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sét vetítette előre. Néha azonban érdemes 
körültekinteni, és megnézni, hogyan is állunk, 
és melyek a továbbfejlődés lehetőségei, hiszen 
az is lehet, hogy az etológia, illetve a viselke-
déstudományok valódi áttörése éppen a kö-
vetkező évtizedekben várható. 

Korai sikerek

A korai etológia legfontosabb tudományos 
felismerése, hogy minden fajra nézve, az em-
bert is beleértve, igazolta specifikus vi selkedés-
mintázatok (öröklött mozgásmintázat) meg-
létét, amelyek kiváltásához megfelelő külső 
ingerekre, ún. kulcsingerekre van szük ség. Ez 
a viselkedésalapú koncepció nagy jelentőségű 
volt, mert megkerülte az ösztön létéről (vagy 
nemlétéről), illetve jellegéről folytatott vitát, 
és a kutatások számára módszertani segítséget 
nyújtott, hiszen így kísérle tes úton lehetett 
feltárni a környezet és a viselkedés kapcsolatát. 
Az etológusok azt is fel ismerték, hogy ezek az 
öröklöttnek nevezett mozgásmintázatok va-
lójában nem veleszüle tettek a szó szűk értelmé-
ben, hanem az egyed fejlődés folyamán külön-
böző mértékben mó dosulnak, változnak. Így 
sikerült a pszicholó gusok által hangsúlyozott 

tanulást is beemelni az etológiai viselkedésmo-
dellekbe. Jó példa erre a csibék követő viselke-
dése, amelyet fel tehetően a mozgó tárgy (mint 
kulcsinger) vált ki, de ezzel párhuzamosan 
aktiválódik egy tanulási mechanizmus, amely 
a követést kivál tó tárgy (a természetben ez a 
tojó) egyedi jel legzetességeit rögzíti. E tanu-
lási folyamatnak két fontos jellemzője van: 
viszonylag gyors, kizárólag ebben az élethely-
zetben jelentkezik, illetve bizonyos esetekben 
a hatása a későbbi életciklusban is kimutat-
ható (fajtársfelismerés formájában). A gyors, 
irányított tanulást az etológusok ’bevésődés-
nek’ (imprinting), a spe cifikus tanulás idejét 
pedig ’érzékeny időszaknak’ nevezték el. Ma 
már mindkét fogalommal gyakran találkoz-
hatunk más tudományok ban is. Így például 
a genetikusok is jól ismerik a genetikai bevé-
sődés (genomic imprinting) jelenségét, amikor 
egyes gének kifejeződése szülőspecifikus.

Mi az etológia mint erőtér?

Az etológusok ma is kiemelten fontos ese-
ményként tekintenek a 1973-as Nobel-díjra, 
noha az azóta eltelt idő csak részben igazolta 
az akkori optimizmust. A Tinbergen (1961) 
által jóval korábban felvázolt tudományos 
program, amely a viselkedés ökológiai és evo-
lúciós megközelítését ugyanolyan fontosnak 
ítélte, mint a mechanizmusok kutatását, lé-
nyeges mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
hamarosan megszilárdult a viselkedésökoló-
gia, mely erős kapcsolatot jelentett a környe-
zet és egyed viszonyát vizsgáló ökológia felé. 
Azt is mondhatjuk, hogy a viselkedésökológia 
a 1980-as és 90-es években ellopta az etológia 
elől a show-t, és különösen az elméleti téren 
sikerült fontos előrelépést tenni egyes alapve-
tő kérdések matematikai modellezésével.

A viselkedésökológia dinamizmusát mi 
sem jellemzi jobban, mint a pszichológiai 

személyiségmodellek beemelése a korábban 
az egyedek uniformitására alapozott model-
lekbe. A hagyományos etológiai kutatások 
figyelmét szinte teljesen elkerülte a pszicholó-
gusok által már régóta kidolgozott, és mate-
matikai módszerekkel is alátámasztott szemé-
lyiségkoncepció, amely az emberek közötti 
egyedi különbségeket egy többváltozós visel-
kedési tér segítségével igyekezett leírni. Igaz, 
a viselkedésökológusok egy része ma is gya-
nakvással tekint az eredeti pszichológiai 
koncepcióra, és néha felületesen használja a 
fogalmakat, ennek ellenére fontos előrelépés-
nek tekinthető az egyedi sajátságok figyelem-
bevétele a populációs szintű modellezésben 
(Dingemanse et al., 2004).

Elmekutatás etológusokkal

A korai etológusok, talán Lorenz általános 
megközelítését kivéve, nem nagyon törődtek 
az elme működésével. A viselkedésökológia 
kibontakozása csak megerősítette ezt a ten-
denciát, és így az 1960-as években a pszicho-
lógiában bekövetkezett kognitív forradalom 
hatása csak jóval később, kerülő úton jelent-
kezett az etológiai kutatásokban. A 1980-as 
és 90-es években megjelenő kognitív etológia 
ugyan sok mindent átvett a párhuzamosan 
futó pszichológiai irányzattól (Csányi, 1986), 
azonban valódi áttörésre csak részben került 
sor. Ma már mindenki elismeri, hogy az el-
mefolyamatok alaposabb megismerése nélkül 
a viselkedés sem értelmezhető, ugyanakkor 
sokan igencsak lazán értelmezik az elmemű-
ködés komplexitását, és/vagy mindent „kog-
nitívnak” tekintenek, ami az elmében zajlik, 
beleértve az elemi asszociációs folyamatokat 
is. Mások viszont megelégszenek az elme 
nagyon vázlatos, nagyvonalú leírásával, amely 
csekély magyarázó erővel bír (például Bekoff, 
2006).

Az etológia idén 112 éves. A hangyák viselkedé-
sét tanulmányozó William Morton Wheeler 
1902-ben alkotta meg az etológia elnevezést a 
görög ethos (szokás, viselkedés) és a logos (tu-
domány) szavak összekapcsolásával. Ha a 
genetika születését a gén fogalmának megje-
lenéséhez kötjük (1909), akkor valójában a két 
tudományterület szinte egyidős. És még is, 
mekkora a különbség, ha azt tekintjük, hogy 
míg az utóbbi a biológia fősodrában haladva 
az egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási 
irány, amely alapjában változtatta meg a ter-
mészet működéséről való gondolkodásunkat, 
addig az etológiára még ma is sokan úgy te-
kintenek, mint egyfajta úri huncutságra. Ter-
mé szetesen nem helyes az egyes tudomány-
területeket versenytársaknak tekinteni, és az 
is igaz, hogy a Karl von Frisch, Konrad Lorenz 
és Nikolaas Tinbergen 1973-as Nobel-díja és 
az azóta eltelt idő alatt az etológia és rokon-
tudományai (viselkedésökológia, humáneto-
lógia, evolúciós pszichológia) egyre inkább 
elfogadott önálló kutatási területekké váltak. 
Továbbá, a modern etológia jelen helyzete 
rácáfol Edward Osborne Wilson jóslatára, aki 
a XXI. század elejére az etológia lassú eltűné-
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A kognitív etológia helyzetét tovább ne-
hezíti az időről-időre fellángoló ún. antropo
morfizmusvita, amelynek lényege, hogy az 
állati elme milyen mértékben hasonlítható 
össze az emberével, elfogadva azt a darwini 
alapvetést, hogy a földi elmék evolúciós kap-
csolatban állnak egymással. Míg az antropo-
morfisták azzal érvelnek, hogy az emberrel 
való összehasonlítás lényeges eleme a módszer-
tannak, még akkor is, ha ezt kellő körülte-
kintéssel kell végezni, addig mások szerint az 
ilyen megfeleltetésnek még a gondolata is 
káros a kutató objektív gondolkodására néz-
ve. Míg az antropomorfisták szempontjából 
az ellenfelek által kínált alternatíva egy descar-
tesi értelemben primitív asszociációs géppé 
silányítja az állati elmét, addig az ellenzők 
szemében az ő elméleteik pusztán az elme-
működés metaforáinak tekinthetők.

Talán így több mint száz év után érdemes 
lenne belátni, hogy ez a vita egyik fél számá-
ra sem kecsegtet a „győzelem” esélyével. En-
nek azonban nem az az oka, hogy valójában 
egyik oldal sem képes új érveket felhozni a 
maga igaza mellett. Sokkal fontosabb észre-
venni, hogy valójában az állati (és részben az 
emberi) elme kutatásának módszertana mit 
sem változott az utóbbi évtizedekben. Sajnos 
az etológusok is beleestek ebbe a csapdába, 
amikor a vita kedvéért elfogadták a kiindulá-
si helyzetet, és az összehasonlító pszichológu-
sok módszereit követve igyekeztek az állatok 
viselkedését erősen korlátozott laboratóriumi 
helyzetekben elemezni. További fontos oko-
kat azonban az etológiai módszer használa-
tának korlátaiban kell keresnünk.

Etológia mint viselkedésleírás

Az etológia valódi módszertani felfedezése a 
viselkedésleíráshoz köthető. A kutatók felis-
merték, hogy a viselkedés elemekre bontható, 

ezek az elemek viszonylag jól jellemezhetők, 
és így kategorizálhatók. Ez adta az alapját 
annak, hogy a szabadon (vagy laboratórium-
ban) mozgó állat viselkedését viszonylag 
egy szerű módon, akár egy darab papír és ce-
ruza használatával, rögzíteni lehessen. A 
kezdetekben az etológusok többsége viszony-
lag sok időt töltött ilyen megfigyelésekkel, 
amelyekben kombinálódott az előbb leírt 
kvantitatív adatgyűjtés, illetve a szubjektív 
tapasztalatszerzés, amely azonban szintén 
fontos járulékos tudást nyújtott a viselkedés 
értelmezéséhez. Sok módszertani könyv ma 
is azt javasolja, hogy egy adott probléma 
megközelítésére az a legjobb eljárás, ha elő-
zetes megfigyelések révén a kutató kiválaszt-
ja azt a viselkedésbeli jellemzőt, amely a kívánt 
kérdés megválaszolására a legalkalmasabb.

A módszer minden kétséget kizáróan si-
keres, hiszen, többek között, ilyen megfigye-
lések szolgáltatták az alapját a Tinbergen által 
felállított ún. hierarchikus viselkedési modell-
nek is, amely széles körű alkalmazásra talált, a 
robotikát is beleértve. A Tinbergen által meg-
 fogalmazott, majd Gerald Baerends (1976) 
munkássága révén finomított modell lényege, 
hogy az egyes viselkedések megjelenését egy 
többszintes, hierarchikusan szervezett elme 
irányítja, amely megfelelő szabályszerűségek 
alapján, specifikus környezeti hatásokra vála-
szolva biztosítja, hogy a szervezet az optimá-
lis reakciót mutathassa. Közelebbről megnéz-
ve azonban a hierarchikus modell is inkább 
intuitív meglátásokon alapszik, mintsem nagy 
mennyiségű kvantitatív adaton.

Valójában sokan már régóta felismerték, 
hogy az imént leírt klasszikus etológiai leíró 
módszer éppen egy lényegi kérdésben súlyos 
hibát vét: teljesen indifferens a viselkedés idő-
beli aspektusát tekintve, alig veszi figyelembe 
a környezet és a viselkedő egyed dinamikus 

kapcsolatát. Természetesen az etológia törté-
netében időről időre felbukkantak olyan 
kutatók, akik az egyes viselkedéselemekre 
fókuszáló kutatással szemben a teljes viselke-
dés időbeli változását helyezték előtérbe. Ko-
rábban azonban az ilyen megközelítések 
szempontjából komoly akadályt jelentett, 
hogy nem állt rendelkezésre megfelelő meny-
nyiségű viselkedési adat, és a matematikai 
modellezés lehetőségei is korlátozottak voltak. 

Etológia és a „Big data”

A „Big data” (nagy adathalmaz) koncepciója 
valójában nem új, azonban számos tudomány-
területen új módszerek alkalmazása, illetve a 
hatalmas (és viszonylag olcsó) adattároló és 
feldolgozó számítástechnikai kapacitás meg-
jelenése, a hagyományos kísérleti megközelí-
tés mellett újfajta megoldásokat is lehetővé 
tesz. Természetesen az elképzelés nem pusztán 
arra szorítkozik, hogy a kutató egyfajta adat-
gyűjtő robottá alakuljon át, sokkal inkább 
azon a feltételezésen alapszik, hogy a nagy-
mennyiségű adat segítségével a tudományos 
modellezésnek másfajta irányai is kibontakoz-
hatnak. A módszer gyakorlati megvalósításá-
ban eddig elsősorban a fizikusok jeleskedtek, 
de például a DNS-szekvenciák meghatáro-
zásával és feldolgozásával a biológusok egyre 
inkább bekapcsolódnak ebbe az új kutatási 
irányba. Amennyiben a komplex működésű 
rendszerek szabályainak megalkotásához 
valóban nagy mennyiségű adatra van szükség, 
akkor az elme kiváló alanya az ilyen kutatás-
nak, és talán nem is meglepő, hogy ez a mun-
ka már el is kezdődött (Turk-Browne, 2013).

A jövő etológusai számára megfontolan-
dó, hogy kipróbálják ezt a megközelítési le-
hetőséget, annak ellenére, hogy a viselkedés 
(illetve az aktuális környezet) automatikus 
mérése még gyerekcipőben jár (lásd Geren-

csér – Vásárhelyi, ebben a számban, 28. o.). 
Pusztán elvi megfontolások alapján is a mód-
szer számos előnnyel jár: (1) Az etológus 
végre viselkedési modellekkel foglalkozhat, és 
így részben elkerülhetők az antropomorfiz-
mus kérdésének vitái. (2) Kiderülhet, hogy 
az eddig szubjektív (emberi) módon elkülö-
nített viselkedési kategóriák mennyiben ob-
jektívek, illetve a viselkedés számos olyan 
jellegzetessége is mérhetővé válik, amely eddig 
elkerülte a megfigyelő ember figyelmét (lásd 
Faragó – Pongrácz, ebben a számban, 35. o.). 
(3) A viselkedés mint kimenet és a hoz zá tar-
tozó környezeti állapotok, illetve események 
mint bemenet kapcsolatának felderítésére 
különböző belső állapotokat feltételező mo-
dellek alkothatók, függetlenül attól, hogy az 
emberi viselkedés alapján milyen elmeálla-
potokat fogalmaztunk meg korábban.

Természetesen mindez nem azt jelenti, 
hogy a hagyományos kísérleti munkára a 
jövőben nem lesz szükség. Sőt a nagy adat-
halmazra vonatkozó optimista elképzelések-
nek is megvan a korlátjuk, ugyanakkor nagy 
igény van arra, hogy a viselkedésleírás és mo-
dellezés kitörjön a szokványos keretek közül.

Etológia in silico

Az etológiában (és a viselkedéstudományok-
ban általában) uralkodóan leíró modelleket 
használnak. Az ilyen leíró modellek nagyon 
fontos szerepet töltenek be a tudás rendezé-
sében, sőt bizonyos alapfogalmak tisztázásá-
ban is, de erős korlátot jelentenek a tovább-
lépésben. A genetikával való párhuzamba ál-
lítás itt is érdekes lehet, hiszen az in vitro 
kutatás lehetősége egyre fontosabb szerepet 
játszik a génműködés megértésében. Egy 
adott rendszer működési szabályai valójában 
akkor érthetők meg igazán, ha alkalom nyí-
lik arra, hogy elemeiből összerakva hasonló 
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A kognitív etológia helyzetét tovább ne-
hezíti az időről-időre fellángoló ún. antropo
morfizmusvita, amelynek lényege, hogy az 
állati elme milyen mértékben hasonlítható 
össze az emberével, elfogadva azt a darwini 
alapvetést, hogy a földi elmék evolúciós kap-
csolatban állnak egymással. Míg az antropo-
morfisták azzal érvelnek, hogy az emberrel 
való összehasonlítás lényeges eleme a módszer-
tannak, még akkor is, ha ezt kellő körülte-
kintéssel kell végezni, addig mások szerint az 
ilyen megfeleltetésnek még a gondolata is 
káros a kutató objektív gondolkodására néz-
ve. Míg az antropomorfisták szempontjából 
az ellenfelek által kínált alternatíva egy descar-
tesi értelemben primitív asszociációs géppé 
silányítja az állati elmét, addig az ellenzők 
szemében az ő elméleteik pusztán az elme-
működés metaforáinak tekinthetők.

Talán így több mint száz év után érdemes 
lenne belátni, hogy ez a vita egyik fél számá-
ra sem kecsegtet a „győzelem” esélyével. En-
nek azonban nem az az oka, hogy valójában 
egyik oldal sem képes új érveket felhozni a 
maga igaza mellett. Sokkal fontosabb észre-
venni, hogy valójában az állati (és részben az 
emberi) elme kutatásának módszertana mit 
sem változott az utóbbi évtizedekben. Sajnos 
az etológusok is beleestek ebbe a csapdába, 
amikor a vita kedvéért elfogadták a kiindulá-
si helyzetet, és az összehasonlító pszichológu-
sok módszereit követve igyekeztek az állatok 
viselkedését erősen korlátozott laboratóriumi 
helyzetekben elemezni. További fontos oko-
kat azonban az etológiai módszer használa-
tának korlátaiban kell keresnünk.

Etológia mint viselkedésleírás

Az etológia valódi módszertani felfedezése a 
viselkedésleíráshoz köthető. A kutatók felis-
merték, hogy a viselkedés elemekre bontható, 

ezek az elemek viszonylag jól jellemezhetők, 
és így kategorizálhatók. Ez adta az alapját 
annak, hogy a szabadon (vagy laboratórium-
ban) mozgó állat viselkedését viszonylag 
egy szerű módon, akár egy darab papír és ce-
ruza használatával, rögzíteni lehessen. A 
kezdetekben az etológusok többsége viszony-
lag sok időt töltött ilyen megfigyelésekkel, 
amelyekben kombinálódott az előbb leírt 
kvantitatív adatgyűjtés, illetve a szubjektív 
tapasztalatszerzés, amely azonban szintén 
fontos járulékos tudást nyújtott a viselkedés 
értelmezéséhez. Sok módszertani könyv ma 
is azt javasolja, hogy egy adott probléma 
megközelítésére az a legjobb eljárás, ha elő-
zetes megfigyelések révén a kutató kiválaszt-
ja azt a viselkedésbeli jellemzőt, amely a kívánt 
kérdés megválaszolására a legalkalmasabb.

A módszer minden kétséget kizáróan si-
keres, hiszen, többek között, ilyen megfigye-
lések szolgáltatták az alapját a Tinbergen által 
felállított ún. hierarchikus viselkedési modell-
nek is, amely széles körű alkalmazásra talált, a 
robotikát is beleértve. A Tinbergen által meg-
 fogalmazott, majd Gerald Baerends (1976) 
munkássága révén finomított modell lényege, 
hogy az egyes viselkedések megjelenését egy 
többszintes, hierarchikusan szervezett elme 
irányítja, amely megfelelő szabályszerűségek 
alapján, specifikus környezeti hatásokra vála-
szolva biztosítja, hogy a szervezet az optimá-
lis reakciót mutathassa. Közelebbről megnéz-
ve azonban a hierarchikus modell is inkább 
intuitív meglátásokon alapszik, mintsem nagy 
mennyiségű kvantitatív adaton.

Valójában sokan már régóta felismerték, 
hogy az imént leírt klasszikus etológiai leíró 
módszer éppen egy lényegi kérdésben súlyos 
hibát vét: teljesen indifferens a viselkedés idő-
beli aspektusát tekintve, alig veszi figyelembe 
a környezet és a viselkedő egyed dinamikus 

kapcsolatát. Természetesen az etológia törté-
netében időről időre felbukkantak olyan 
kutatók, akik az egyes viselkedéselemekre 
fókuszáló kutatással szemben a teljes viselke-
dés időbeli változását helyezték előtérbe. Ko-
rábban azonban az ilyen megközelítések 
szempontjából komoly akadályt jelentett, 
hogy nem állt rendelkezésre megfelelő meny-
nyiségű viselkedési adat, és a matematikai 
modellezés lehetőségei is korlátozottak voltak. 

Etológia és a „Big data”

A „Big data” (nagy adathalmaz) koncepciója 
valójában nem új, azonban számos tudomány-
területen új módszerek alkalmazása, illetve a 
hatalmas (és viszonylag olcsó) adattároló és 
feldolgozó számítástechnikai kapacitás meg-
jelenése, a hagyományos kísérleti megközelí-
tés mellett újfajta megoldásokat is lehetővé 
tesz. Természetesen az elképzelés nem pusztán 
arra szorítkozik, hogy a kutató egyfajta adat-
gyűjtő robottá alakuljon át, sokkal inkább 
azon a feltételezésen alapszik, hogy a nagy-
mennyiségű adat segítségével a tudományos 
modellezésnek másfajta irányai is kibontakoz-
hatnak. A módszer gyakorlati megvalósításá-
ban eddig elsősorban a fizikusok jeleskedtek, 
de például a DNS-szekvenciák meghatáro-
zásával és feldolgozásával a biológusok egyre 
inkább bekapcsolódnak ebbe az új kutatási 
irányba. Amennyiben a komplex működésű 
rendszerek szabályainak megalkotásához 
valóban nagy mennyiségű adatra van szükség, 
akkor az elme kiváló alanya az ilyen kutatás-
nak, és talán nem is meglepő, hogy ez a mun-
ka már el is kezdődött (Turk-Browne, 2013).

A jövő etológusai számára megfontolan-
dó, hogy kipróbálják ezt a megközelítési le-
hetőséget, annak ellenére, hogy a viselkedés 
(illetve az aktuális környezet) automatikus 
mérése még gyerekcipőben jár (lásd Geren-

csér – Vásárhelyi, ebben a számban, 28. o.). 
Pusztán elvi megfontolások alapján is a mód-
szer számos előnnyel jár: (1) Az etológus 
végre viselkedési modellekkel foglalkozhat, és 
így részben elkerülhetők az antropomorfiz-
mus kérdésének vitái. (2) Kiderülhet, hogy 
az eddig szubjektív (emberi) módon elkülö-
nített viselkedési kategóriák mennyiben ob-
jektívek, illetve a viselkedés számos olyan 
jellegzetessége is mérhetővé válik, amely eddig 
elkerülte a megfigyelő ember figyelmét (lásd 
Faragó – Pongrácz, ebben a számban, 35. o.). 
(3) A viselkedés mint kimenet és a hoz zá tar-
tozó környezeti állapotok, illetve események 
mint bemenet kapcsolatának felderítésére 
különböző belső állapotokat feltételező mo-
dellek alkothatók, függetlenül attól, hogy az 
emberi viselkedés alapján milyen elmeálla-
potokat fogalmaztunk meg korábban.

Természetesen mindez nem azt jelenti, 
hogy a hagyományos kísérleti munkára a 
jövőben nem lesz szükség. Sőt a nagy adat-
halmazra vonatkozó optimista elképzelések-
nek is megvan a korlátjuk, ugyanakkor nagy 
igény van arra, hogy a viselkedésleírás és mo-
dellezés kitörjön a szokványos keretek közül.

Etológia in silico

Az etológiában (és a viselkedéstudományok-
ban általában) uralkodóan leíró modelleket 
használnak. Az ilyen leíró modellek nagyon 
fontos szerepet töltenek be a tudás rendezé-
sében, sőt bizonyos alapfogalmak tisztázásá-
ban is, de erős korlátot jelentenek a tovább-
lépésben. A genetikával való párhuzamba ál-
lítás itt is érdekes lehet, hiszen az in vitro 
kutatás lehetősége egyre fontosabb szerepet 
játszik a génműködés megértésében. Egy 
adott rendszer működési szabályai valójában 
akkor érthetők meg igazán, ha alkalom nyí-
lik arra, hogy elemeiből összerakva hasonló 
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teljesítményű mesterséges rendszert hozzon 
létre a kutató. Egyelőre még a legfejlettebb, 
mesterséges genetikai rendszerek is nagyon 
messze vannak a természetes jelenségek bo-
nyolultságától, de a munka már elkezdődött, 
és valami hasonló módszerre az etológiának, 
illetve szélesebb értelemben vett viselkedés-
kutatásnak is szüksége lesz.

Ha viselkedési modellekről van szó, a 
viselkedéskutatók szívesen hivatkoznak neu-
rális modellekre, noha az idegrendszer össze-
függéseinek kutatása nem biztos, hogy meg-
oldja a viselkedésszabályozás problémáit. Rá-
adásul az sem valószínű, hogy az etológiai in 
vitro kutatásokhoz valamiféle természetes 
neuronháló alkalmazása lenne a legcélraveze-
tőbb megoldás. Nagyobb az esély arra, hogy 
a viselkedésmodellek kipróbálási területe a 
számítástechnikához, informatikához, illetve 
a robotikához kapcsolódik. E lehetőséget so-
kan azzal az ellenérvvel vetik el, hogy az ilyen, 
ún. in silico rendszerek jellegüknél fogva nem 
képesek modellezni az elme komplexitását, 
különös tekintettel arra, hogy elvileg másképp 
működnek, mint az agy. Valójában azonban 
az ilyen érvelés inkább egy neurobiológus 
gondolkodásának az alapja, nem pedig az 
etológusé, hiszen az etológiai modellezés ese-
tében a megjelenő viselkedés, illetve az ehhez 
kapcsolódó teljesítmény a döntő. Valószínű-
síthető, hogy az in silico modellek szerkezete 
nem hasonlít majd az elme működéséről 
alkotott, néha kissé naiv elképzeléseinkhez, 
viszont teljesítményüket tekintve megfelel-
tethetők lesznek az élő elme képességeinek. 
Máshogy megfogalmazva, az in silico model-
lek az adott probléma egy lehetséges megol-
dását adják, ugyanakkor a működési mecha-
nizmusaiból nem lehet közvetlenül az elme 
működésére következtetni. Az elképzelés 
gyakorlati kivitelezését nagyban segítik azok 

a kísérletek, amelyekben azt vizsgálják, hogy 
a kutyák milyen komplexitású szociális inter-
akcióra képesek robotokkal szembesülve (lásd 
Gergely – Miklósi, ebben a számban, 44. o.).

Etológia mint innováció

Az etológia egyik legújabb kutatási iránya az 
ún. etorobotika, amelynek célja, hogy auto-
nóm ágenseket, robotokat az elvárt tevékeny-
ségüknek és feladatuknak megfelelő formával 
és az élőlényekre jellemző viselkedési jellegek-
kel ruházzanak fel. (Miklósi, 2010). Erre a 
szigorúan funkcionális megközelítésre azért 
van szükség, mert a robotoknak csak akkor 
van esélyük a túlélésre, ha az ember szempont-
jából jól érzékelhető hasznot hoznak. Az eto-
robotika elsősorban olyan robotok kutatásá-
val foglalkozik, amelyek nagy valószínűséggel 
az ember szociális közegében végzik tevékeny-
ségüket. Bár ettől a helyzettől még messze 
vagyunk, számos elképzelés létezik az ilyen, 
ún. segítő társrobotok (socially assistive robots) 
felhasználhatóságára például a gyógyításban 
vagy az irodai munkában. 

Az etorobotika egyik legfontosabb felada-
ta, hogy a robot funkciójából levezesse, milyen 
az az optimális viselkedéskészlet, amely révén 
idegenként meg tud felelni az emberi szoci-
ális környezet kihívásainak. Az ember–robot 
interakció jó modellje például az ember és 
kutya között létrejövő szociális kapcsolat (Gá-
csi – Miklósi, 2012), amely szintén azon alap-
szik, hogy a két faj egyedei képesek kölcsö-
nösen felismerni egymás viselkedésformáit, 
az azokban meglévő sokszor lényeges eltéré-
sek ellenére is. A különböző állatfajokra 
(kü lönös tekintettel a háziasított állatokra) 
jellemző szociális viselkedésformákban meg-
található közös elemek (ún. szociális primi tí
va) számos esetben az ember számára is 
könnyen értelmezhetők. A feladat olyan szo-

ciális viselkedést szabályozó viselkedési mo-
dell felállítása, illetve tervezése, amely a robo-
tok viselkedését az ember számára könnyen 
felismerhetővé teszi. Egy szociális segítő robot 
formáját, illetve a tevékenységeihez tartozó 
viselkedésmintázatokat úgy kell kialakítani, 
hogy a könnyen felismerhető funkció mellett 
a robot tevékenysége is kiszámítható legyen. 
Az elképzelések szerint az etorobotikai meg-
közelítés alapján tervezett robotok könnyeb-
ben illeszkednek majd be az emberi közössé-
gekbe, ugyanakkor specializált mivoltuk és a 
funkciójukra optimalizált (azaz nem emberi) 
kinézetük és viselkedésük miatt az emberek 

sem tartják majd versenytársaknak őket, in-
kább együttműködő partnert látnak bennük.

Az ELTE Etológia Tanszékén a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechatronikai és a Miskolci Egyetem Infor-
matikai tanszékeinek hathatós közreműkö-
désével már elkezdődtek egy irodai robot 
megvalósításának munkálatai (lásd Gácsi et 
al., ebben a számban, 11. o.). Kezdetben egy 
irodai robottól csak viszonylag egyszerű fel-
adatokat várnak el a kutatók, például a tan-
szék területének rendszeres bejárása vagy a 
megérkező vendég üdvözlése és elvezetése a 
keresett személyhez. Azonban már a kezdetek 
idején kiderült, hogy a feladatot csak akkor 
lehet sikeresen megoldani, ha egy szoros 
együttműködés alakul ki a robotot építő és 
programozó mérnökök és a hatékony visel-
kedés megjelenítéséért felelős etológusok 
között. Az emberek között működő robotok 
viselkedésének megtervezése, illetve az ezért 
felelős viselkedési modellek felállítása komoly 
lendületet adhat az etorobotika fejlődésének.

Interdiszciplináris etológia

A genetikai, illetve a neurobiológiai módsze-
rek fejlődése, illetve a viselkedés genetikai és 
idegi szabályozása megértésének kérdései 
egyre közelebb hozzák egymáshoz e területek 
kutatóinak érdeklődését. Ma már nem tekint-
hető szokatlannak, ha egy kutatócsoport arra 
kíváncsi, vajon egy konkrét gén milyen ha-
tással van a felnőtt egyedek viselkedésére, 
annak ellenére, hogy a befolyás mértéke sta-
tisztikai értelemben alig néhány százalékra 
tehető. Az ilyen ún. kandidánsgén-kutatások 
egyes jól ismert gének viselkedésre gyakorolt 
hatását nézik, abból kiindulva, hogy a gén-
működés az egyes allélvariánsok esetében más 
és más. Az ilyen kutatásokban a genetikusokra 
hárul a megfelelő kandidánsgén kiválasztása, 

1. kép • A BME Mechatronika Tanszéke és az 
MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai Ku-
tatócsoportjának közös munkájaként meg-
született segítő társrobot, Ethon első vál tozata. 
A tervek szerint egy ilyen robot portásként 

fog működni a tanszéken. 
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teljesítményű mesterséges rendszert hozzon 
létre a kutató. Egyelőre még a legfejlettebb, 
mesterséges genetikai rendszerek is nagyon 
messze vannak a természetes jelenségek bo-
nyolultságától, de a munka már elkezdődött, 
és valami hasonló módszerre az etológiának, 
illetve szélesebb értelemben vett viselkedés-
kutatásnak is szüksége lesz.

Ha viselkedési modellekről van szó, a 
viselkedéskutatók szívesen hivatkoznak neu-
rális modellekre, noha az idegrendszer össze-
függéseinek kutatása nem biztos, hogy meg-
oldja a viselkedésszabályozás problémáit. Rá-
adásul az sem valószínű, hogy az etológiai in 
vitro kutatásokhoz valamiféle természetes 
neuronháló alkalmazása lenne a legcélraveze-
tőbb megoldás. Nagyobb az esély arra, hogy 
a viselkedésmodellek kipróbálási területe a 
számítástechnikához, informatikához, illetve 
a robotikához kapcsolódik. E lehetőséget so-
kan azzal az ellenérvvel vetik el, hogy az ilyen, 
ún. in silico rendszerek jellegüknél fogva nem 
képesek modellezni az elme komplexitását, 
különös tekintettel arra, hogy elvileg másképp 
működnek, mint az agy. Valójában azonban 
az ilyen érvelés inkább egy neurobiológus 
gondolkodásának az alapja, nem pedig az 
etológusé, hiszen az etológiai modellezés ese-
tében a megjelenő viselkedés, illetve az ehhez 
kapcsolódó teljesítmény a döntő. Valószínű-
síthető, hogy az in silico modellek szerkezete 
nem hasonlít majd az elme működéséről 
alkotott, néha kissé naiv elképzeléseinkhez, 
viszont teljesítményüket tekintve megfelel-
tethetők lesznek az élő elme képességeinek. 
Máshogy megfogalmazva, az in silico model-
lek az adott probléma egy lehetséges megol-
dását adják, ugyanakkor a működési mecha-
nizmusaiból nem lehet közvetlenül az elme 
működésére következtetni. Az elképzelés 
gyakorlati kivitelezését nagyban segítik azok 

a kísérletek, amelyekben azt vizsgálják, hogy 
a kutyák milyen komplexitású szociális inter-
akcióra képesek robotokkal szembesülve (lásd 
Gergely – Miklósi, ebben a számban, 44. o.).

Etológia mint innováció

Az etológia egyik legújabb kutatási iránya az 
ún. etorobotika, amelynek célja, hogy auto-
nóm ágenseket, robotokat az elvárt tevékeny-
ségüknek és feladatuknak megfelelő formával 
és az élőlényekre jellemző viselkedési jellegek-
kel ruházzanak fel. (Miklósi, 2010). Erre a 
szigorúan funkcionális megközelítésre azért 
van szükség, mert a robotoknak csak akkor 
van esélyük a túlélésre, ha az ember szempont-
jából jól érzékelhető hasznot hoznak. Az eto-
robotika elsősorban olyan robotok kutatásá-
val foglalkozik, amelyek nagy valószínűséggel 
az ember szociális közegében végzik tevékeny-
ségüket. Bár ettől a helyzettől még messze 
vagyunk, számos elképzelés létezik az ilyen, 
ún. segítő társrobotok (socially assistive robots) 
felhasználhatóságára például a gyógyításban 
vagy az irodai munkában. 

Az etorobotika egyik legfontosabb felada-
ta, hogy a robot funkciójából levezesse, milyen 
az az optimális viselkedéskészlet, amely révén 
idegenként meg tud felelni az emberi szoci-
ális környezet kihívásainak. Az ember–robot 
interakció jó modellje például az ember és 
kutya között létrejövő szociális kapcsolat (Gá-
csi – Miklósi, 2012), amely szintén azon alap-
szik, hogy a két faj egyedei képesek kölcsö-
nösen felismerni egymás viselkedésformáit, 
az azokban meglévő sokszor lényeges eltéré-
sek ellenére is. A különböző állatfajokra 
(kü lönös tekintettel a háziasított állatokra) 
jellemző szociális viselkedésformákban meg-
található közös elemek (ún. szociális primi tí
va) számos esetben az ember számára is 
könnyen értelmezhetők. A feladat olyan szo-

ciális viselkedést szabályozó viselkedési mo-
dell felállítása, illetve tervezése, amely a robo-
tok viselkedését az ember számára könnyen 
felismerhetővé teszi. Egy szociális segítő robot 
formáját, illetve a tevékenységeihez tartozó 
viselkedésmintázatokat úgy kell kialakítani, 
hogy a könnyen felismerhető funkció mellett 
a robot tevékenysége is kiszámítható legyen. 
Az elképzelések szerint az etorobotikai meg-
közelítés alapján tervezett robotok könnyeb-
ben illeszkednek majd be az emberi közössé-
gekbe, ugyanakkor specializált mivoltuk és a 
funkciójukra optimalizált (azaz nem emberi) 
kinézetük és viselkedésük miatt az emberek 

sem tartják majd versenytársaknak őket, in-
kább együttműködő partnert látnak bennük.

Az ELTE Etológia Tanszékén a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mechatronikai és a Miskolci Egyetem Infor-
matikai tanszékeinek hathatós közreműkö-
désével már elkezdődtek egy irodai robot 
megvalósításának munkálatai (lásd Gácsi et 
al., ebben a számban, 11. o.). Kezdetben egy 
irodai robottól csak viszonylag egyszerű fel-
adatokat várnak el a kutatók, például a tan-
szék területének rendszeres bejárása vagy a 
megérkező vendég üdvözlése és elvezetése a 
keresett személyhez. Azonban már a kezdetek 
idején kiderült, hogy a feladatot csak akkor 
lehet sikeresen megoldani, ha egy szoros 
együttműködés alakul ki a robotot építő és 
programozó mérnökök és a hatékony visel-
kedés megjelenítéséért felelős etológusok 
között. Az emberek között működő robotok 
viselkedésének megtervezése, illetve az ezért 
felelős viselkedési modellek felállítása komoly 
lendületet adhat az etorobotika fejlődésének.

Interdiszciplináris etológia

A genetikai, illetve a neurobiológiai módsze-
rek fejlődése, illetve a viselkedés genetikai és 
idegi szabályozása megértésének kérdései 
egyre közelebb hozzák egymáshoz e területek 
kutatóinak érdeklődését. Ma már nem tekint-
hető szokatlannak, ha egy kutatócsoport arra 
kíváncsi, vajon egy konkrét gén milyen ha-
tással van a felnőtt egyedek viselkedésére, 
annak ellenére, hogy a befolyás mértéke sta-
tisztikai értelemben alig néhány százalékra 
tehető. Az ilyen ún. kandidánsgén-kutatások 
egyes jól ismert gének viselkedésre gyakorolt 
hatását nézik, abból kiindulva, hogy a gén-
működés az egyes allélvariánsok esetében más 
és más. Az ilyen kutatásokban a genetikusokra 
hárul a megfelelő kandidánsgén kiválasztása, 

1. kép • A BME Mechatronika Tanszéke és az 
MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai Ku-
tatócsoportjának közös munkájaként meg-
született segítő társrobot, Ethon első vál tozata. 
A tervek szerint egy ilyen robot portásként 

fog működni a tanszéken. 
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illetve az allélvariánsok eltérő hatásának ki-
mutatása (például eltérő aminosavsorrend, 
eltérő fehérjeszerkezet). Az etológusok a jól 
megválasztott viselkedési jellegért felelősek, 
illetve, hogy a viselkedés megfigyelése és 
rögzítése optimális körülmények között jö-
hessen létre (lásd Kubinyi et al., ebben a szám-
ban, 51. o.).

Újabb kutatások lehetővé tették, hogy 
meg felelő körülmények között az éber állat 
agyműködését is nyomon lehessen követni 
mágneses rezonancián alapuló képalkotó 
mód szerek (fMRI) segítségével. Várhatóan 
az ilyen irányú kutatások egyik legfontosabb 
alanya a kutya lesz. Az fMRI-eljárás csak a 
mérés alatt teljesen mozdulatlan egyedek ese-
tében alkalmazható sikerrel, ugyanakkor a 
kutyák többsége kiválóan tréningezhető, sok-
szor elég önkényes feladatok végrehajtására 
is. A kutyák esetében jó alkalom adódik az 

emberrel való összehasonlító vizsgálatok elvég-
zésére is (lásd Andics et al., ebben a számban, 
28. o.).

Az etológia számára nagyon fontosak ezek 
a tudományközi kapcsolatok, mert mind a 
genetika, mind az agyműködés felől közelít-
ve sok minden megtanulható a viselkedés 
szabályozásáról. Azonban mindezen ismere-
tek és felismerések továbbra sem teszik szük-
ségtelenné, hogy az etológia saját, viselkedés-
szintű modellek kidolgozásán fáradozzon a 
viselkedést szabályozó mechanizmusok fel-
derítéséhez.

A szerző etorobotikai kutatásait az MTA–
ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócso-
port (MTA 01031) keretében végzi.

Kulcsszavak: etológia, viselkedéselemzés, elme
modellezés, robotika, etorobotika
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Felejtsük el most egy pillanatra a filmekben 
látott csodarobotokat, a hírekben felvillanó, 
beszélő, táncoló vagy épp emberekre megszó-
lalásig hasonlító androidokat, és töprengjünk 
el azon, vajon az élet mely területén találkoz-
tunk már valóban működő, az emberek mun-
káját, életét segítő, hasznos robotokkal. Nyil-
ván nem az autógyárakban és hasonló helye-
ken alkalmazott ipari robotokról van most 
szó, hanem gépekről, amelyek képesek auto-
nóm módon (azaz folyamatos mérnöki irá-
nyítás és beavatkozás nélkül) sikeresen kom-
munikálni és együttműködni az emberrel, 
illetve az ipari környezetből kilépve emberek 
között élni. 

Robotok mindenütt

Az ipari környezetben minden szögletes, min-
den előre megtervezhető. Még a lehetséges 

problémák is előre láthatók, pontosan megjó-
solhatók, és akár ki is számíthatók. Így a ro-
botot szinte minden lehetséges helyzetre fel 
lehet készíteni. Ebben a jól definiált környe-
zetben a robotok jól működnek, de jelenleg 
ennél sokkal többet sem algoritmus szinten, 
sem számítási teljesítményben nem tudnak. 
Napjainkban a számítástechnikai eszközök 
ára csökken, teljesítményük növekszik, így 
alapvetően új funkciók jelenhetnek meg. A 
robotok szép lassan kimerészkedhetnek a 
számukra biztonságos ipari környezetből. 
Ilyen apró lépésnek tekinthetjük a vezető 
nélküli metrószerelvényt, hamarosan megje-
lennek az autópályán flottában vonuló teher-
autók, de ezek a környezetek is viszonylag jól 
szabályozottak. Az igazi nagy ugrást az jelen-
ti, amikor a robot kikerül az emberek közé, 
és az emberi társas interakciókba kell beillesz-


