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Van cirkusz, ahol csak emberek szerepelnek, 
s az ő ügyességüket csodálja a közönség, de 
sokak számára elképzelhetetlen a cirkusz 
állatok nélkül. Lélegzetelállítóan izgalmas vagy 
megmosolyogtatóan kedves lehet egy oroszlán 
vagy majom produkciója. És bizonyára fölmerül 
ilyenkor a kérdés: „hogy a csudába tudták 
megtanítani” az állatnak a produkciót.

Hogyan tanulnak az állatok? Ugyanúgy, 
mint az emberek? Részben igen, részben nem. 
Mivel nem tudnak beszélni, elmagyarázással 
semmire sem jutunk. Bár például a bakon ülő 
kocsis szavait valamennyire értik a lovak és 
az ökrök. A kutyák egész sor parancsszót 
megtanulnak. Ha jól idomított kutya a „marad” 
hangsort hallja, nem megy tovább, még akkor 
sem, ha a gazdi tovább ment. Persze nem magát 
a szót érti, hanem a helyzetet. Ha ugyanezt a 
„fut” szóval összekapcsolva tanították volna 
neki, akkor is működne. Gyakorlatlan gazdik 
sokszor „elmagyarázzák” nem engedelmeskedő 

kutyájuknak a parancs értelmét, mintha emberhez 
szólnának: „mondtam, hogy nem jöhetsz tovább!”, 
vagy „nem érted, hogy egy lépést se?”. Ahelyett, 
hogy következetesen a „marad” szót használnák.

Ha valaki nagyon gyors mozdulattal elkapja 
a váratlanul felé dobott vagy leeső tárgyat, azt 
mondjuk, „jók a reflexei”. De a tudomány kicsit mást 
hív reflexnek. Például, ha beállsz a zuhany alá, s 
hideg víz zuhog a nyakadba, önkéntelenül mély 
levegőt veszel. (Próbáld ki!) Vagy ha valaki hirtelen 
a szemed elé kap a kezével, pislantasz, vagyis egy 
pillanatra becsukod a szemedet. Ez fontos a szem 
védelme érdekében. Ezek a reflexek a szervezeted 
hirtelen válaszai valamilyen hatásra. Nincs idő 
az átgondolásukra, de nincs is rá szükség. Ezek a 
reflexes mozgások velünk született tulajdonságok.

Ha egy kölyökkutyának azt mondod, „ül”, semmi 
se történik. Számára a hangsornak nincs jelentése. 
De ha tízszer-hússzor-százszor megismétled, és 
amikor kimondod a szót, lenyomod a kiskutya 
fenekét a földre, a két dolog összekapcsolódik. 
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Megtanulja, mit kell tennie, ha elhangzik ez 
a szó. Nagyon fontos, hogy a kiskutya mindig 
simogatást (vagy más jutalmat) kapjon, amikor 
engedelmeskedik a parancsszónak. Fontos, hogy 
jó érzése legyen ezzel kapcsolatban, másképp 
nehezen alakul ki benne, hogy az adott szóra mit 
kell tennie. De ha kialakult, abban a pillanatban, 
hogy meghallja, le is ül. 

Ez is reflex, hiszen itt is az történik, hogy 
valami automatikusan kivált egy választ. Van 
azonban egy nagy különbség. Az utóbbi reflex 
csak akkor működik, ha előtte sokszor ismételtük a 
parancsszót és a kiskutya fenekének lenyomását. 
Ez a sokszoros ismétlés – vagyis egyfajta tanulás – 
a feltétele, hogy a reflex működjön. A másiknak – a 
hideg zuhany miatti mély lélegzetvételnek vagy a 
védekező pislogásnak nincs ilyen feltétele.

A cirkuszi állatok produkciói mind ilyen tanulásos 
reflexeken alapulnak: összekapcsolódik egy 
szó vagy tárgy látványa, vagy az állatidomító 
mozdulata és egy cselekvéssor. A cirkuszi néző nem 
látja vagy nem veszi észre, mi volt a pici jel,  
amely reflexesen elindította az állatban a 
mutatvány elvégzését. 

A sikeres tanulás érdekében az állat biztosan 
gyakran kapott jutalmat, ha elvégezte, amit 
az idomító várt. A jutalmazás erősítette meg 
a parancsszó (vagy jel) és a tevékenység 
összekapcsolódását. Állatfajtól függ, hogy miféle 
jutalmazás hatékony. Állatkerti produkciókban 
gyakran látni, hogy a fókákat apró halakkal 
jutalmazzák, más fajokat esetleg kockacukorral. 
Kutyák esetében a simogatás vagy akár csak 
az idomár mosolya is lehet hatékony. A sikeres 
produkciókért kapott jutalom biztosítja a bizalmas 



légkört, amelyben az állat hajlandó tanulni. 
Csakhogy büntetéssel, bántással, fájdalom 

okozásával is ki lehet alakítani állatokban 
reflexeket. Ha sokszor megismétlik, hogy egy 
bizonyos jel felmutatásakor áramütést mérnek 
az egér talpába, az egér megtanulja, hogy erre a 
jelre nagy ugrással menekülnie kell. Ezután a jel 
felmutatására akkor is ugrani fog, ha éppen nem 
kapott áramütést. 

Jellemző cirkuszi produkció, hogy oroszlánok 
engedelmeskednek az ostort pattogtató 
idomárnak, parancsára oda ülnek, és azt csinálják, 
amit elvár tőlük, bár egyetlen ütéssel meg tudnák 
ölni. Éppen ez a félelemmel vegyes feszült izgalom 
babonázza meg a nézőközönséget. A nagy erejű és 
veszélyes ragadozó viselkedésének megértéséhez 
a csípéssorrend fogalma visz közelebb. 

Sok helyen látni, hogy egy udvar elkerített 
részében tyúkokat tartanak; etetik őket, és 
időnként kiszedik alóluk a tojásokat. Kezdetben a 
tyúkok idegenek egymásnak, még nem szoktak 
össze. Aki ilyenkor megfigyeli viselkedésüket, 
láthatja, hogy állandóan veszekszenek, kegyetlenül 
csipkedik egymást, némelyiknek már szinte kopasz 
a nyaka. De egy idő múlva kialakul a rend, alig 
van összetűzés. Mi az oka, hogy eleinte bántják 
egymást? Ilyenkor alakítják ki a rangsort, döntik el 
egymás között, hogy ki a csoportban az első, ki a 
második, vagyis ki mehet először az etetőhöz, kinek 
jut leghamarabb a legjobb falat. Ha már kialakult a 
csípéssorrend, csend és rend van a tyúkudvarban: 
minden tyúk elfogadta a saját helyét a rangsorban. 
Az alacsonyabb rangú tyúk nem fogja megelőzni a 
magasabb rangút az etetőnél, mert megint kapna 
egy fájdalmas csípést a nyakára. Vagyis a tyúkok 

egy ideig keményen és durván háborúznak, de 
aztán nem fordítják energiájukat vetélkedésre. 

Ilyen rangsor minden csoportban élő állat 
esetében kialakul. A csimpánzcsapatban kemény, 
életveszélyes sérüléseket okozó küzdelemben 
alakítják ki a hímek a rangsort, s a nagyobb kutya is 
orrba vágással vagy figyelmeztető harapással jelzi 
a kisebbnek, hogy valamit nem jól csinált, például 
nem tartotta be a sorrendet.

Mi történik, ha a csimpánzcsapat alfahímje 
(az alfa a görög ábécé első betűje, ezért jellemzi 
a rangban elsőt ez a betű) öregszik, s kezd 
veszíteni erejéből? Egy ideig semmi, mert a 
fiatalabb, növekvő hímek még nem mernek 
vele szembeszállni; még működik bennük a 
csípéssorrend. De mindig elérkezik az idő, amikor 
valamelyik fiatal mégiscsak letaszítja a trónjáról  
az addigi vezért, s onnantól ő kerül a csípéssorrend 
elejére.

A cirkuszi oroszlánidomár ugyanígy alakítja ki, 
tanítja be az oroszlánkölyköknek a szerepet: az 
ostoros ember a vezér, és az oroszlánok sorrendben 
alatta vannak. Ez akkor is így marad, amikor a kicsi 
kölykök erejük teljében lévő hímoroszlánokká nőnek. 

Ugye, az állatok tanulási módjainak áttekintése 
közben sokat tanultál a saját tanulásodról is? 
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