul-
mányozása új lehetõséget nyit az emberi vi-
selkedési mechanizmusok megértését célzó 
összehasonlító vizsgálatok számára, melyek 
eddig fõként az ember és más fõemlõs fajok 
közötti viselkedési homológiák vizsgálatára 
korlátozódtak.

Az utóbbi évek kutatásai több vonatko-
zásban is igazolták a fenti hipotézisbõl 
következõ modell érvényességét, hiszen úgy 
találtuk, hogy a kutyák kötõdési viselkedése, 
gesztusokon alapuló kommunikációja, szo-
ciális tanulási formái, illetve együttmûködési 
készsége sok szempontból megfeleltethetõ 
az ember hasonló tulajdonságainak (részleteket 
lásd e kötet további cikkeiben, ill. Miklósi et 
al., 2004). Az alábbiakban egy, a társas visel-
kedés szempontjából kiemelkedõen fontos 
kutya-ember párhuzam felvázolására vállal-
kozunk annak a kérdésnek közelebbrõl való 
megvizsgálásával, hogy milyen szerepet játszik 
a tanítás, illetve a taníthatóságra való készség 
a kutya viselkedésének kialakításában. 

Tanítás és taníthatóság 

A kognitív tudományok mindig is nagy ér-
deklõdéssel fordultak a szociális tanulás kü-
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lönbözõ komplex formái felé (például imitáció), 
mert e jelenségek tanulmányozása alkalmat 
adhat arra, hogy betekintést nyerjünk az 
elme mûködésének rejtett világába. Az aktív 
tanító viselkedéssel való ismeretátadás egy 
különleges szociális tanulási forma, mely mind 
a tanuló, mind pedig a tanító egyed részérõl 
kifinomult szociális és kognitív képességeket 
igényel. A jelenség etológiai megközelítése sze-
rint a következõ feltételek megjelenése esetén 
tekinthetjük a megfigyelt viselkedést tanításnak 
(Caro – Hauser, 1992): 

(I) A tanító egyed csak a naiv megfigyelõ 
(tanuló) jelenlétében változtatja meg a viselke-
dését, mely módosítás a tanító számára nem 
jár közvetlen haszonnal – sõt, az esetek 
többségében kifejezetten hátrányos. 

(II) A tanító viselkedés tapasztalati 
lehetõséget és megfigyelhetõ példát nyújt 
a „tanuló” számára a megfelelõ viselkedés 
kialakításához, illetve az is elõfordul, hogy 
büntetéssel vagy buzdítással (ti. negatív vagy 
pozitív megerõsítéssel) közvetlenül befolyá-
solja a tanuló viselkedését. 

(III) A tanítás eredményeképpen a meg-
figyelõ egyed olyan új ismeretekre, készsé-
gekre tehet szert, melyeket egyéb módon 
csak lassabban és kevésbé hatékonyan 
sajátított volna el, vagy pedig egyáltalán nem 
lett volna képes megszerezni.

Bár e feltételrendszer alapján az állatvilág-
ban is megfigyelhetõek tanításként értelmez-
hetõ viselkedések, de feltûnõ, hogy még a 
fejlett szociális fajok között is csak elvétve 
találkozunk egyértelmû esetekkel. Arra a 
kérdésre, hogy miért nem gyakoribb a jelen-
ség, elméletileg többféle válasz is lehetséges. 
Egyrészt a tanítás az önzetlen viselkedés (alt-
ruizmus) egy lehetséges formája, mely ekép-
pen meglehetõsen költséges a tanító (általában 
a szülõ) egyed számára. Másrészt a tanítás révén 
való ismeretszerzés komplex folyamat – melyet 
fõképpen bonyolult problémák megoldására 
lehet hatékonyan használni –, a  természetes 
szelekció pedig általában nem kedvez ki-

alakulásának, mivel az életben maradáshoz 
fontos képességeket és készségeket gyakran 
eleve beépíti az adott faj viselkedésrepertoár-
jába. Azt is fontos figyelembe vennünk, hogy 
a hatékony tanító viselkedés olyan magas szintû 
kooperációs, kommunikációs és kognitív 
készségeket igényel, melyek messze megha-
ladják a legtöbb faj képességeit.      

A tanító viselkedés társas kapcsolatokban 
betöltött szerepét tekintve az ember feltûnõen 
elkülönül az állatvilág egyéb képviselõitõl. 
A humán kogníciókutatás közismert, alap-
vetõ felismerése, hogy az embernél megfi-
gyelhetõ tanítási helyzetek gyakorisága, 
komplexitása, ismeretátadási hatékonysága 
humánspecifikus kognitív képességeket 
tükröz, és egyfajta – a hatékony ismeretát-
adásra kialakult – evolúciós adaptációnak 
tekinthetõ. Az irodalomban gyakran „peda-
gógiainak” nevezett interakciókat úgy defi-
niálhatjuk, mint valamely általánosítható 
ismeret explicit megnyilvánulását a „tanító 
egyed” részérõl, melyet egyidejûleg kísér 
egy másik egyed (tanuló) azon törekvése, 
hogy a megjelenített ismeretet értelmezze és 
beépítse saját ismereti rendszerébe. 

Témánk szempontjából különösen fon-
tos, hogy a humán kogníciókutatás egyik 
legújabb elmélete (Csibra – Gergely, 2005) 
több vonatkozásban is új megvilágításba 
helyezi az emberi tanítás jelenségét (humán 
pedagógia), melynek központi szerepet tu-
lajdonít mind az emberi viselkedés evolúció-
jában, mind pedig a humán kogníció egyed-
fejlõdésében. Eszerint a tanítás/taníthatóság 
fajunk olyan elsõdleges képessége, mely a 
törzsfejlõdés során elõbb jelent meg, mint a 
nyelvi képességek, illetve a mások mentális 
állapotairól való gondolkodás fejlett formái 
(tudatelmélet). Ily módon tehát a humán 
pedagógiának nevezett jelenség nem kö-
vetkezménye, hanem lényeges elõfeltétele 
lehetett a nyelvi kommunikáció és kifinomult 
mentális állapottulajdonítási képességeink 
kialakulásának.   
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A tanítási helyzetek különösen alkalma-
sak arra, hogy olyan, a csoportos élet 
szervezõdésében fontos, releváns kulturális 
információk kerüljenek átadásra (szokások, 
rítusok, tárgymanipulációs ismeretek, viselke-
dési szabályok), melyek ok-okozati össze-
függései nem könnyen beláthatók, kognitív 
hátterük gyakran homályos, és ily módon 
egyéni (próba-szerencse) tanulással vagy 
valamiféle belátás útján történõ megismerés-
sel nem könnyen sajátíthatók el.  

A pedagógiai fogékonyság szerepe
az ember korai kognitív fejlõdésében

A tanítás, illetve az ennek révén való tanulási 
képesség (ti. tanítási helyzetek specifikus 
felismerése) bár kölcsönösen feltételezik 
egymást, idõben jelentõs eltéréssel jelennek 
meg az egyedfejlõdés során. Míg az ember 
gyakorlatilag a tanítási szituációkra specifiku-
san érzékeny lényként születik, és a korai cse-
csemõkorban megfigyelhetõ szociokognitív 
képességek éppen ennek a megnyilvánulásai, 
a tanító viselkedés jóval késõbb, a tudatel-
méleti képességek kibontakozásával válik 
általánossá. A tanító részérõl ugyanis a tanítá-
si szituációban való részvétel komplex men-
tális-reprezentációs képességeket követel, 
hiszen neki nemcsak azt kell felismernie, hogy 
milyen ismeretei hiányoznak a tanulónak, 
hanem azt is figyelemmel kell követnie, hogy 
partnere megértette-e az átadandó ismerete-
ket, és adott esetben e szerint kell módosítania 
saját viselkedését. Ugyanakkor a saját ismereteit 
is komplex módon kell kezelnie, hiszen 
idõrõl idõre el kell döntse, hogy az átadandó 
ismereteinek mely elemei valóban újak és 
a végeredmény szempontjából fontosak a 
befogadó számára, s ezekre kell fókuszálnia 
a tanítás során (Csibra – Gergely, 2005).

Számos kutatási eredmény bizonyítja, 
hogy már a korai csecsemõkorban képesek 
vagyunk felismerni egy adott helyzet „taní-
tó” jellegét, és ilyen helyzetekben készek 
vagyunk a tanulásra. Egyrészt érzékenyen 

reagálunk azokra a kommunikációs jelzé
sekre, melyek a tanítási helyzetet jellemzik 
(például szemkontaktus), másrészt hajlamo-
sak vagyunk úgy értelmezni a kommunikáló 
partner bizonyos irányjelzõ akcióit (például 
két pont közötti tekintetváltás vagy mutatás) 
mint referenciális jeleket, és elvárjuk a „tanító 
partnertõl” hogy releváns és új információt 
szolgáltasson arról, amire kommunikációs 
viselkedése irányul (referens).

A referenciális kommunikáció nem feltét-
lenül igényel bonyolult szimbolikus (nyelvi) 
kommunikációt, olyan „egyszerû” eszközök, 
mint a szemkontaktus, a figyelem átirányítása 
tekintetváltással, a mutatás és más direk-
cionális gesztusok is hatásosak lehetnek 
ebben a vonatkozásban. (Így lehetõvé válik, 
hogy már korai csecsemõkorban nyelvi ké-
pességek nélkül is sikeresen részt vegyünk 
tanítási helyzetekben.)

A mások figyelmi állapotára való érzé-
kenység fontos szerepet játszik a kommuni-
kációs (tanítási) helyzetek kialakításában, s 
ennek megnyilvánulásai, a kapcsolt figyelem, a 
tekintet irányváltására való érzékenység, a te-
kintet követése már jóval azelõtt egyértelmûek, 
hogy a „tanuló” képes lenne felismerni azt, 
hogy a figyelmi állapot speciális mentális 
állapot (tudatelmélet), illetve azt, hogy a sze-
mek kivételes lehetõséget nyújtanak a másik 
mentális állapotaiba való „belelátásra”. Ezt az 
általános szenzitivitást jelzi például, hogy a 
csecsemõk már hat hónapos korukban haj-
lamosak figyelmükkel követni az interaktív 
szociális partner tekintetének irányváltásait 
(Hood et al., 1998). 

A pedagógián alapuló tanítás tehát nem-
csak egy ismeretátadási mód, hanem egy 
jellegzetes kommunikációs forma is, tulaj-
donképpen a szociális tanulás egy különös 
formája, melyet az azt kísérõ kommunikációs 
viselkedés tesz specifikussá. A tanítási helyzet 
hatékony mûködésének feltétele ugyanis az, 
hogy a tanító (felnõtt) nemcsak valamilyen 
viselkedést demonstrál, amit a megfigyelõ 
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(tanuló) spontán megfigyeléssel elsajátíthat, 
hanem azt a szándékot is megjeleníti, hogy 
tanítani akar, vagyis hogy a tanuló számára 
fontos, releváns információt mutat be (tanít).  
Ebbõl következõen a tanuló (csecsemõ) 
kitüntetett figyelemmel kell reagáljon az ef-
fajta szándékot kommunikáló ismeretátadó 
jellegû szituációkra, s az elmélet szerint ezt 
biztosítják a fent említett (veleszületett) kom-
munikációs készségek. 

A pedagógiai hozzáállás lényege tehát, 
hogy tanítási szituációban az ember veleszü-
letett természeténél fogva úgy tekint társaira, 
mint „mindentudó”, együttmûködésre kész 
partnerekre. Ezek az evolúciósan beépített 
feltételezések a szociális világ mûködésérõl 
alapvetõ fontosságúak társas viselkedésünk 
és kognitív fejlõdésünk szempontjából (Csib-
ra – Gergely, 2005).

A kutya mint a pedagógiai
fogékonyság modellje

Az elõbb elmondottakból következik, hogy  
a tanítással való információszerzés csak ak-
kor lehet sikeresebb, mint az egyéb szociális 
tanulási technikák, ha a „tanító” magas szin-
ten képes kialakítani és vezérelni a tanításhoz 
szükséges kooperációt, és a „tanuló” ebben 
megfelelõ módon részt vesz (kooperativitási 
feltétel), valamint ha a „tanító” idõrõl idõre 
megnyilvánuló ismereteit a tanuló kész re-
leváns információként elfogadni mindenfajta 
különösebb mérlegelés nélkül (dominancia
elfogadási feltétel). 

A közelmúltban végzett megfigyeléseink 
eredményei arra utalnak, hogy a kutya az 
emberrel való interakcióban gyakran visel-
kedik mind a kooperativitási, mind pedig a 
dominancia-elfogadási feltételnek megfele-
lõen, és számos szempontból hasonló mó-
don értelmezi az emberi kommunikációs 
viselkedést, mint egy csecsemõ vagy kisgyer-
mekek. E hipotézis szerint a tanítási helyze-
tekre való érzékenység és az azok révén 
való gyors ismeretszerzési készség a kutya 

háziasítása során végbement viselkedésevo-
lúció következménye. E tekintetben a kutya 
különleges viszonya az emberrel egyedül-
állóan alkalmassá teszi arra, hogy tanítási 
szituációkban mint tanuló (információbefo-
gadó) fél vegyen részt.

Az ember tanítóként való elfogadását 
(dominancia-elfogadási) és a tanulási hely-
zetekben való aktív részvételt (kooperáció) 
erõsíti a csak kutyára jellemzõ, „humán-ana-
lóg”, emberhez való kötõdés (Topál et al., 
2005), valamint a természetes szelekció által 
a farkasban kialakított jól szabályozott visel-
kedésrepertoár felbomlása, amely rendkívül 
flexibilis viselkedést tett lehetõvé, és utat 
nyitott a (szociális) tanulás változatos formái 
felé (tréningezhetõség – Frank, 1980). Ezzel 
egyidejûleg, mivel a kutya viselkedésevolú-
ciójának fontos tényezõje volt a komplex 
emberi környezet, úgy tûnik, hogy szelek-
tíven érzékennyé vált bizonyos emberi kom-
munikatív gesztusokra, valamint az emberi 
beszédre, melynek következtében a társas 
helyzetek nagyfokú megértését elõsegítõ 
képességek fejlõdtek ki benne. A kutya 
tanítási szituációkban való viselkedésének 
tanulmányozása tehát az emberi viselkedés 
analóg modelljeként közelebb vihet minket a 
humán pedagógia evolúciós kialakulásának 
és jelentõségének megértéséhez, amint azt a 
következõkben röviden bemutatott eddigi 
kísérleti eredményeink demonstrálják. 

Szemkontaktus és figyelmi állapot

A kutya több vonatkozásban is kitüntetetten 
kezeli az emberrel való szemkontaktust. 
Egyrészt kommunikációs jellegû választási 
feladathelyzetben (humán partner informál 
az elrejtett jutalom hollétérõl) már 16 hetes 
korban – mindenfajta rendszeres tréning nél-
kül is – szinte azonnal felveszik az emberrel 
a szemkontaktust (mintegy várják az infor-
máló gesztust), míg az ember által felnevelt 
farkasok csak intenzív tréning után, egyéves 
kor körül mutatnak hasonló viselkedést (Vi-
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rányi et al., 2006). Ezzel van összhangban az 
is, hogy keresési feladatokban más fajokhoz 
képest a kutya rendkívül könnyen megta-
nítható arra, hogy az ember apró szemmoz-
gásai által jelzett irányt kövesse.

A tanítási szituációkban fontosnak tartott 
referenciális kommunikáció jeleinek kifino-
mult értelmezését támasztják alá azok a vizs-
gálataink, melyek szerint míg a farkasok és 
emberszabásúak számára komoly nehézsé-
get jelent különbözõ választási helyzetekben 
az emberi viselkedési gesztusok (például 
mutatás) kommunikációs jelként való értel-
mezése, addig a kutyák már korai kölyök-
korban is nagyfokú jártasságról tesznek 
tanúságot  (Virányi et al., 2006). 

Egy másik vizsgálatunkban úgy találtuk, 
hogy az emberrel való szemkontaktus nagy-
mértékben segíti a kutyát annak felismeré-
sében, hogy mikor várhat el releváns (rá 
vonatkozó) információt partnerétõl (Miklósi 
– Topál, 2001). Eredményeink szerint utasítá-
sos feladathelyzetben az ember összetett 
kommunikációs viselkedésmintázatának 
egyes elemei eltérõ szerepûek. A gesztiku-
láris jelek általában dominálnak a verbális 
jelek felett, de különösen fontos szerepet 
kapnak a figyelmi állapotra utaló jelzések. 
Úgy tûnik, hogy a közlést bevezetõ „kapcso-
latteremtõ” szemkontaktus elsõdleges fon-
tosságú a kutya számára a kommunikációs 
interakció értelmezésekor.

Szintén utasításos feladathelyzetben úgy 
találtuk, hogy az ember figyelmi orientációja 
alapján a kutyának kifinomult megkülönböz-
tetõ képessége van a rá irányuló és a másra 
irányuló kommunikáció elkülönítésére 
(Virányi et al., 2004). Ebben a kísérletben a 
kutyákat a megfigyelõhelyiség egyik sarká-
ban pórázon rögzítettük, majd a gazda és 
egy másik személy a sarokban álló kutyával 
egyenlõ oldalú háromszöget alkotva megállt, 
és elkezdtek beszélgetni. A beszélgetést egy 
ponton megszakították, majd miközben a 
két ember elõre meghatározott orientációt 

vett fel, egy magnóról a gazda korábban 
felvett utasítását játszottuk vissza (a feküdj! 
vezényszót) többször ismételve. Az egyes 
próbák aszerint különböztek, hogy a gazda 
ki felé fordult, miközben verbális utasítása a 
magnóról elhangzott (a kutya felé, a másik 
ember felé, illetve a két partner közötti sem-
leges irányba). A kutyák parancsteljesítési 
készségét megfigyelve érdekes különbsé-
geket kaptunk. Ugyanis ha az utasítás 
elhangzásakor a gazda a kutya felé fordult, 
akkor ugyanolyan válaszkészséget mértünk, 
mint amikor a fektetést a gazda élõszóval, 
természetes helyzetben végezte, tehát a 
playback módszer alkalmazása önmagában 
nem volt hatással a válaszra. Akkor azonban, 
ha a gazda a másik ember felé fordult a feküdj! 
elhangzásakor, a parancsot szignifikánsan 
kevesebb kutya teljesítette, és azok is jóval 
lassabban hajtották végre az akciót. Azt, hogy 
a  kutya a  parancs végrehajtásakor, illetve 

„megtagadásakor” megpróbálja a gazda fi-
gyelmi fókuszát támpontként használni, az 
is igazolja, hogy amikor a gazda irányultsága 
nem egyértelmû (ti. köztes pozíciót vesz fel 
a kutya és az ember között), akkor a válasz-
készség is köztes értéket mutat. 

Az emberi figyelem kifinomult értelme-
zésének további vizsgálatakor úgy találtuk, 
hogy a kutyák az emberi tekintet kommunikatív 
jelentõségét hasonló módon képesek felmérni, 
mint a néhány éves gyermekek (Soproni et al., 
2001). A kísérlet során egy ember jelezte a kutya 
számára, hogy két egyforma edény közül a 
jobb vagy a bal oldaliban van a jutalom. Ezek 
a jelzések azonban referenciális és figyelmi 
tulajdonságaikat tekintve eltérõek voltak. A „fej-
bólintás” jelzés esetében az ember a megfelelõ 
edény irányában egyértelmû kommunikatív 
szándékot jelzett (a jelzés egyaránt tartal-
mazott referenciális komponenst – bólintás 
mozdulata a céltárgy felé – és figyelmi kom-
ponenst – belenézés a jutalmazott edénybe). 
A fejfordítás esetében azonban a fej csak 
horizontálisan fordult jobbra/balra (a jutalma-
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zott edény helyének megfelelõen), miközben 
a tekintet felfelé, mennyezet felé irányult (így 
ez csak diszkriminatív funkcióval bíró jelzés 
volt, hiszen nem rendelkezett megfelelõ 
referenciális tulajdonsággal, ráadásul inadek-
vát figyelmi állapotot jelzett). Eredményeink 
szerint a kutyák a különbözõ jelekre a gye-
rekekéhez hasonló reakciókat mutattak, azaz 
megfelelõen reagáltak a releváns figyelmi és 
iránymutató komponenseket tartalmazó jelekre, 
míg a „fejfordítás” jelzést pusztán diszkriminációs 
sajátosságai alapján a néhány próba alatt nem 
tudták megfelelõen értelmezni. Mindez arra 
utal, hogy a kutya (és a gyerek) számára az 
ember kommunikációs szándéka (illetve az 
azt kísérõ megnyilvánulások) fontosak az efféle 
helyzetekben.

Kommunikációs kapcsolat felvétele, releváns 
információ elvárása problémahelyzetben 

Ha a kutya egy számára ismerõs feladatban 
hirtelen megoldhatatlan problémával szem-
besül, akkor rövid idõn belül megpróbál 
kommunikatív interakcióba lépni a jelen 
lévõ, passzívan viselkedõ emberrel, mely 
törekvés a szemkontaktus gyors és ismételt 
felvételében nyilvánul meg. Érdekes, hogy 
ember által felnevelt, intenzíven szocializált 
farkasokra nem jellemzõ a kommunikációs 
kapcsolat effajta kiprovokálása (Miklósi et 
al., 2003). A kísérletben 16 hetes, ember által 
24 órás gondozásban nevelt farkaskölykö-
ket és azonos életkorú kutyákat teszteltünk, 
két különbözõ manipulációs feladatban. 
Az egyik esetben egy felnyitható fedelû 
fémvödörbõl kellett az állatoknak a beletett 
húst megszerezniük, míg a másik feladatban 
a hús egy rács mögött volt zsinórra felfûzve 
oly módon, hogy a zsinór vége kilógott a rá-
cson keresztül. Valamennyi egyed mindkét 
feladattal szembesült hat-hat alkalommal, 
miközben gondozójuk passzívan állt az 
állatok mellett. A feladat megoldását (zsinór 
kihúzása, illetve fedél kinyitása) mind a far-
kasok, mind pedig a kutyák elsajátították 

a hat próba alatt, teljesítményük mindkét 
csoportban próbáról próbára javult, s kö-
zöttük különbség nem volt kimutatható. A 
hetedik alkalommal azonban megváltoz-
tattuk a feltételeket, és az állatok számára 
észrevehetetlen módon megoldhatatlanná 
tettük a már jól ismert problémát (a vödör 
fedelét rögzítettük, a zsinórt pedig a rács-
hoz kötöttük). Az állatoknak két perc állt 
rendelkezésükre, hogy megpróbáljanak 
megbirkózni a gátolt próba feladattal. A 
farkasok továbbra is intenzíven és önállóan 
próbálkoztak, és ha nagy nehezen mégis fel-
adták a kísérletezést, akkor passzivitásba vo-
nultak. A kutyák ellenben néhány próbálko-
zás után elkezdtek a mögöttük álló gazdára 
nézegetni, és jóval kevesebbet próbálkoztak 
a táplálék megszerzésével. A gazdára való 
nézegetésben tapasztalt eltérés a kutya és a 
farkas kommunikációs készségében meglé-
võ specifikus különbségre mutat rá. Az a 
tény, hogy még intenzív szocializáció révén 
sem jelenik meg a farkasnál az emberre való 

„referenciális” nézegetés, arra utal, hogy a 
kutyában erre a hajlamra vonatkozóan faj-
specifikus genetikai prediszpozíciók mûköd-
nek. Elképzelhetõ, hogy a háziasítás során 
e látszólag nem nagy jelentõséggel bíró 
hajlam megjelenése széleskörû viselkedés-
beni változások elindítója volt, ugyanis ez 
képezheti alapját annak a kifinomult kom-
munikációs rendszernek, mely a kutya és 
az ember között mûködik, és amely tanítási 
szituációkban megteremtheti a tanító és tanu-
ló partnerek közötti kooperáció alapját. 

Úgy tûnik, hogy az emberrel kommuni-
káló kutya számára általában fontos, hogy 
a szemek, az arc, a vizuális figyelem jelentõ-
ségét felismerje, és ezekre alapozva alakítsa 
közlési rendszerét.

További kísérletekben azt is sikerült 
demonstrálnunk, hogy a kutya bizonyos 
helyzetekben nemcsak kommunikációt 
kezdeményez humán partnerével, hanem 
mintegy elvárja tõle a feladat megoldásához 
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szükséges releváns információ közlését, 
és az így közölt információt hajlamos 

„mérlegelés nélkül” elfogadni. Így például 
amennyiben két egyforma rejtekhely vala-
melyikére jutalmat rejtünk, és a kutyáknak 
megengedjük, hogy szaglással információt 
szerezzenek a jutalom hollétérõl, akkor 
abban az esetben, ha ezután maguk vá-
laszthatnak, akkor a jutalmazott edényhez 
mennek. Ellenben ha egy nem kommuni-
káló (passzív) ember is jelen van az edények 
között, szemtõl szembe pozícióban, nincs 
egyértelmû választási preferenciájuk (ti. 
mintegy „várják” a kommunikációt), és 
ha az illetõ ember az üres edényre mutat, 
vagy úgy tesz, mintha üres kézzel valamit 
beletenne az üres edénybe, akkor az ember 
által „kommunikációval megjelölt” (üres) 
edényt preferálják  (Szetei et al., 2003). Az em-
beri kommunikációs gesztusok effajta „vak” 
követése olyan helyzetben is kimutatható, 
amikor két lehetséges rejtekhely közül az 
ember csak az üreset manipulálja, tartalmát 
felfedi, miközben oda-vissza nézegetéssel 
és egyéb kommunikációs jelekkel felhívja 
rá a kutya figyelmét. A kutyák ilyenkor is a 
nyilvánvalóan üres edényt választják, annak 
ellenére, hogy tudhatják, hogy a szituáció-
ban a kedvenc játékuk el van rejtve. Ugyan-
akkor azonban, amikor az ember nem tesz 
ily módon különbséget a két rejtekhely 
között, akkor képesek az üres rejtekhely 
látványából kikövetkeztetni a jutalom helyét 
(Topál et al., 2006). 

A szociális befolyásolás egyéb formái: sza
bálykövetés, rítus

Az emberrel való kommunikáció és tanulás 
fentebb említett esetei mellett további kísér-
letekben vizsgáltuk azt a jelenséget, melynek 
lényege, hogy adott helyzetben a kutya képes 
viselkedési szabályokat felismerni és a hely-
zetnek megfelelõen alkalmazni klasszikus 
(megerõsítésen alapuló) szociális tanulási 
helyzettõl eltérõ viszonyok között is. 

Egyik megfigyelésünkben (Kubinyi et 
al., 2003) családi kutyák gazdáit kértünk meg 
arra, hogy szokásos sétájukból hazatérve vál-
toztassák meg addigi szokásukat, és mielõtt 
belépnének lakásuk ajtaján, tegyenek egy 
rövid kerülõ utat anélkül, hogy a pórázról 
elõzetesen leoldott kutyával bármilyen 
interakcióba lépnének. A 180 alkalommal 
megismételt kitérõ során a kutyákat megfi-
gyeltük, és úgy találtuk, hogy ezen idõ alatt 
viselkedésük specifikusan megváltozott. 
Az elsõ és utolsó harminc alkalom ered-
ményeit összehasonlítva kiderült, hogy a 
kitérõt demonstráló gazda viselkedésére 
eleinte a kutyák általában követési reakci-
óval válaszoltak (ti. a gazda mögött/mellett 
oda-vissza végigmentek), míg a demonst-
rációs próbák vége felé a kutyák jelentõs 
része átvette a gazda új szokását, és már a 
kerülõt demonstráló gazda elõtt megtette a 
kitérõt. E szokáselsajátítást – mint szociális 
tanulási formát – olyan „szociális anticipá-
cióként” definiálhatjuk, melynek lényege, 
hogy a sorozatos demonstrációk hatására a 
megfigyelõ egyed képes elvárásokat kiala-
kítani a másik viselkedésével kapcsolatban, 
s képes e viselkedést (vagy ezzel komple-
menter akciót) maga is reprodukálni anél-
kül, hogy a társas tanulási formák esetében 
szükséges tényezõként feltételezett juta-
lom/megerõsítés bármilyen formában jelen 
lenne. Mindezt úgy is értelmezhetjük, mint 
egy olyan adaptációs mechanizmust, melynek 
révén a komplex emberi szociális környezethez 
alkalmazkodni kényszerülõ kutya egyfajta 
konfliktusminimalizáló képességre tett szert, 
mely alapvetõen szükséges a csoporttársak 
viselkedésének összehangolásában, és mint 
közremûködõ mechanizmus, szerepe lehet 
a tanítási helyzetekben is fontos magas 
szintû kooperáció létrejöttében. Az emberi 

„tanító” által demonstrált szociális viselkedé-
si szabályok felismerése és átvétele olyan 

„tárgyrejtés-megkeresés” játékra alapozott 
kísérleti szituációkban is kimutatható, ahol 



Magyar Tudomány • 2006/2

140

az ember által ismételten demonstrált rejtési 
viselkedés hatására a kutya, a gyerekekhez 
hasonlóan, spontán reprodukálja a keresõ 
viselkedést akkor is, amikor a korábban 
elrejtett céltárgyat kivonjuk a helyzetbõl oly 
módon, hogy az alanyok számára nyilvánva-
lóan félretesszük (Topál et al., 2006a).

Összességében úgy tûnik, hogy a már 
csecsemõkorban megnyilvánuló fogékony-
sághoz hasonlóan bizonyos (tanítási) hely-
zetekben a szociális csatornákon közvetített 
információ különösképpen hatásos a kutya 
viselkedésének befolyásolására. Mindez alá-
támasztja azt az elképzelést, hogy a kutya 
háziasításának köszönhetõen egyebek mel-
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