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1 El szó 

Az állatorvos tudomány és a pszichológia látszólag egymástól távol es  tudomány 

területek. Számomra mégis szorosan összefüggenek. A gyakorlat azt mutatja, hogy az 

állatorvosi szakmában szinte nélkülözhetetlen egyes pszichológiai ismeretek alkalmazása, 

s tanulmányaim arra is rámutattak, hogy a pszichológia is színesebbé válhat, s t 

gyarapodhat egyes állatorvosi területek megismerésével. 

Az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb probléma az állatorvosok felé mutatkozó 

megváltozott igény a gazdák és a társadalom részér l. Bár külföldön már jó ideje, 

hazánkban inkább csak néhány éve vált valós kérdéssé, hogy a páciensek mellett, azok 

gazdáival is foglalkozzunk. Erre magyarázatot adhat a radikálisan növekv  mérték  társ-

állattartás, de a megváltozott gazda és kedvence közötti kapcsolat is. Az állatorvosok a mai 

napig, úgy hagyják el az egyetemet, hogy nem tanulnak pszichológiát, bár munkájuk 

jelent s hányadában, ’kénytelenek’ a gazdákkal is foglalkozni, s a pszichológusok is, csak 

elvétve hallanak az ember-állat közti kapcsolat jelent ségér l, pedig munkájuk során, 

tudatosan használhatnák e kapcsolat jótékony hatásait. 

Magyarországon, a rendszerváltás számos pozitív változást hozott, de egyes kutatások 

rámutattak negatív hatásaira is. Talán az egyik legfontosabb ilyen hatás, az egyének 

talajvesztése kapcsolatrendszereikben, s az ezzel együtt megfigyelhet  személyes 

elbizonytalanodás. „ A személyes kapcsolatok és a mentális, fizikai egészség közti er s 

összefüggést ugyanakkor, több korábbi vizsgálat is meger sítette, azzal a 

végkövetkeztetéssel, hogy a szociális támogatottság olyan jótékony tényez , mely segíti az 

egyént megbirkózni a stresszel teli körülmények esetén.” (id., Kósa É., Lan Anh.,1999)  

Az emberi kapcsolatok megfogyatkozása, a nukleáris családmodell terjedése, a megélhetés 

biztonságának csökkenése mellett, hazánkban ugrásszer en n tt a társként tartott 

kedvencek száma. Egyes külföldi vizsgálatok már az 1980-90-es években vizsgálni 

kezdték a társállatokkal való kapcsolat hatásait az emberekre nézve.(pl. Jenkins, 1986, 

Beck, 1986, Stammbach, Turner, 1999) E vizsgálatok igazolták, hogy a kedvencek 

embereket helyettesíthetnek gazdáik szociális hálójában, simogatásuk csökkenti a gazda 

vérnyomását, a kutyatartás javítja a szívinfarktusból való fölépülés esélyét, s az 

állattartással megfigyelhet  a másokkal való kommunikáció mennyiségi, min ségi 

növekedése is, hogy csak néhány hatást emeljünk ki. 
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Ha feltételezésem igaz, éppen az állatok társként való elfogadása indokolhatja, hogy 

Magyarországon, európai viszonylatban is, magas az egy f re jutó kutya, illetve macska 

létszám. A gazda és kedvence közti kapcsolat, az utóbbi id szakban jelent s változáson 

ment keresztül. Az 1980-as évekt l, a praxisok szintjén érezhet  változás, hogy a gazdák 

egyre többet áldoznak kedvenceikre, egyre fontosabbnak tartják nem csak egészségük 

meg rzését, de a velük való emberi bánásmódot is. Ezek az állatok, gazdáik jellemzése 

szerint, már igazi családtagok. A társként tartott állatok iránti szeretet a gyermekkortól 

kezd dik, szül kt l, példaképekt l tanulható, s egyes vizsgálatok (Kidd és Kidd, 1996) 

szerint, generalizálódik a vadállatok irányába, s együtt jár kés bb a természet- és 

állatvédelemben játszott aktívabb közrem ködéssel is. Az állattartással kimutathatóan n  a 

gyermekek empatikus viselkedése, a másokra való odafigyelés, a gondoskodás igénye, s 

kés bb, e viselkedés az emberek irányába is inkább megfigyelhet .(Levinson, 1978) Az 

állatok iránti szeretet, odafigyelés, s ennek tanulása az állatokkal való kapcsolaton 

keresztül, nem csak az állat- és környezetvédelem ügyét szolgálja, de egy emberségesebb, 

a másokra jobban figyel  társadalom létrejöttét is segítheti. 

Fontos az is, a társadalom hogyan vélekedik az egyes állatfajokról, mert az azokról 

alkotott sztereotípiáink, befolyásolják a velük, s t az állat gazdáival kapcsolatos 

attit djeinket, tetteinket is. Ezek ismerete, hasznos lehet a pszichológusok és az 

állatorvosok számára, de a hétköznapi állattartóknak is.  

Egy 2000.-ben végzett reprezentatív felmérés eredményei alapján felvázolom a magyar 

lakosok gondolkodását az állattartással, állatok felhasználásával, környezetszennyezéssel 

kapcsolatban, s feltérképezem azt, hogyan vélekednek egyes állatokról, egyes kedvencek 

gazdáiról. Mivel saját véleményem, s az irodalmi adatok szerint is (pl. Kidd, és Kidd, 

1996, 1999) a társállattartás, az állatkerti látogatások és a természetvédelemben való 

részvétel szorosan összefügg  területek, ezért ismertetem a Budapesti Állat-és 

Növénykertben végzett kutatásaink eredményeit. Végül, röviden ismertetem az 

állatorvoslás és a pszichológia kapcsolódó területeit. Áttekintésre kerül a gazda és 

kedvence közti kapcsolat alakulása, az emberi életút folyamán, az állat- és ember 

bántalmazásának összefüggésér l való új ismeretek, az állatorvosként szakterületemül 

választott, állati – f ként kutya- viselkedészavarokkal kapcsolatos kutatásaim eredményei 

és végül az állatok – humán terápiákban való felhasználási lehet ségei.  
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2 Hipotézisek 

Az állati viselkedés sokoldalú tudományos vizsgálat tárgya. E tekintetben különbséget 

lehet és kell tenni a természetes közegben mutatkozó állati viselkedés és az ember által 

konstruált, ilyen értelemben, mesterséges környezetben megfigyelhet  viselkedés között. A 

gyarapodó szakirodalom jelent s része az el bbi irányba tájékozódik, jelen értekezésünk 

viszont mindenekel tt az emberi-társadalmi közeghez szoktatott állatok 

tanulmányozására irányul, mégpedig kifejezetten és koncentráltan az ember-állat 

interakció kutatására, az állatokkal kapcsolatos emberi tapasztalatok, vélekedések, 

magatartások összefüggéseinek felderítésére vállalkozik. Itt és ennyiben rendszeres 

tájékozódásunk és empirikus kutatómunkánk szociálpszichológiai jelleget is ölt, 

amennyiben e kölcsönhatás alkotóelemeként fel kívánjuk tárni  

1. az állat, és a különböz  állatfajok szociális reprezentációját, ebben a tapasztalati és 
kulturálisan kialakított és hagyományozódó kognitív elemek együttesét, 

2. az állatokhoz f z d  társadalmi viszonyulást, ezen attit d összetettségét és a benne 
rejl  motivációs feszültségeket,  

3. az állatok által az emberi életben betöltött funkciók, szerepek változatosságát, a 
velük kapcsolatos magatartás észlelését és megítélését, a harmonikus és 
diszharmonikus kapcsolat következményeit 

4. az állattartók különböz  típusainak észlelését és megítélését, 

5. az állatokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés egyéni és intézményes formái 
megtapasztalt m ködésmódjának közmegítélését és a hozzájuk f z d  várakozásokat 
(különös tekintettel az Állatkert szerepére), 

6. az állatoknak és az állattartásnak az emberre gyakorolt – terápiás célból kiaknázható, 
szervezhet  – szociális-mentális hatásait. 

 

Kutatásainknak a fentiekben meghatározott tág körében rendszeres tudományos elemzés 

hazánkban még nem készült, a nemzetközi szakirodalom is csak vonatkozó alkalmi 

részeredményeket közöl, ilyen módon egész kutatássorozatunk felderít  jelleg nek 

min sülhet, valamint nélkülözi azokat a szaktudományos el zményeket, melynek alapján 

markánsan körülhatárolt hipotéziseket és eldöntend  kérdéseket lehetne megfogalmazni. 

Ugyanakkor azonban az e tekintetben rendkívül informatív, sokágú állatorvosi tapasztalat, 

a határterületeken halmozódó etológiai tudásanyag, és a kapcsolódó fejl dés- és 

szociálpszichológiai kutatások alapján már elöljáróban meg lehet fogalmazni néhány olyan 

alaptételt, amelyen felderít  jelleg , rendszeres empirikus tapasztalatgy jtésen felölel , a 

felhalmozott ismeretek gyakorlati alkalmazását célzó kutatómunkánk nyugszik.  
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1. Élnek a köztudatban meglehet sen generális – tehát az alapvet  demográfiai vagy 
kulturális különbségeken is felülemelked  – attit dök és sztereotípiák általában az 
állatokkal és konkrétan különböz  állatfajokkal kapcsolatban. E kivételesen és ritkán is 
alig tanulmányozott attit dök és sztereotípiák tetten érhet k a magyar lakosság körében 
is. Kitüntetett szubjektív jelent sége van az állatok között azon háziállatoknak (az 
angol megjelölés mintájára mondhatjuk „kedvenceknek”), akik bevonódnak a családi 
közösségekbe, gazdáikkal szinte – személyközti – szociális kapcsolatba lépnek 
(mindenekel tt a kutya és a macska tartozik ebbe a kategóriába).  

2. Az állatokkal kapcsolatos közfelfogást egyfajta hasadt kett sség – disszociáció – 
jellemzi, ami szerint egyfel l az állat érz , ért , tulajdonképpen az embertársat is 
pótolni képes szociális lény, másfel l az állat az emberi szükségletek (táplálkozás, 
szórakozás, ismeretszerzés) szolgálatába állított eszköz, melynek csak tárgyi jellemz i 
és hasznossága van. E kett sség jegyében – regisztrálható társadalmi különbségekkel – 
az emberek méltányolják, s t túlbecsülik az állatok antropomorf jellemz it, emberi 
közösségek részesének tekintik az állatokat, másfel l viszont elfogadják az állatok 
levágásának és feldolgozásának, vadászatának és az állatokkal való kísérletezésnek a 
célszer ségét.  

3. Az állatokkal kapcsolatos nézetek hátterében szerepet kap a természeti környezettel 
kapcsolatos általános beállítódás, az él  fajok védelmének kérdése. A természeti 
környezet és a társadalomalkotó ember viszonyára vonatkozó nézetek felölelik azokat 
az attribúciókat, hogy egyfel l mi veszélyezteti az él világot, az állatfajokat, másfel l, 
hogy milyen indokból tartanak és tanítanak emberek állatokat. Az állatokkal 
kapcsolatos sztereotípiák, az állattartással kapcsolatos feltételezések kivetülnek az 
állattartók társadalmi közmegítélésére.  

4. Kedvez  nemzetközi és bíztató magyarországi tapasztalatok vannak azzal 
kapcsolatban, hogy az állatokkal való találkozás, az állattartás és tanítás hozzájárul a 
kompetenciáiban, fejl désében korlátozott személyiség bels  harmóniájához és küls  
(tapasztalatszerz , társas) nyitottságához. A hatás regisztrálása, feltételeinek variálása 
hozzásegíthet a hatásmechanizmus jobb megértéséhez, és ily módon is megveti az 
alapját a tudatos és módszeres állatterápiának, mint rehabilitációs és általános 
egészségfejleszt  eljárásrendszernek. Mindebben fontos, általánosítható tanulságok 
rejlenek a szocializáció általános folyamatára, ennek az ember-állat interakció révén 
történ  el mozdítására nézve is. 

5. A társállatok megváltozott, modern környezetben, szoros kapcsolatban élnek 
gazdáikkal, s viselik ennek pozitív, negatív következményeit egyaránt. E kapcsolat 
bizonyos esetekben diszharmóniát mutat. Ennek hatására, egyrészt, az állatoknál 
viselkedési zavarok jelenhetnek meg, melyek megítélése nagymértékben függ a gazda 
személyi preferenciájától, másrészt, a társállatok elszenvedhetnek bántalmazást, s e 
deviáció hátterében az emberbántalmazások kapcsán felmerül  okok jelennek meg.  

 

2.1 Szakirodalom 
A kutatómunkát orientáló felismerések, alaptételek a szakirodalomban, több 

vonatkozásban kapnak támpontot és hivatkozási alapot. Pszichológiai kutatásokban, 

melyek az ember-állat közti kapcsolat vizsgálatával, annak a két félre gyakorolt, fizikai, 

pszichés, szociális hatásával foglalkoznak. Több közülük célzottan foglalkozik a gazdák, 
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állatok személyiségével, a kapcsolatot befolyásoló tényez kkel. Számos kutatásunkhoz 

kiindulási alapot jelentettek, a természeti környezettel kapcsolatos beállítódást, ennek 

befolyásoló tényez it, illetve az állatokkal, állattartással kapcsolatos sztereotípiákat, 

attit döket vizsgáló tudományos munkák. Az állatorvosi- és etológiai irodalom is fontos 

hátteret adott, kiemelten az állati viselkedészavarok, és az ember-állat kapcsolat, állatra 

gyakorolt hatásainak vizsgálata kapcsán. 

A fontosabb támpontot jelent  irodalmak áttekintése külön fejezetben (lásd: 3.2) 

szerepel. 

2.2 A kutatás szakaszai 
Többlépcs s, kvantitatív és kvalitatív jellegében is különböz  módszereket alkalmazó 

kutatásunk f bb szakaszai és összetev i a következ k voltak: 

1) Állatokról, állattartásról alkotott sztereotípiák és attit dök vizsgálata a magyar lakosok 

körében, 

1999-2000 év között, 1000 f  részvételével, reprezentatív minta 

2) Attit dök, sztereotípiák, tudás a F városi Állat- és Növénykerttel kapcsolatban 

A, Állatkertek szerepének vizsgálata  

B, Az állattartás befolyásoló hatása 

C, A Simogató szerepének vizsgálata 

D, Az állatkertek szerepe a fogyatékkal él knél 

E, Az állatkert kommunikációs rendszerének vizsgálata 

A felmérések 1999-2004. közötti periódusban történtek, összességében 370 személy      

kérd íves vizsgálatával. 

3) Kutyák viselkedési zavaraival kapcsolatos kutatások 

     A, Viselkedési zavarok el fordulása kisállat-praxisban  

     B, Állattartók kutya-képzéssel és agresszivitással kapcsolatos attit djeinek vizsgálata 

     C, Kutyakiképz  centrumok szerepe a viselkedési-zavarok megel zése és kezelése   

      kapcsán, el zetes vizsgálat 

     A felmérések 1999-2006 között, összességében 740 állattartó bevonásával történtek 
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3 Állatokkal, állattartással kapcsolatos attit dök, 
sztereotípiák a közgondolkodásban 

3.1 Történeti bevezet  
Az embernek, mint természeti lénynek, fennmaradása és léte elválaszthatatlan a 

növények és állatok világától. A történelem el tti id kben az állatok nagyrészt mint 

potenciális élelem- vagy ruházkodási lehet ség szerepeltek az ember életében, rövidesen 

azonban már mint vadásztársak, védelmez k is segítették fennmaradását. A vadászó 

társadalmakban az állatok els sorban élelmiszer-forrásul szolgáltak. Ugyanakkor azonban, 

a legtöbb vadászközösség tagjai az állatokat önálló mentális-spirituális lényeknek tartották, 

akik a vadászat során nem egyszer en szenved  alanyok, hanem egyenrangú küzd  felek, s 

akik, bár alul maradnak a küzdelem során, de megérdemlik a neki kijáró tiszteletet. Egyes 

állatok elejtése tilos is lehetett (például az indián törzsek saját totem-állatai), vagy korlátok 

szabták meg az elejthet  állatok számát, s aki a szabályokat megszegte, akár az életével is 

fizethetett érte. Ezzel az si kapcsolattal is magyarázható, hogy az ember környezete, vagy 

akár az univerzum iránti érzései visszatükröz dnek az állatok iránti bánásmódjában, a 

természeti környezettel kapcsolatos viselkedésében. Már e társadalmaknál is gyakran 

el fordult, hogy egy-egy kölyökállatot befogadtak, felneveltek, megszelídítettek. 

Feltehet en így kezd dött pl. a kutya háziasítása is, s így jelenhettek meg az els  társként 

tartott állatok is. Az állattenyésztéssel foglalkozó társadalmak már másként viszonyultak 

az állatokhoz. Megfigyelhet  egy hierarchikus szeparáció kialakulása, melynek során az 

ember mint az állatok felett álló, ket leigázó, felhasználó lény szerepel. Egyes szerz k 

(Clutton-Brock, Serpell, 1994) ezt a változást szükséges és adaptív válasznak tekintik a kor 

megnövekedett ökonómiai, ökológiai nyomására, hiszen a növekv  humán populáció egyre 

nagyobb mennyiség  állati-termék felhasználását igényelte. A fentiek értelmében 

megfogalmazható a kedvencek és gazdasági haszonállatok közti különbség: kedvenceknek 

azokat az állatokat tekintjük, melyeket szociális és emocionális okokból, s nem gazdasági 

célból tartunk. Ezen állatokat az angol „companion animal”, vagy „pet” kifejezéssel is 

jelölik, a magyar szóhasználatban a ’kedvenc’, vagy ’társállat’ kifejezés terjedt el. 

Napjainkban a társállatok tartása nem csak kedvtelést jelent, de fontos összetev ként 

szerepel az ember pszichológiai igényeinek kielégítésében is. Ha gazdákat kérünk meg, 

hogy jellemezzék kedvencüket, legtöbbjük kutyáját, macskáját, vagy egyéb állatát mint a 

család teljes jogú tagját mutatja be. Úgy gondolják, hogy kedvencük érti, átveszi, s t 

adekvátan reagál hangulataikra, érzéseikre, s ily módon hozzájárulnak stresszel teli életük 
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megkönnyítéséhez, komfortérzetük kialakításához, fenntartásához. Egészséges, jó 

kapcsolat esetén a kedvencként tartott állatok segíthetnek a családtagok összetartásában, 

krízishelyzetek átvészelésében, a gyermekek felnövekedése során a természettel való 

meghitt kapcsolat er sítésében. A velük felépített kapcsolatban a gyermekek 

megtanulhatják a gondoskodás, felel sség vállalás szabályait, de a társállatok akár állandó 

figyelmet biztosító játszótársként, barátként, vagy védelmez ként is szerepelhetnek. 

Kedvez  hatást gyakorolhatnak a betegségek utáni felépülés során, de az id sek, 

magányosok életében is fontos szerepük lehet.  

A kedvencek tartása hasonlóan hosszú múltra tekint vissza, mint a haszonállattartás. Az 

állattenyésztés eltávolította az emberek nagy részét az állatoktól, a velük való bens séges 

kapcsolattól. Míg egyes korai vallásos képeken egy-egy szentet állatok társaságában 

látunk, addig kés bb a vallás - els sorban a kereszténység -, egyes id szakokban 

kifejezetten tiltotta a kedvencek tartását. Az inkvizíció idején a vallási propaganda egyes 

állatfajok (például kutyák, macskák) ellen szinte hadjáratot indított: aki ilyen állatott 

tartott, azt boszorkánysággal, antiszociális viselkedéssel vádolták meg. Ez a végletes 

megközelítés nem sokáig tartotta magát. Az egyház viselkedését alapjaiban megváltoztatta 

az egész Európán végigsöpr  pestis járvány, melynek következtében rendeletet hoztak a 

macskák tartásának elterjesztésére. A reneszánszkor tudományának fejl dése szintén 

kedvezett a kedvenc-tartásnak. Az irodalom és egyéb m vészetek terén is egyre több 

társállat-ábrázolással találkozhatunk. A XVIII-XIX.sz nagy írói, filozófusai is gyakran 

szólnak kedvenceikr l, például Schopenhauer végrendeletében 300 gulden örökséget 

hagyott kedvenc kutyájára. (Gunter, 1999) A városi életforma térhódításával, a kedvencek, 

társállatok tartása egyre elterjedtebbé vált, s szinte ezzel egyidej leg megalakultak az els  

állatvéd  szervezetek, kutya- macska-, s egyéb tenyészt i klubok. 

A modern társadalmak állatokkal való kapcsolatát vizsgálva azt látjuk, hogy egyre több 

terület intenzív vizsgálat tárgya. Ilyenek a társ- és haszonállat-tartás és annak pszichológiai 

vonatkozásai, az állat- és természetvédelem kérdései, vagy az állatkertek szerepének 

vizsgálata. Fontos és érdekes terület a kedvenceket tartó emberek sajátos 

karakterisztikumának és az állatok különféle terápiákban való alkalmazhatóságának 

kutatása is. Mindezen kérdések kapcsán központi szerep nek bizonyulnak az említettekkel 

kapcsolatos attit dök és sztereotípiák. 
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3.2 Irodalmi források áttekintése 
A kutatások eredményei alapján az emberek állatokkal kapcsolatos attit djei, három 

nagy faktor köré csoportosíthatóak: a kulturális, a szocio-ökonomikus, és a demográfia 

faktorok köré. (Kellert, 1980, Serpell, Paul, 1994) Az egyén szintjén ez a következ ket 

jelenti: meghatározó a személy életkora, neme, képzettsége, iskolázottsága, keresete, 

gazdasági státusza, etnikai hovatartozása, lakókörnyezete, vallási-felekezeti orientációja. A 

különböz  hatásokra kialakuló attit d képes viszonylag gyorsan megváltozni, a fentiek 

módosulása, személyes tapasztalatok, vagy a média hatására is. Az egyes fajokról alkotott 

sztereotípiák, befolyásolják a viszonyulást nem csak az adott fajhoz, de annak 

megóvásához is. 

3.2.1 Attit d-kutatások 

Az attit dök pozitív és negatív viszonyulások tárgyak, személyek, vagy a környezet más 

azonosítható mozzanatai iránt, de akár absztrakt eszmék, irányzatok iránti vonzalmak, 

vagy t lük való idegenkedések is lehetnek. Bár érzelmeket fejeznek ki, gyakran 

kapcsolódnak ismeretekhez, vélekedésekhez. Funkcióik szerint elkülöníthetünk 

instrumentális, ismereti, értékkifejez , énvéd  és szociális- igazodási attit döket. Az 

attit dök és a viselkedés kapcsolatáról általánosságban elmondható, hogy az attit d jobban 

bejósolja a viselkedést, ha er s és konzisztens, ha a személy közvetlen tapasztalatán alapul, 

illetve, ha specifikusan kapcsolódik az el re jelzett viselkedéshez (Atkinson, 1999.) 

Az állatokkal kapcsolatos attit d-kutatások viszonylag kés n, az 1970-80-as években 

kezd dtek. 1979-ben Kellert (id. Plous, 1993) vizsgálatokat folytatott farmerek körében a 

libatöméssel, vadászattal kapcsolatban. 1500 attit ddel, tudással, viselkedéssel kapcsolatos 

kérdést tett fel személyes interjúk során 3107 véletlenszer en kiválasztott amerikai 

feln ttnek. Vizsgálatát kiterjesztette a farmer-szövetség tagjaira, kérdezett vadászokat, 

birka és szarvasmarha tenyészt ket, rodeókon résztvev  lovasokat is. Eredményei azt 

mutatták, hogy az állattenyésztéssel, vadászattal, rodeóval foglalkozó emberek utilitarista, 

dominanciális, attit dökkel jellemezhet ek, az állattartás, az állatok felhasználásáról való 

gondolkodásukat tekintve. 

1975-ben Shaw, 1977-ben Pomerantz (id. Plous 1993.) folytatott vizsgálatokat a 

vadászattal kapcsolatban, 1989-ben pedig egyidej leg több kutatás is zajlott a 

vegetáriánusok körében, illetve az állati jogokkal kapcsolatban. Braithwaite és Braithwaite 

1982-ben (id. Plous, 1993) ausztrál egyetemi hallgatók állatok felhasználásával 
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kapcsolatos attit djeit vizsgálta. Ennek során számos érdekes eredményt kaptak, például, 

bár a hallgatók ¾-e elítélte a libák kényszeretetését a libamáj el állítása miatt, mégis nagy 

részük rendszeresen fogyasztotta az ily módon el állított pástétomot. A szerz k ezt, mint 

az attit d és a viselkedéses megnyilvánulás közötti inkonzisztenciát értékelték.  

1983-ban Shurtleff (id. Plous, 1993) és munkatársai állatorvostan hallgatókkal végeztek 

vizsgálatot Amerikában. A hallgatók többsége ugyanazt a bánásmódot tartotta indokoltnak 

a kedvencekkel és a haszonállatokkal kapcsolatban. Mintegy 4/5-ük gondolta, hogy az 

állatok ugyanúgy érzik a fájdalmat mint az emberek, s 2/3-uk szükségesnek látta az 

állatorvosi etika egyetemi oktatását. Ugyanakkor indokoltnak vélték él  állatok 

alkalmazását a sebészeti oktatás során, s elfogadhatónak tartották a kísérleti állatok 

alkalmazását is, amennyiben ez az emberiség számára hasznos információk, megfigyelések 

lehet ségét jelenti.  

1984-ben és 1989-ben Bowd, ill. Bowd és Bowd (id. Plous, 1993.) egy 30 itemes likert 

típusú skálát állított össze az állatok felhasználásával kapcsolatban, melyben a társállatok, 

haszonállatok, laborállatok és vadállatok felhasználásával, róluk való gondolkodással 

kapcsolatos kérdések szerepeltek. A validálás során hallgatók, vadászok, állatvéd k is 

szerepeltek a válaszadók között. 

1988-ban Gallup és Backstead (id. Plous, 1993) szintén hallgatókat kérdezett. Az 

eredmények az el z ekhez hasonlóan meger sítették, hogy bár a hallgatók úgy gondolják, 

az állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat és szenvednek, mint az emberek, mégis 

elfogadhatónak tartják a kísérleti állatfelhasználást. 

1990-ben Furnham és Pinder (id. Plous, 1993) azt találta, hogy az állatokkal folyó 

kísérletek célja befolyásolja a felhasználással kapcsolatos attit döt. Így a kozmetikumok 

tesztelése miatti állatfelhasználást, általában jobban elítélik a megkérdezettek, mintha a 

kísérleti állatokat valamely fontos gyógyszer tesztelése során használják fel. 

3.2.2 Disszociáció 

Az emberek többsége felnövekedése, és tanulmányai során szembesül azzal, hogy az 

állatok ugyanúgy éreznek fájdalmat és szenvednek, mint az emberek. Többségük mégis 

elfogadja a kísérleti állatfelhasználást, vagy akár az élelmiszer, ruha-el állítás miatti 

haszonállat tartást. A fájdalomról való tudásunk és az állatok felhasználása között  

disszociáció – szétbontás történik. (Plous, 1993) 

A szétbontás folyamatát több eszköz is segíti. A disszociáció els  lényeges eszköze a 
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nyelv, mely lehet vé teszi, hogy az ölés helyett egyéb kifejezéseket használjunk. Például 

az angol nyelvben a “killing” helyett “harvesting”, “bagging”, “thinning”, “managing”, 

“controlling” kifejezéseket, a magyar nyelvben az ölés helyett, “levágás”, “ritkítás”, 

“kontrollálás” (pl.vadállomány), “felhasználás” (pl.laborállat), “elintézés” kifejezéseket 

használjuk. A leölt állatok megjelölésére is számos helyettesít  kifejezést ismerünk. Az 

angolban a “crops”, “seed”, “game”, “trophies”, “surpluses”, “resources” szavakat 

használják, a magyarban “kísérleti alanyok” (pl.laborállatok), “eszközök”, “termelési 

egységek”, “tenyész-alanyok”, “prém-termel k”, “húshasznú fajták” szavakat említhetjük. 

A nyelv a deperszonalizáció segítségével is el segíti a disszociációt. A katonaságnál a 

delfinek, mint “lélegz  tengeralattjárók”, a kutyák, mint “képzett bioszenzorok” 

szerepelnek. A laborokban “standardizált biológiai kutatóalanyokkal” dolgoznak, vagy 

“él  tesztcsöveket”, esetleg “modell-szisztémákat” használnak.  Az angol nyelv az él  és 

leölt állatok jelölésére is más szavakat használ. Például: cows-beef, calves-veal, pigs-pork, 

de, még ha külön elnevezés nincs is, az él t és élettelent az egyes/többes szám 

használatával különböztetik meg: chicken, turkey. 

Az állati termékek küls  megjelenítése is segíti a deperszonalizációt: az üzletekbe 

kikerül  állati termékek esetében, a kirakatba helyezett részekb l mindig hiányoznak a 

szemek, az arci részek, melyek a vásárlót az él  állatra emlékeztetnék. Az USA államaiban 

Kellert és Berry 1980-as vizsgálata, illetve Schleifer 1985-ös felmérése (id. Plous, 1993.) 

arra mutatott rá, hogy az eltávolodás a termelést l, illetve az arról való tudástól olyan 

mérték , hogy az emberek jelent s része nem kapcsolja össze a tej-termelést a tehenek 

vemhességével, a szoptatással, nem tudja, hogy a bárányhús, fiatal birkák leöléséb l 

származik. Egy 1992-es Rifkin vizsgálat (id. Plous, 1993.) szerint pedig minden harmadik 

emberr l elmondható, hogy nem tudja, hogy a sajt, vaj, jégkrém – tejb l készül, s mint 

ilyen a teheneknek köszönhet . 

Szintén a disszociációt segíti, hogy a szocializáció során a gyermekek azt tanulják, hogy 

a hús az élet nélkülözhetetlen eleme, s hogy boldog háziállatoktól származik, melyek 

ideális körülmények között élnek. Ha gyermekeket kérdeztek arról, hogy mely állatoknak 

van a legjobb életük, els  helyen a farm-állatok, másodikon a társ-állatok, s végül 

harmadik helyen a vadállatok szerepeltek.  

A konfliktust, miszerint az emberek sok állati terméket használnak fel, bár szeretik az 

állatokat, és együtt - egymás mellett élnek velük, segít csökkenteni jó pár gyermekkorból 

ered  tévhit is. Sokan úgy gondolják, hogy az állatokat kevésbé intelligensek (Nakajima, 

2002) és a fájdalmat is kevésbé érzékelik. Már a vallások nagy része is azt sugallja, hogy 
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az állatok azért vannak, hogy az embereket kiszolgálják, s t a gyerekek nagy hányada 

hiszi, hogy ezt boldogan is teszik. Gyakori vélekedés, hogy a vadászat, a vadak 

túlszaporodását korrigálja, s hogy az állatoknak nemesebb, szebb halált biztosít. 

3.2.3 Gondolkodás az állatok felhasználásáról  

3.2.3.1 Haszonállatokkal, állatviadalokkal kapcsolatos vizsgálat  

Az 1990-es évek közepén egy nagyobb felmérést végeztek (Wells, 1997.), melynek 

során 422 feln ttet, Írország és Anglia lakosait kérdezték az állattartás jellemz ir l, illetve 

az állatok felhasználásával kapcsolatos gondolkodásukról. Kiderült, hogy a n k többet 

foglalkoztak az állatok jólétével, gyakrabban állatvéd -szervezetek tagjai. Nagyobb 

számban találtak közöttük vegetáriánusokat, és sokuk, bár nem volt vegetáriánus, mégis 

egyes állati termékeket nem fogyasztott, nem használt. Általános volt, hogy aki 

gyermekként tartott állatot, feln ttként is tartott valamilyen kedvencet, s gyakrabban 

csatlakozott állatvéd  szervezetekhez is. A megkérdezettek kevésbé tolerálták az állatok 

sérülésével, halálával járó felhasználást, mint ami nem vezetett ide. S az is igazolódott, 

hogy a férfiak jobban elfogadták az állatok haszonállatként tartását. A legnegatívabb 

attit döt a kutyaviadalokkal szemben tapasztalták, ezt követte a nyúlvadászat, a galambász 

versenyek, a díjugratás, és a cirkuszi állatidomítás. 

Fontos megállapítás, hogy az állat-felhasználással kapcsolatos attit dök eltérnek a 

szerint, hogy a felhasználás során okoznak-e fájdalmat az állatnak, illetve, hogy az állat 

halálához vezet-e. 

Mind a férfiak, mind a n k körében szignifikánsabban negatívabb attit d jellemezte az 

állatok halálát okozó beavatkozásokat. Szintén szignifikáns kapcsolat mutatkozott az 

állattartók – haszonállat-tartást negatívabban értékel  és a kedvenceket nem tartók - 

állattartást kevésbé negatívan megítél  magatartása között. Az állattartás körülményeit 

tekintve azt találták, hogy a házas, már letelepedett emberek nagyobb számban tartanak 

kedvenceket, mint a többi csoport, és a kedvenctartás gyakoribb gyermekes családokban. 

Nagyobb számban találni továbbá kedvenceket kertvárosi, családi házas körülmények 

között, mint például belvárosban, lakásban, vagy társasházban. 

3.2.3.2 Állatkísérletek megítélése 

Egy svédországi tanítóképz  egyetem tanulóinak részvételével (Hagelin, 2002) azt 

vizsgálták, hogy azok az emberek, akik tartanak valamilyen kedvenc állatot, mennyiben 
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gondolkodnak másképp az állatok kutatásban történ  felhasználásáról, mint azok, akiknek 

nincs állatuk. A kísérletben összesen 640 f  vett részt. A diákok 6,4% látott, vagy végzett 

már állatkísérletet az egyetemi tanulmányai során. 31 % falun nevelkedett, 28,3% 

gondozott már haszonállatokat. 13,9% vegetáriánus volt. Az állatkísérletekben részt vett 

tanulók közül, többen tartották fontosnak a kísérleteket a humán gyógyászat fejl dése 

szempontjából, mint azok, akik nem rendelkeztek ilyen tapasztalatokkal. A diákok 

nagyobb hányada vélte úgy, hogy a kísérletek az emberi betegségek ellen való 

küzdelemben játszanak fontos szerepet, mint ahányan a kísérleteket morálisan 

elfogadhatónak tartották. Általánosan jellemz  volt, hogy az állatot tartók negatívabb 

véleménnyel rendelkeznek az állatkísérletekr l, azonban amikor ugyanezt a kérdést orvos-, 

illetve állatorvostan-hallgatók körében is megvizsgálták, nem tapasztaltak jelent s 

különbséget az állattulajdonosok, illetve az állattal nem rendelkez k véleménye között. 

Úgy t nik tehát, hogy egy bizonyos szint  természettudományi ismeret birtoklása fölött, az 

állattartásnak, már nincs számottev  befolyása a véleményformálásra e kérdés 

tekintetében. 

3.2.4 Az állatkertek hatása  

Általánosságban megállapítható, hogy az állatok iránti pozitív attit d fontos, s t 

egyenesen nélkülözhetetlen el zménye a kedvenc-tartásnak. Akik nem szeretik az 

állatokat, nem szívesen tartanak kedvenceket sem. A kedvenc-tartás úgy is felfogható, 

hogy a gazda az általa szeretett, gondozott kedvenc segítségével kapcsolatot teremt annak 

vadonél  társaival, s így a társállatok tartása segíti a pozitív attit d kialakulását a többi 

állat irányában is. (Reade, Waran, 1996) 

3.2.4.1 Pozitív attit d kialakulása az állatok iránt 

1995 –ben 102 szül -gyermek páros bevonásával, vizsgálatot végeztek Kaliforniában, 

amelynek célja volt, hogy feltérképezze, mely faktorok vezetnek a felnövekedés során, 

pozitív attit d kialakulásához az állat-, és természetvédelemmel kapcsolatban.(Kidd és 

Kidd, 1996) Azt tapasztalták, hogy a feln ttként állatkertbe járóknak 88%-a már 

gyermekként is rendszeresen látogatott állatkertet, s 96%-uk gyermekeit is rendszeresen 

hordja állatkertbe. A szül k a látogatástól azt várják, hogy pozitív gondolkodást építsen ki 

gyermekeikben a vadállatokkal, természetvédelemmel kapcsolatban. A megkérdezett 

gyermekek közel 70%-a tartott otthon valamilyen társállatot, s az életkor növekedésével 

változott az állatkerti látogatás célja, eredménye.  
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Kétféle irányból közelített a vizsgálat. Egyrészt interjús kérdezéssel az állatkert, vagy az 

állatokkal kapcsolatos múzeumlátogatásáról kérdezték a véleményt szül t l, gyermekt l 

egyaránt, illetve, vizsgálták a gyermekek ’Simogató’-ban alakuló viselkedését.  

- Érdekl dtek a jelenlegi kedvencr l, társállatról. 

- Kérdezték a szül ket, hogy gyermekként mennyit jártak állatkertbe, mi volt a 

kedvenc vadállatuk akkor és most.  

- Vizsgálták, hogy akik gyermekeiket viszik állatkertbe, mit várnak ett l a 

látogatástól, és kérdezték, a simogatóról való véleményüket is. 

- Próbálták feltérképezni, hogy a látogatók miért tartják fontosnak az állatkert-

látogatást, mit várnak ett l a látogatástól, mit várnak a gyermekek fejl désének 

tekintetében. 

- Vizsgálták, hogy a látogatás során mi tetszik nekik legjobban és miért.  

- Felmérték, az állatkerti látogatás gyakoriságát, a simogatóról való véleményüket. 

- Vizsgálták, hogy mennyire élvezetes számukra egy állatkert látogatás.  

- A simogatóban filmezték a gyermekek állatokkal való találkozását, pozitív 

megnyilvánulásokat, negatív megnyilvánulásokat különítettek el. Pozitív 

megnyilvánulások voltak a nevetés, a mosolygás, a beszéd. Negatívnak min sítették 

a sírást bármilyen negatív érzelem kifejezést, dühöt, félénkséget, vagy 

közömbösséget is. E mellett azonban mérték még a simogatóban eltöltött id t, 

amelyet a gyermekek, az állatokkal testi kontaktusban, vagy szemkontaktusban 

töltöttek.  

A szül k átlag életkora 30 és 40 év között változott. 88 % már gyermekként is járt 

állatkertbe, 96 % pedig viszi a gyermeket is állatkertbe, simogatóba. Mindegyik 

várakozása az volt, hogy a gyermekek tanuljanak valami újat az állatokról, hogy segítsen 

bennük kiépíteni egy pozitív gondolkodást a vadállatokkal és az állatvédelemmel, 

természetvédelemmel kapcsolatban.  

A gyermekek közel 70 %-nak volt otthon kedvence. Viselkedésük és gondolkodásuk 

három nagy csoportra különült el. 

1. Az els  csoportban a 3 és 5 évesek találhatóak, akiknek 80 %-a jár állatkertbe. Az 
állatok felismerését tanulják, de még nem tudják elkülöníteni a vad és házi állatokat. A 
lányokat inkább érdekli az elkülönítés és a küls  megjelenés. A fiúkat sokkal inkább az 
állatok viselkedése.  
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2. A 6-8 éveseknek már 88 %-a jár állatkertbe. A tanulás, a még nem ismert állatok 
felismerése és a klasszifikálás, kategóriákba sorolás illetve, az állatok szokásairól való 
információ gy jtése, hogyan élnek, mit esznek természetes élethelyükön. 

3. A harmadik nagy csoportot a 9-12 évesek csoportja jelentette, akiknek már 90 %-a jár 
állatkertbe. k már az egyes állatfajok specifikus szokása iránt érdekl dnek, a 
vadállatok védelmére irányuló speciális technikák, módszerek érdeklik ket. Szívesen 
beszélgetnek a kihaló és veszélyeztetett állatfajokról, az ember és állat közti 
kapcsolatról.  

A simogatóban a gyermekek 16 %-a tanulta meg újonnan, hogy ne bántsa az állatokat, 

vagyis azt, hogy hogyan kell helyesen simogatni. 32 %-a lelkesen meg is mutatta ezt a 

kérdez knek. A simogatóban eltöltött id  az életkor el re haladtával n tt. Amíg a 3-5 

évesek csak 1.20 mp-et, addig a legnagyobbak már 2.30 mp-et töltöttek bent. Az állatok 

nézésével töltött id  is változott. A 3-5 éveseknél ez csak egy perc, a 9-12 éveseknél már 

majdnem két perc volt. A gyermekek 64 %-a beszélt az állatokhoz, vagy állatokról, 48 % 

mosolygott rájuk. Az összes megkérdezett gyerek közül mindössze 4 volt, akinek negatív 

emóciói voltak. A szüleik elmondása szerint, k régebben sem érdekl dtek az állatok iránt, 

akkor voltak a legboldogabbak, ha messzir l tekinthettek az állatokra. Általánosságban 

elmondható, hogy a 3-5 évesek egy egocentrizmus jellemezte világ-képpel fordulnak az 

állatok felé. A 6-8 éveseknél már kezdeti empátiai jelek, elemek figyelhet k meg, 

nagyfokú nyitottság és érdekl dés a vadak és a veszélyeztetett állatok irányába. A 9-12 

évesek már kifejezetten empátiát mutatnak a vadállatok védelmére és a segítségnyújtás 

formái iránt érdekl dnek. A 9-12 évesek között, már a gyerekek több mint a fele ellenezte 

az állatok megölését. Tanulás tekintetében a kisebbek még csak a különböz  állatok 

elkülönítését, felismerését tanulják. A nagyobbak már az állatok szokásairól, besorolásáról, 

a vadállatok mentésér l, kihaló és veszélyeztetett fajokról tanulnak szívesen.  

A kutatók feltételezései: 

1. Az interakció illetve a nyitottság, a társállat kedvencekr l generalizálódik a vadállatok 
irányába.  

2. A szül i megnyilvánulás az állatkertek, és a vadon iránt, már gyermekkorban 
meghatározódik. Ebb l az a következtetés vonható le, hogy feladatunk, már 
gyermekként megismertetni az embereket az állatokkal és az állatkertekkel, a nemzeti 
parkokkal és bíztatni ket az aktív szerepvállalásra, mind az állatkertekkel kapcsolatos 
tanulásban, mind a vadvédelemmel kapcsolatban. 

Várható, hogy így feln ttként is, pozitív gondolkodás alakítható ki a 

természetvédelemmel és a veszélyeztetett fajokkal, s általában az állatokkal kapcsolatban. 
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3.2.4.2 A személyes tapasztalatok hatása 

A személyes tapasztalatok fontosságának meghatározó jellegére mutatott rá egy 1993-as 

Edinburgh-i kutatás (Reade, Waran 1993.), mely 216 látogató megkérdezésével, a modern 

állatkertekkel kapcsolatos attit dök alakulását vizsgálta. Azt találták, hogy a látogatás 

során szerzett személyes tapasztalatok pozitívan befolyásolták az állatkertekr l való 

vélekedést. A kutatók, 1993. júniusában, két lépcs ben nem látogatók és látogatók között 

felvett kérd ívekkel, arra kerestek választ, hogy milyennek látja a nagyközönség a modern 

állatkerteket. Mennyire gondolja, hogy itt az állatokat jól tartják, és vajon melyeket tartják 

a modern állatkerteket f  feladatainak.  

Feladatok sorrendje a következ  képen alakult: 

1. kihaló félben lev  állatfajok megmentése (Konzerváció) 

2. kutatási feladatok 

3. tanítás, képzés 

4. szórakoztatás 

A 10-19 évesek, és a 40 év fölöttiek szerint, a legfontosabb feladat a tanítás lenne, a 10 

és 49 év közöttiek még a kutatás jelent ségét emelték még ki. Ugyanakkor, ha a felsorolt 

sorrend ellenére a látogatókat arról kérdezték, hogy aznap éppen miért mentek az 

állatkertbe, els dleges helyen a szórakoztatást jelölték meg, csak 5 % említette, hogy 

különleges állatokat szeretett volna látni. Az állattartásról hasonlítva össze a látogatók és 

nem látogatók véleményét az vált felt n vé, hogy a látogatás pozitív irányba befolyásolja 

az állatkertek megítélését. A látogatók szerint az állatokat jobban tartják, nagyobb 

arányban vélik boldognak ket. Úgy gondolták, hogy kevésbé unatkoznak az állatok, jobb 

az elhelyezésük, ellenben a nem látogatók rosszabb megítélést adtak. Összességében a 

látogatók sokkal jobbnak ítélték meg az állatkerteket, az állatok helyzetét. Nemek közötti 

különbségek tekintetében kiemelhet , hogy a n k hajlamosabbak voltak bármilyen irányba 

a körülményeket széls ségesebben megítélni. A 20 és a 39 év közötti korosztály sokkal 

inkább unatkozónak, vagy szomorúnak látta az állatokat, s mindenki fontosnak tartotta az 

állatok természeth  életkörülményeit. Az is kiderült az elemzés során, hogy akik ritkán, 

vagy egyáltalán nem jártak állatkertbe, sokkal negatívabban gondolkodnak az 

állatkertekr l, az ottani körülményekr l, az állatok bezárásáról. Mindezt a kutatók a média 

hatásának tulajdonították. Az is igaz azonban, hogy akik állatkertbe járnak, akár csak 

ritkán is, pozitív benyomásaik által inkább gondolják, hogy az állatoknak jobb a sora, és a 

tartás körülményei egyre természetesebbek, egyre megfelel bbek. 
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3.2.4.3 Gyermekek és állatok kommunikációja. 

3-6 éves óvodásokkal végzett kutatást Myers (1994). A csoportba különböz  állatokat 

vitt be és a gyerekek viselkedését figyelte meg. F  szempont volt, hogy a kapcsolatban ki 

volt a kezdeményez , a gyerek, vagy az állat. Az eredmények szerint, ha a gyerekek 

beavatkoztak az állat tevékenységébe, az annak volt a jele, hogy viselkedését 

következetesnek, bejósolhatónak találták. Tehát az állatot is aktív cselekv nek tartotta a 

kapcsolatban, ami meghatározta a vele való kapcsolatot. 

Másik érdekes eredménye a kulturális hatásokkal állt kapcsolatban. Ha az állat 

mozdulatlan volt, akkor könnyen látták másnak az állatot, a kulturális értelmezés került 

el térbe, pl. a tekn st, Tini Nindzsa tekn snek nézték, a szerint játszottak, beszéltek róla. 

De amint az állat megmozdult, ez az értelmezés újra háttérbe szorult, és a valós 

cselekedetek váltak fontossá. Azt is megfigyelte, hogy az állat serkent en hatott a társas 

kapcsolatokra, témát szolgáltatott, sokszor vált pl. a humor tárgyává. A testi kontaktus 

igénye nagy volt a gyerekeknél, ha nem engedték, hogy az állathoz érjenek, akkor titokban 

próbálták megérinteni azt. Ez az eredmény egybecseng más kutatók véleményével (Kidd és 

Kidd, 1996), miszerint a gyerekek számára a testi kontaktus a figyelem egyik legf bb 

felkelt je lehet. Az eredmény az állatkert számára is érdekes lehet, hiszen alátámasztja a 

Simogató fontosságát, bemutatva, hogy a testi érintés milyen nagy szerepet játszik a 

gyerekeknél. 

A közvetlen kapcsolat alatt a gyerekek megismerték az állat viselkedésében rejl  

szabályosságokat, ezért a velük való kapcsolatfelvételük sokat fejl dött. A kutatásban arra 

is fény derült, hogy egy ilyen interakció során a gyerekek és az állatok között, nagyfokú 

egymásra hangolódás megy végbe. A megfigyelés ideje alatt, a résztvev k aktivitási szintje 

általában együtt változott, ha a kutya futkározni, játszani kezdett, akkor a gyerekekre is 

átragadt az izgalom. 

3.2.5 A biogeográfiai- és kulturális háttér hatása 

Általánosan elmondható, hogy az emberek nagyobb emocionális vonzódást mutatnak az 

egyéni, különleges állatok iránt. A legpozitívabb attit d a nagytest , gerinces állatok, 

kifejezetten egyes eml sfajok, illetve néhány madárfaj megítélésében mutatkozik. Az 

attit dök azonban a személyes tapasztalatok, a kultúra hatására eltéréseket mutatnak. 

Olyan országokban, ahol a környezet nagyfokú pusztítását már egyszer átélték, er sebb 

védelmi attit dök mutathatók ki a természet irányában. Ahol több gyakorlati tapasztalat 
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van, esetleg a nevelés miatt is egyes nem-szeretem állatokkal –például, Japánban, a 

rovarokkal kapcsolatban-, ezek irányában is pozitív viszonyulás figyelhet  meg.(Laurent et 

al.,1999) 

3.2.5.1 Állatok iránti attit dök, az ipari nagyhatalmak lakosainál  

Kellert, az USA, Japán és Nyugat-Németország lakosai körében végzett átfogó 

vizsgálatot.(Kellert, 1994) A témát három vezet  nagyhatalom lakosai adták, közel 5000 

ember véleményét vizsgálták, a természetvédelemmel kapcsolatos attit djeiket, 

természetvédelemr l, vagy környezet szennyezésr l való tudásukat és ezzel kapcsolatos 

viselkedésüket. Az Egyesült Államokban nagy a terület és kicsi a néps r ség, a fajoknak 

széles diverzitása figyelhet  meg, a természetben élés és a vadászat még ma is elfogadott. 

A Japán lakosokra elmondható, hogy viszonylag kicsi a terület nagy a néps r ség, nagy a 

városi lakosság aránya. Színes, sokszín  a növény és állatvilág, a nagy földrajzi 

szélességnek, a hegyvidéknek és a szigetvilágnak köszönhet en is. A Japán kultúra er sen 

és speciálisan köt dik a természethez.  

Németország a két ország között helyezkedik el – a néps r ség, és a fajok számát illet en. 

Közepes nagyságúnak tekinthetjük a területét és a néps r séget is. A mérsékelt övben 

elhelyezkedve viszonylag kicsi a fajok diverzitása. A vadászat már nagyjából a feudális 

rendszer óta az elit kiváltsága és egyes állatok illetve növények védelme, nagyobb múltra 

tekint vissza. 

Attit dök tekintetében mindegyik ország lakosai nagyobb emocionális kötödést 

mutatnak az egyéni, vagy különleges állatok iránt. Er sebb, pozitívabb attit d mutatkozik a 

nagytest  gerincesek védelmére, kifejezetten az eml sökre és egyes ritkább madárfajokra. 

Az USA lakosai nem annyira konzisztens attit döket mutatnak, er s érzelmi és védelmi 

attit döket és magas értékeket a humanista-moralista skálákon. A pragmatikus 

gondolkodás és a haszonelv ség is jelent s, f leg az id sebbek körében. A tendencia a 

humanisztikus értékeknél a növekedés, a haszonelv ségnél a csökkenés irányába mutat. 

Japánnál elmondható, hogy az uralkodói, negativisztikus attit dök jellemz ek, fontos az 

esztétikai megjelenés. Egy idealizált, izolált környezet szeretete figyelhet  meg és ez 

inkább szimbolikus és absztrakt.(’Love of semi nature’) A német lakosoknál er s figyelem 

és köt dés mutatkozik a természet iránt, sokkal inkább romantikus érzelmek jellemz k. 

Humanista és naturalista attit d skálán magas értéket kapnak. Moralista attit d skálán a 

három ország lakosai közül a legmagasabb értéket mutatják.  
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3.2.6 A képzés, tájékozottság hatása 

3.2.6.1 Ipari nagyhatalmak lakosai 

A tudás tekintetében elmondható, hogy a Kellert féle vizsgálatban (Kellert, 1994), a 

legalacsonyabb tudásszinttel Japán, majd az USA és végül, legmagasabbal a nyugat-német 

lakosok rendelkeztek, a környezetszennyezés és a természetvédelem tekintetében. 

Mindhárom országra igaz, hogy a városlakók, az ipari és kémiai környezet szennyezést 

sokkal súlyosabbnak ítélték meg a valóságosnál. A fiatal feln tt lakosság és a képzett 

rétegek nagyobb érdekl dést mutatnak, aktívabb részt vesznek a környezet védelemben, 

mint az id sek, bár, ezt Japánnál nem lehetett kimutatni. Vadászat tekintetében az USA 

lakosainál igazolódott, hogy szokványos, elterjedt dolognak tartják a vadászatot. A 

németekre jellemz bb, hogy nagyon sokan elítélik, és elit sportnak tartják. Japánban a 

többség elítéli és nagyon ritka is a vadászat, ennek oka talán az, hogy a buddhizmus 

alapvet en elítéli az állatok megölését. 

Állattartás tekintetében az USA-ban 67 %-nak volt otthon valamilyen kedvence, 

Japánban ez az arány mindössze 28 %. TV-nézés és állatkert látogatások tekintetében nem 

mutatható ki jelent s különbség az USA és Japán lakosait összehasonlítva. Az állatkert 

látogatás közel 40 % körül mozog, az állatos filmek rendszeres nézése 70 és 80 % körül 

ingadozik.  

A természetr l, természetvédelemr l, állatokról való tudás tekintetében els  helyen 

Németország lakosai, majd az amerikaiak, s végül a japánok következtek. Általános, hogy 

a városban él k az ipari és kémiai környezetszennyezést a valóságosnál súlyosabbnak 

gondolták. Általában a fiatal feln tt lakosság és a képzettebb rétegek nagyobb érdekl dést, 

érzelmi indíttatást mutattak a környezet-, természetvédelem iránt. Mivel a vizsgált 

országok jelent s szerepet töltenek be a világ ipari termelésében fontos, hogy lakosaik 

hogyan gondolkodnak a környezet – és természetvédelemr l, s hogy az itt felnövekv  

generációk hogyan fognak szerepet vállalni a globális problémák megoldásában.  

3.2.6.2 A fajok kihalásáról való gondolkodás  

A fajok számának csökkenése mindenki el tt ismertnek tekinthet . A kihalás okairól 

számos vélemény ismert, a következ kben, csak néhányat ismertetek. 

A legújabb ENSZ megbízásból készült tanulmányok szerint, 2050-re akár egymillió 

állat- és növényfaj is elt nhet (www.geographic.hu) Ennek oka, a tanulmány szerint, 

els sorban a légkörben felhalmozódó széndioxid, s annak káros hatásai. Az emelked  
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h mérséklet széls séges id járást, az óceánok felmelegedését, tornádókat is okoz majd. A 

számítógépes modellek szerint, a fajok 15-37 %-a elt nhet.  

A fajok kihalásának okairól, Takács-Sánta András, ökológus összefoglalójában 

(www.merít .hu) a következ ket találjuk: „A földtörténet során eddig öt tömeges 

fajkihalási esemény történt. A legutóbbi nagyjából 65 millió évvel ezel tt, ekkor pusztultak 

ki a dinoszauruszok is. Sok kutató véli úgy, hogy ma a hatodiknak lehetünk szemtanúi, 

amelynek okozói egyértelm en mi vagyunk. Fajok nélkülünk is pusztulnának és 

keletkeznének szüntelenül. Csakhogy a különböz  emberi tevékenységek nyomán jelenleg 

legalább százszor, de lehet, hogy ezerszer olyan gyors a fajok kihalásának üteme, mint az 

nélkülünk történne.   

Öt különböz  módon pusztítjuk a fajokat:   

1. Közülük manapság a legfontosabb él helyeik tönkretétele. Napjainkban különösen a 
trópusi es erd k irtásának esik áldozatul rengeteg faj. 

2. Sok fajt irtunk ki túlvadászatukkal, illetve túlhalászatukkal is. A múltban ez volt az 
ember okozta kihalások legfontosabb oka. (...) 

3. Az el z eknél kevésbé nyilvánvaló ugyan, de tény, hogy idegen él lények 
behurcolásával is számos más faj kihalását okozzuk. (…) 

4. Az elemek körforgalmának megváltoztatása, és a részben ebb l fakadó éghajlatváltozás 
is jó néhány faj vesztét okozhatja. E mechanizmusok els sorban a jelen és a jöv  egyes 
fajkihalásaiért felel sek. Az emberiség jelent sen módosította a legfontosabb biogén 
elemek (pl. szén, nitrogén stb.) körforgását. Ez egyrészt közvetlenül is csökkentheti a 
fajdiverzitást.(…). Másrészt az elemek körforgalmának módosítása a klíma változása 
útján közvetve is vezethet fajok kihalásához.(…)  

5. Végül másodlagos kihalásokat is gyakorta okozunk. Ez annyit jelent, hogy egy-egy faj 
kipusztításával további kihalások lavináját indíthatjuk el az adott társulásban.(…)” 

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) megállapította, hogy 1600 óta, az 

állatok kipusztulásának okai a következõk. Az állatok 39 %-a állatkerti fogvatartás, 36 %-a 

az élõhelyek elpusztulása, 23 %-a a vadászat és a szándékos pusztítás miatt halt ki. Bár a 

vizsgálatok a szigeteken élõ fajokra irányultak, a kutatók megegyeztek abban, hogy ezek 

azok a tényezõk, amelyek legjobban veszélyeztethetik a biológiai sokféleséget 

világszerte.(www.iucn.org) 

3.2.7 A személyiség hatása 

Rengeteg kutatás foglalkozott már azzal, hogy az állatok iránti attit döket milyen 

tényez k alapozzák meg. Többek között a nem, demográfiai mutatók mint képzettség, 

etnikum, kor, el zetes tapasztalatok, vallásosság, valamint arról való meggy z dés, hogy 
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az állatok mennyire értelmes lények. Herzog és munkatársai (id.Gunter,1999) kutatása arra 

irányult, hogy milyen kapcsolat van a személyiségvonások és az állatokkal kapcsolatos 

attit d között. A 16 vizsgált személyiségjellemz  és az állatok jólétével kapcsolatos 

attit dök csak kevéssé korreláltak egymással, kivéve két személyiségvonást, a 

szenzitivitást és a képzel er t, fantáziát. Taokooshian (id. Driscoll, 1995) pedig azt találta, 

hogy az „intuitív, érzelmes típus” jobban tör dik az állatok jólétével, mint a „tudatos, 

gondolkodó típus”. 

3.2.8 Sztereotípiák vizsgálata 

Több vizsgálat is foglalkozik azzal, hogy az emberek mit gondolnak, hogyan 

vélekednek az állatokkal, állattartással kapcsolatban (Gunter, 1999.). Bizonyos állatokról, 

állattartókról jól megfogalmazható szeterotípiák élnek a köztudatban. Ezek ismerete fontos 

lehet, hiszen befolyásolhatják az egyes állatokhoz, állattartókhoz való viszonyulást 

3.2.8.1 Állatok megítélése 

1995-ben egy amerikai tanulmány 33 állatfaj értékelését közölte, megadott szempontok 

alapján (Driscoll, 1995). Azonban, már ezt megel z en is több vizsgálat irányult, az 

állatok iránti attit dök, s a róluk alkotott sztereotípiák vizsgálatára. (Bowd, 1984; Bowd & 

Bowd, 1989; Braithwaite & Braithwaite, 1982; Driscoll, 1992; Furnham & Gunter, 1989; 

Furnham & Heyes, 1993; Furnham & Pinder, 1990; Gallup & Beckstead, 1988; Millett & 

Lock, 1992; Sieber, 1986; Takooshian, 1988, id. Driscoll, 1995) 

Az 1995-ben végzett kutatás eredményei szerint, a megadott 33 állatfaj 6 dimenzió 

mentén értékelve, végül 3 nagy csoportba, illetve ezek közül kett , még két alcsoportba 

volt osztható. 

A hat dimenzió a következ  volt:  

1. hasznosság 

2. értelmi képesség 

3. Érzékenység (fogékonyság) 

4. szerethet ség 

5. veszélyesség 

6. fontosság 

A hat dimenzió pozitív korrelációt mutatott, kivéve a veszélyességi mutatót. A 

fontosság, magasan korrelált a hasznossággal, az értelmi képességek, a fogékonysággal. A 

fogékonyság, szintén magas korrelációt mutatott a szerethet séggel. 
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A felállított csoportok:  

1. hasznos állatok, két alcsoporttal: 

A/1. hasznos, kevésbé szép, szerethet  pl. pulyka, csirke, homár 

A/1. kevésbé hasznos, szerethet bb pl. kanári, galamb, angyal hal 

2. népszer  állatok, két alcsoporttal: 

B/1. fontosabb, hasznosabb, fogékonyabb pl. ló, delfin, kutya, majmok 

B/2. hasonlóak, de kisebb értékkel pl. macska, z, nyúl, elefánt, bárány 

3. veszélyes állatok 

nem hasznos, nem szerethet , de nagyon veszélyes pl. tarantula, patkány, csörg kígyó, 

moszkitó, oroszlán, cápa 

3.2.8.2 Állattartók megítélése 

Általánosságban elmondható, hogy a kedvenceket tartó embereket a közösség tagjai 

barátságosabbnak, szociálisan nyitottabbnak gondolják.(Gunter, 1999) Az egyes különböz  

állatfajokat tartó emberekkel kapcsolatos sztereotípiák tekintetében azonban már nagyobb 

eltérések is találhatók. (Kidd, Kelly, Kidd, 1983) Például a madártartókat általában kedves, 

barátságos, nagy baráti körrel rendelkez  és kapcsolataikat gondosan ápoló embereknek 

tartják. A lótartókról általában azt emelik ki, hogy jó anyagi háttérrel rendelkez , 

introspektív, nem túl kedves emberek, a mén-tartókkal kapcsolatban gyakran elhangzik, 

hogy agresszív, domináns egyéniségek, a kanca-tartókat viszont kevésbé agresszívnak, 

nyitottabbnak írják le. A tekn startó embereket munkájukkal sokat foglalkozó, az egész 

világnak jobb életet kívánó emberekként jellemzik. A kígyót tartó személyekr l 

feltételezik, hogy a szokványos, rutin tennivalók iránt kevésbé toleráns, nem 

konvencionális személyiség ek, akik a kockázatos, a változatos, sokszor kiszámíthatatlan 

életvitelt kedvelik. Az ilyen természet  sztereotípiák feltárása napjainkban is számos 

kutatás részét képezik.  
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4 Állatokkal kapcsolatos attit dök, sztereotípiák a magyar 
lakosság körében a 2000. évi reprezentatív felmérés alapján 

A vizsgálatot 1999/2000 év fordulóján, 1000 f s, reprezentatív mintán vették fel, 

kérdez biztosok segítségével. A teljes kérd ív 4 blokkra oszlott, ezek egyike, az állatokról, 

állattartásról, és ezekkel kapcsolatos területekr l alkotott sztereotípiákat, gondolkodást 

vizsgálta. Az állatokkal kapcsolatos rész, 21 kérdésb l, 76 részkérdésb l állt. Egyes 

kérdések a növényekkel, állatokkal kapcsolatos vélekedést vizsgálták, mások a társállatok 

tartásáról való gondolkodás feltérképezésére, az állatokkal, állatfelhasználással kapcsolatos 

attit dök megismerésére, a környezet-szennyezésr l való tudásra irányultak. Az egyes 

fajokról, gazdatípusokról alkotott sztereotípiák megismerését célzó kérdések is a kutatás 

fontos részét képezték. A kérdések közt voltak nyílt és zárt kérdések, alkalmaztunk szabad 

asszociációs kérdésfeltevést, és skálás min sítést is. A válaszok kódolása után, az adatok 

elemzését az R statisztikai szoftver segítségével, és SPSS 12.0-val végeztük. 

Az egyes változók nem, lakóhely, kor, és iskolavégzettség szerinti eloszlásának 

homogenitását khi-négyzet teszttel, szimulált p-érték  khi-négyzet teszttel, és Fisher-féle 

egzakt teszttel teszteltük. Ahol az ANOVA feltételei teljesültek, egytényez s 

varianciaelemzést használtunk. A csoportok közötti többszörös összehasonlítást Tukey-féle 

post hoc tesztekkel végeztük el. 

Az egyes állatok különféle tulajdonságai megítélésének az összehasonlítására 

korreszpondancia elemzést végeztünk. Szignifikancia szintként minden esetben a 0.05-ös 

p-értéket használtuk. 

4.1 Demográfiai adatok elemzése. 
A vidéki lakóhelyeken kevesebb tanult ember lakik, mint a városokban (p<0.001). 

Szignifikáns eltérést találtunk a nemek és a kor összefüggésében,(p<0.01). Több n  van az 

id seknél és kevesebb n  a negyveneseknél. Az id sebbeknél kevesebb a magasabb 

képzettség , a hetvenévesek között több az, aki csak általános iskolát végzett, vagy azt sem 

(p<0.001). Ennek történelmi okai vannak. Az iskolavégzettség és a nemek tekintetében is 

találhatunk összefüggést (p<0.001) Kevesebb lány van a szakközépiskolás kategóriában, 

mint fiú. 
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4.2 Növény és állattartással kapcsolatos általános eredmények 
A ’növény’ szóra asszociálva, a válaszadók jelent s része a faféléket említette, majd 

következtek a virágok, a gabonafélék, és a zöldségek (4.1.ábra).  

4.1. ábra Asszociációk a ’növény’ szóra  

 
Az ’állat’ szó esetében, a válaszadók nagy részének a kutya jut el ször eszébe (42 %). 

Ez után azonban a sertés következik, majd a háziállat, mint fogalmi kategória és ez után 

következeik a második leggyakrabban tartott házi kedvenc, a macska (7%). (4.2.ábra) 

4.2. ábra Asszociációk az ’állat’ szóra  

 
 

A megkérdezettek 33 %-a csak növényt tart otthon, csak állatot mindössze 1, 3 % 

tartott. Mindkett t tartja a megkérdezettek 63 %-a, egyiket sem tartja a megkérdezettek 3 

%-a.(4.3.ábra) 
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4.3 ábra Növény-és állattartás megoszlása 
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A legnagyobb arányban a növény és állat együttes tartása, a vidéki lakóhelyen szerepelt, 

(p<0.001). (4.4.ábra) 

4.4.ábra Növény- és állattartás megoszlása lakóhelyek szerint 
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A városi lakásokban él  emberekre jellemz bb, hogy csak növényt tartanak. A cserepes 

növényt jobban szeretik az emberek, a megkérdezettek 88 %-a inkább ezt választotta. 

Marginális szignifikáns eltérést találunk a lakóhely szerinti eloszlásnál, a városlakók 

kisebb arányban jelölik meg a cserepes növény kedvelését (mely több gondozást igényel) 

és nagyobb arányban a vágott virágokat (melyeket kevesebb id ráfordítással is lehet 

tartani.  
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Arra a kérdésre, hogy milyen háziállatot tart vagy tartana szívesen otthon a 

megkérdezettek 54 %-a kutyát jelölte meg els  helyen – ez egybecseng azzal, hogy az 

’állat’ szó hallatán is ez a faj, ami a többségnek eszébe jut. Nem tart állatot a 

megkérdezettek 15 %-a, 9 %-uk macskát tart. A megkérdezettek 8 %-a tart baromfit 5 %-a 

sertést, 1, 4 %-a díszmadarakat.(4.5.ábra) 

4.5.ábra Állattartók aránya a tartott állat faja szerint 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

kutya macska baromfi sertés díszmadár

Tartott állat típusa

 

Átlagosan a válaszadók úgy gondolják, hogy 58 % a kutyatartók, 51 % a macska tartók 

aránya. (Magyarországon a legutóbbi ilyen felmérések alapján, a háztartások 38%-ban 

tartanak kutyát, 26%-ban macskát). (www.pfma.hu) Szignifikáns különbséget találtunk a 

lakóhely szerint (p<0.001), vidéken az emberek magasabbra értékelik a tartott állatok 

számát, a városlakók pedig alacsonyabbra.(4.6.ábra)  



 31

4.6.ábra Az állattartás becsült mértéke a különböz  lakóhelyeken 
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Az értékelés nem függ az ember személyes beállítódásától, vagyis attól, hogy a kutyákat 

vagy a macskákat szereti inkább. Csak a macska-kedvel knél lehet marginális 

szignifikanciát találni (p=0.049). A tekn st, vagy egzotikus állatok tartását jóval kisebb 

arányra becsülik, a válaszok szerint ez 16 %. Arra a kérdésre, hogy a válaszadó személy 

szerint a kutyákat vagy a macskákat kedveli, közel 60 %-ban a kutyát jelölték meg, a 

macskakedvel k aránya alig 10 %. A mindkett t kedvel k aránya 30 %-ra tehet  és alig 6 

%-t ér el az egyiket sem szeret k aránya. (4.7.ábra) 

4.7.ábra Kedvelt állatok megoszlása 
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Az eredmények alapján a n k jobban szeretik a macskákat,(p<0.01), vidéken a mindkét 

állatot kedvel k aránya nagyobb (p<0.05). A kutyát legkevésbé az alacsony képzettség ek 

szeretik, s az iskolai végzettség növekedésével n  a kutyakedvel k aránya is (p<0.01). A 

kutyát kedvel k nagyobb hányada, a magasabb képzettség ek közül kerül ki. Az egyik fajt 

sem szeret k aránya városi lakóhelyeken szignifikánsan magasabb (p<0.05). 

4.3 A kutya tartás okai 
A kutyatartás okaként, nyílt kérdésre, a válaszadók a következ  sorrendet állították fel. 

Els  helyen a ház rzés szerepelt (49 %), ezután a társ, barát funkció következett (16%), ezt 

követte a szeretet (11 %), majd a h ség (9%), majd magány ellen tartás (8%), végül a divat 

miatti tartás (3%), és az egyéb kategóriák.(4.8.ábra) 

 4.8.ábra A kutyatartás okai-nyílt kérdésre adott válaszok esetén 
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A ház rzés az egyetlen, hagyományosan haszonelv ként definiálható funkciója a 

kutyának, a többi, a társaság, barátság, a szeretet, a h ség és a magány el zése miatti 

funkció, mind szociális funkciók. Ez azt er síti meg, hogy a kutya napjainkban már sokkal 

inkább társas szerepet tölt be, részt vesz a társas támogatásban, szociális partnernek 

tekinthet  az emberek részére.(Serpell, in Fine, 2000) 

A kutyatartás okairól zárt kérdésfeltevéssel is kérdeztünk, a válaszadóknak sorrendet 

kellett felállítani a megadott 6 kategóriából. Els  helyen a ház rzés szerepelt, a második 

helyre a válaszadók a szeretet, a harmadik helyre (illetve a második-harmadik helyre 

lényegében azonos megítéléssel) a magány el zésének szerepét sorolták. Negyedik helyre 
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került a személyvédelem, ötödik helyre a tenyésztés miatti tartás. Hatodik helyre a sport 

célú kutyatartás. 

Az átlagok a következ képen alakultak (1-6, sorrendbe rendezés esetén) 

1. ház rzés (1.6) 

2. magány ellen (2.8) 

3. szeretet (2.8) 

4. személyvédelem (3.8) 

5. tenyésztés (4.8) 

6. sport (5.3) 

4.3.1 A kutya tartást befolyásoló demográfiai tényez k 

1. A magány miatti tartást el bbre sorolják a budapesti, és a vidéki városokban él k 
(p<0.001) és a magasabb iskolai végzettség ek (p<0.001).  

2. A szeretet miatti tartást a budapestiek sorrendben az els  helyre tennék (p<0.001) és a 
képzettebbek is fontosabbnak tartják (p<0.001).  

3. A ház rzés miatti tartás, bár szinte minden kategóriában az els  helyen szerepelt, de az 
alacsonyabb iskolai végzettség ek nagyobb arányban helyezik az els  helyre 
(p<0.001), s ugyanez elmondható a vidékiekre is (p<0.001). 

4. A sport miatti tartást a budapestiek nagyobb arányban jelölik meg, az els  helyeken 
(p<0.05).  

5. A személyvédelem, amir l azt feltételeztük, hogy a ház rzéssel fog együtt járni, 
mindössze a negyedik helyre sorolódott és elmondható, hogy a vidéki városok lakói 
el bbre sorolják, mint a budapestiek, vagy a községek lakói (p<0.001).  

6. A tenyésztés miatti tartás, ami az ötödik helyre került, szintén a vidéki városok lakói 
szerint fontosabb szerepkör (p<0.01).  

4.3.2 A kutya tartás okai közti kapcsolatok 

További analizálás eredményeként mondható, hogy a szeretet és magány el zésében 

játszott szerep szorosan együtt jár. A városi lakosok számára a kutya társat jelent, így a 

szeretet, és a magány el zése miatti tartás el térbe kerül. Hasonló együtt járást láthatunk a 

tenyésztés és a sportcélú állattartás között, és elkülönül a ház rzés és a kutyák 

személyvédelem miatti tartása.(4.9.ábra) (Ezen ábrán -s a kés bbiekben a hasonló 

típusúakon is-, a korreszpondancia-analízis eredményét-egy biplot táblát- lehet látni, ahol x 

és y tengelyen a 2, vagy több látens változó szerepel. A plotról azt lehet leolvasni, hogy a 

faktorok melyik szintjei esnek közel egymáshoz.) 
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4.9.ábra A kutyatartási okok közötti kapcsolat 

 
 

4.4 A macska tartás okai 
Az emberek els dleges helyen a macskáknak már nem az egerészés miatti funkcióját 

jelölik meg. Els  helyen a macskák szeretet miatti tartása szerepel (41 %), ez után, 

második helyen következett a vadászat, mint funkció (27 %). Macskát tartanak az emberek 

magány ellen is, de már sokkal kevésbé jelölik meg ezt, mint fontos funkciót (8,2%). 

Társnak, barátnak a macskát az emberek 7 %-a jelölte meg, szemben a kutyák hasonló 

funkciójával, ami a második legfontosabb szerepkör volt (16%). Macskáknál ez a negyedik 

helyre szorult. Esetükben fontosabbnak tartják a divat miatti tarást (4, 4 %), s az okoknál 

sokan jelölték a tartás könnyebb voltát is.(4.10.ábra)  
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4.10.ábra A kutya-, és macskatartási okok összevetése 
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4.5 Állattartással, állatvédelemmel, kapcsolatos attit dök 
A kérd ív összeállításakor, próbáltunk arról is képet kapni, hogy az állatok, különösen a 

társállatok, milyen helyet foglalnak el az emberek életében. Vizsgáltuk, hogy hogyan 

gondolkodnak az állatok szerepér l a nevelésben, illetve ennek hatásáról a kés bbi életben, 

s egyes globális kérdésekr l. Összeállítva egy 10 mondatból álló csoportot, 5 fokú skálán 

kértük ezek igazságtartalmának eldöntését (1-egyátalán nem igaz, 5-teljesen igaz), hogy 

ezek segítségével megpróbáljunk képet alkotni a magyar lakosok állatok, állattartás iránti 

attit djeir l. Végül a kapott adatokon faktoranalízist végeztünk. 

4.5.1  Mondatok igazságtartalmának megítélése 

1. „A kutya olyan, amilyen a gazdája.” (’Gazda-kutya’) 

Az emberek jelent s része igaznak értékeli (átl.3,7; szórás.;1,1, med.4). Szignifikáns 

eltérés a képzettség szerint volt, a képzettebbek nagyobb mértékben tartják igaznak ezt a 

megállapítást (p=0,02). Az állítás, a köznapi értelemben, sokkal inkább a bels , mint a 

küls  tulajdonságokra utal. Természetesen annak eldöntése, hogy a kutya kezd hasonlítani 

gazdájára, vagy a gazda kutyájára, vagy már eleve a hasonlóság alapján választunk 

kedvencet – nem egyszer  feladat. Mindenesetre az állatorvosi tapasztalat azt mutatja, 

hogy, ha a gazda és kutyája között nagyfokú a megfelelés, jó párosként, általában 
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harmonikusan m ködnek, ellenben, az egymáshoz semmiben sem hasonlító gazda-kutya 

párosoknál, gyakrabban fordulnak el  kapcsolati problémák. Az évek alatt, a párosok 

összecsiszolódnak, hasonlóvá válnak, harcias emberek kutyáinál gyakran láthatunk 

idegenek elleni agresszivitást, még a nyitott, barátságos gazdák kutyái, legtöbbször 

barátságos, nyílt kutyaként ismerkednek környezetükkel.  

2. „Az állatokról való gondoskodást és az élet megbecsülését, tiszteletét fejezi ki.” 
(’Gondoskodás-megbecsülés’) 

Az emberek nagy része ezt teljesen igaznak fogadja el, (átl.4,34, szór.0,83, med.5). A 

lakóhely szerint szignifikáns eltérést találunk (p<0.05). A vidéken lakók, legyenek akár 

vidéki városban, vagy kisebb községekben él k, sokkal nagyobb mértékben igaznak 

tekintik ezt az állítást, mint a budapestiek. Itt valószín leg nagy szerepet játszik a 

természet közeli életmód, a gyakoribb állattartás, és a kett  közös megtapasztalása. 

3. „A kutya és a macska valójában a családtagja lehet, olyan helyet foglalhat el, mint a 
gyermek.” (’Családtag-kutya’) 

A válaszadók általában igaznak tartják ezt a megállapítást,(átl.3,38; szór.;1,3; med.3). 

Szignifikáns eltérést találtunk lakóhely (p<0.01) és életkor szerint is (p<0.01). Elmondható 

hogy a budapestiek sokkal inkább családtagként kezelik állataikat, elfogadják, hogy k 

családtagok lehetnek, s igaz ez a 70 év felettiekre is. Több más kutatás is arra mutatott rá, 

hogy a nagyvárosi, s így a budapesti kutyatartás is, különbözik a vidéki kutyatartástól 

(lásd.3.4.1.). A leglényegesebb különbség az állatok els dlegesen szeretet miatti tartásából, 

és a családban betöltött, kiemelt szerepkörb l ered. A 70 évesekre jellemz , hogy már 

nagyon gyakran magányosan élnek, a házastárs halála, a rokonok távolsága és ’id hiány’ 

miatt, számukra az állatok legtöbbször, tényleges társat jelentenek.(Szatmári, 2002) 

4. „Amelyik gyermek állatok mellett n  fel, sokkal nyitottabb barátságosabb 
embertársaival, többet tör d bb lesz.” (’Gyermek-állatok mellett’) 

A válaszadók nagyrészt igaznak tartják ezt a megállapítást, (átl.4,15; szór.1,02; med.4) 

függetlenül a különböz  demográfiai mutatóktól. Magyarországon kiemelked en magas a 

társként tartott kutyák, macskák száma. A gondolkodás ezen aspektusa azért is fontos, mert 

arra mutat, hogy a társállat szerepkörének változása, talán az állattartási kultúra változását 

is maga után vonja majd. Ma már bizonyítottnak tekinthet , hogy az állattartás növeli a 

gyermekek empátiáját, felel sség érzetét – nem csak az állatok, hanem az emberek 

irányában is, s az is elfogadott, kutatásokkal igazolt tény, hogy az állattartás-f leg a 

kutyatartás, nyitottsággal, a más emberekkel való kapcsolatok mennyiségi, min ségi 

növekedésével jár.(Levinson,1978, Gunter, 1999) 
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5. „Kutyát lakásban tartani embertelen dolog.” (’Kutya lakásban’) 

A válaszadók ezt a megállapítást többnyire igaznak gondolják (átl.3,5; szór.1,34; 

med.4). Ez talán abból a régi ’néphit’-b l ered, mely szerint a kutya csak kertben, szabadon 

érzi jól magát, s t az állatorvosi praxisban azt is sokszor felvetik, hogy a lakásban tartott 

kutya végül agresszívvá válik. Igaz, ez a hit tévesnek bizonyult. A kutya természetes 

él helyének ma már az emberi családot tekintik (Topál, 2003), s ilyen értelemben szinte 

mindegy, hogy lakásban, vagy kertben él, a fontos, min ségi különbséget a gazdával való 

kapcsolata jelenti. 

6. „Az állatok több szeretetet képesek adni, mint az emberek.” (’Állatok adnak több 
szeretet’) 

A válaszadók, csak részben tartják igaznak ezt az állítást (átl. 3,37; szór.1,18; med. 3). 

Az eredmény nagyrészt független a demográfiai változóktól, kivételt jelent, hogy a 8 

általánost, vagy szakközépiskolát végzettek, ezt a megállapítást nagyobb részben tartják 

igaznak (med. 4). 

7. „Veszélyes a kutya sétáltatását 11 éven aluli gyermekre bízni.” (’Kutyasétáltatás-
gyerek’) 

A legtöbb ember ezt nagyrészt igaznak gondolja (átl. 3.74; szór.1,21; med. 4). Ezzel a 

kérdéssel szerettünk volna a kutyatartással kapcsolatos egyik fontos területr l meglev  

tudásról képet kapni. A gyermek-kutya kapcsolatban, a 9-11 év körül jelent s változások 

mennek végbe. (lásd.3.1.4.4.). A kutya a 11 év feletti gyermek irányítását már nagyrészt 

elfogadja, ezen életkor alatt azonban, kettejük kapcsolata inkább egyenrangú, semmint 

gyermek által irányított. Így valóban, nem helyes a kutyasétáltatást kisgyermekekre bízni, s 

úgy t nik, ezt a lakosság is tudja. Érdekes, hogy egyedül, a 20-40 közti korosztály, vagyis 

éppen az átlagos szül i korosztály, ezt kevésbé gondolja így (med. 3). 

8. „Az állatvéd k fanatikus, elvakult emberek.” (’Fanatikus állatvéd k’) 

A magyarországi állatvédelem kritikus helyzetben van. A kedvencek védelmével, 

mentésével foglalkozó szervezetek egymással sem képesek, az esetek nagy részében, 

együtt m ködni, s alapítványaik nemegyszer kétes, botrányos helyzetekbe kerülnek. Az 

irányukban kialakuló attit d az állatvédelem ügyét is befolyásolja Az állatvédelemben való 

aktív részvétel sajátos fejl déstörténetet mutat, a résztvev  számára. (Jamison et al. 2000). 

Gyakori, hogy ezek az emberek id vel elszakadnak régi barátaiktól, nem ritkán 

családtagjaiktól. Sajnálatos, hogy a média, sokkal inkább az állatvédelemmel kapcsolatos 

negatív történéseket jeleníti meg, s ez az állatvédelem m ködését még nehezebbé teszi. A 

megkérdezettek az állatvéd ket ritkán, vagy eseti jelleggel tartják fanatikusnak (átl. 2,53; 
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szór.1,22; med. 3). Úgy t nik, a média által felkapott, néhány kirívó eset nem befolyásolja 

jelent s mértékben a többiek megítélését. 

9. „Állatkertekre ma már nincs szükség, mivel tévén keresztül minden egzotikus állat 
megnézhet .”(’Állatkert nem kell’) 

Az állatkertek fontos területet jelentenek az állatokkal kapcsolatos gondolkodást 

vizsgálók számára, hiszen, az állatokkal kapcsolatos pozitív attit d kialakításában nagyon 

fontos szerepet játszanak.(Kidd és Kidd, 1996) Saját vizsgálati eredményeink a 2.4.4. 

fejezetben olvashatók. A legtöbb ember egyáltalán nem tartja igaznak ezt a megállapítást, 

vagyis úgy gondolja, hogy szükség van az állatkertekre még napjainkban is (átl. 1.57; 

szór.1,10; med. 1).  

10. „Amikor az emberek ezrei sínyl dnek nyomorban, b nös dolog állatokra költeni sok 
pénzt.” (’Pénzköltés állatra rossz’) 

Az utolsó kérdés, azt vizsgálta, hogy mennyire érzik elfogadhatónak az állatokra 

fordított anyagi javakat a magyar lakosok. Egyre nagyobb gazdasági haszonnal járó terület 

az iparban, az állateledel gyártás, illetve, az állatokkal, az állattartással kapcsolatos 

kiegészít  cikkek gyártása. Az USA-ban ez a harmadik legnagyobb iparág (Arkow, 

2005).A lakosok véleménye szerint nem ’b n’ állatokra költeni, (átl.2.09;szór.1,22; 

med.2). A budapestiek (med.1), a 20-40 közötti korosztály (med.1) és a magasabban 

képzettek-a f iskolai, egyetemi végzettség ek (med.1), ezt sokkal nagyobb arányban vélik 

így. 

4.5.1.1 Az egyes kérdések közti kapcsolatok 

A mondatok közös vizsgálata során azt láttuk, hogy a 10 mondat közül többnél is együtt 

járást találunk, vagyis közös csoportba sorolhatók. (4.11.ábra) 
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4.11.ábra Mondatok közti kapcsolatok 
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A f komponens elemzés eredményeként a variancia közel felét (a teljes variancia kb. 48 

%-át) tudtuk a kapott faktorokkal magyarázni. (A faktorsúlyok becsléséhez a f komponens 

analízisb l az egynél nagyobb sajátérték  f komponenseket tartottuk meg. A jobb 

interpretálhatóság végett Kaiser-féle normalizációval varimax rotációt végeztünk, így a 

kapott faktorokban a változók vagy nagyon kicsi vagy nagyon nagy súllyal szerepelhettek. 

Az eredmények értékelése során azokat a változókat tekintettük egy faktorba tartozóknak, 

amelyek rotáció utáni faktorsúlya 0,6-nál nagyobb volt; emellett azokat a változókat 

tekintettük az adott faktorba nem tartozóknak, amelyek faktorsúlya nem érte el adott 

faktorban a 0,4-et.) 

Az eredmények szerint 3 különböz  típusú jelleget mértünk a kérdésekkel. Az els  

faktor komponensei közé a 1,2,3,4,6 kérdések kerültek, a 2. faktorba 8,9,10 kérdések, a 3. 

faktorba az 5,7 kérdés került.(4.1.táblázat) 
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4.1.táblázat Rotált komponens mátrix 

Komponens   
   

 1  2   3  

1, ’Gazda-kutya’  0,555 0,158  0,118 

2, ’Gondoskodás-
megbecsülés’ 

 0,595 0,246  0,261 

3, ’Családtag-kutya’  0,684 0,017  0,190 

4, ’Gyermek-állatok 
mellett’ 

 0,691 0,214  0,041 

5, ’Kutya lakásban’  0,159 0,184  0,726 

6, ’Állatok adnak 
több szeretet’ 

       0,608           0,146     0,174 

7,  ’Kutyasétáltatás-
gyerek’  

 0,106 0,026  0,740 

8,  ’Fanatikus 
állatvéd k’ 

 0,055 0,596  0,139 

9, ’Állatkert nem kell’  0,038 0,651  0,158 

10, ’Pénzköltés állatra 
rossz’ 

 
0,106 0,710 

 
0,163 

 

1.faktor – ’pozitív kapcsolat’- szoros ember-állat közti kapcsolat a háttérben, ennek 

pozitív pszichés hatásai  

2.faktor – ’elutasító’- a megfogalmazott attit d tartalamak elutasítása,  

3.faktor – ’elfogadó’ -a kutyatartással kapcsolatos gyakorlati állítások elfogadása 

 

Magyar lakosoknál, kutyatartásról pragmatikus gondolkodás dominanciális attit d 

(els dlegesen az állat irányítása, kontrollja határozza meg) jelenik meg (5;7 állítás, 

3.faktor). Er s védelmi attit dök mutatkoznak az állatkertek, s az állatok, állattartás iránt 

(8;9;10.állítások, 2.faktor). A társ- és általában az állatok irányában, az állattartással, az 

állatok szerepével kapcsolatosan humanista, moralista attit dök mutathatók ki (els dleges 

érdekl dés és védelem a társállatok és az állatvédelem iránt, állatok antropomorfizálása), 

(8;9;10 és 1;2;3;4;6 állítás – 1,2.faktorok). 

4.6 Állatok felhasználásával kapcsolatos attit dök  
Az állatok felhasználása az élet több területén el fordul, egyes területeken, különösen 

igaz ez. Ugyanakkor, az állatok, mint természeti lények, mindig közel álltak az 

emberekhez. A vadászó-gy jtöget  népek nagy tisztelettel övezték ket, megölésük, csak a 

saját, emberi élet megóvása, fenntartása miatt volt elfogadott.(Clutton-Brock,1994; 
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Ingold,1994) A letelepedéssel, a földm velés, állattenyésztés megjelenésével, az állatok 

iránti viszonyulás is drámaian megváltozott. Az ember, uralkodóvá lett az állatok felett, az 

ókori görög irodalomban (Schwabe, 1994), már hierarchikus világképpel találkozhatunk, 

ahol az állatok, a felettük elhelyezked k, így az emberek, kiszolgálására vannak. A Biblia, 

’Ne ölj!’ parancsa, csak tudatos lényekre vonatkozik, s az állatokat nem illeti meg, a lélek 

halhatatlansága sem. (Serpell,1994) Az állatok társként tartása, nagyjából a 16-17. sz-ban 

jelent meg ismét. Legyenek azonban az állatok akár haszon-, akár társ-állatok megölésük, 

kísérletekben való felhasználásuk, embertelen tartásuk-szaporításuk, sokak számára 

nehezen fogadható el.  Mégis, az állattenyésztés, a kísérletek tovább folynak, s a 

vegetáriánusok száma sem emelkedett radikálisan. A felmerül  disszonanciát, miszerint 

szeretjük az állatokat, de mégis felhasználjuk ket, tudatunk csökkenteni igyekszik. Ennek 

eszköze, a disszociáció.(Plous, 1993) 

Magyarországot a haszonelv , pragmatikus gondolkodás jellemzi, az állatok 

felhasználásával kapcsolatban. A vadászat elfogadott, az élelemszerzés és a sport céljából 

is.  

Az állatok felhasználásával kapcsolatos kérdéseink három nagy témakört céloztak: 

1. a vadászat megítélését  

2. az állatkísérletek megítélését  

3. az állattenyésztés elfogadottságát 

Háttérként egy korábban végzett külföldi tanulmányt használtunk, ez a vizsgálat az 

USA, Németország és Japán lakosainak gondolkodását elemezte.(lásd. 2.2.6.1.) 

4.6.1 Vadászat 

Az állatok felhasználásának egy hagyományos, és hazánkban is régóta elismert-

elfogadott módja a vadászat. Xenophon szerint, a vadakat és a kopókat az istenek 

teremtették, Apolló és Artemis; majd pedig Khironnak, a kentaurnak adományozták ezzel 

jutalmazva bölcsességét becsületesség.  pedig örült ennek és végül használni kezdte ket. 

Aztán ezt a m vészetet, a vadászat m vészetét, megtanította más híres h söknek, pl. 

Theseusnak, Odüsszeusznak, Achillesnek. (Bergler, 1988, Schwabe,1994) A mitikus görög 

id kt l napjainkig, több társadalom és kultúra különböz  történelmi feljegyzései, irodalmi 

forrásai, képi megjelenési formái mutatják, hogy a vadászat, hogyan m ködött. Bár eleinte, 

a vadászat minden embernek hozzáférhet  élelemszerzési mód volt, kés bb, a 

középkorban, már csak a fels  réteg számára volt elérhet . A vadászathoz kutyákat 



 42

használtak, ez jelent s lépés volt a kutyatartás fejl dése szempontjából is. Mindegy volt, 

hogy élelemért, vagy sportból történt, de a kutyákkal való vadászat nagyban növelte a 

kutyák elfogadottságát a középkor végére. Marc Bloch volt az, aki elutasította, hogy a 

vadászat csak sport, így gazdasági értéke lett a húsnak. Azel tt csak a nemes urak asztalán 

lehet hús találni, kés bb pedig ez minden hová eljutott. (Marvin, 2001) 

A vadászat a magyar népnél, mint más ázsiai származású népeknél is rendkívüli 

jelent ség  volt. Még azokban az id kben is, amikor Európa nyugati vidékein már egy 

feudális berendezés , modernek számító agrár-kultúrájú civilizáció virágzott (Vadászat 

Gyakorlati Kézikönyve 1998) Magyarországon a vadászat ma is elfogadott. Igaz, 

napjainkban leginkább a jómódúak, sportcélú vadászata az elterjedt. M velése, nyelvezete, 

szabályozása azonban, évezredes múltra tekint vissza. Napjainkban, mikor az állatvédelem, 

egyes fajok kihalása, szinte a mindennapos média hírei között szerepelnek, különösen 

érdekes lehet a vadászat társadalmi megítélése, s az, hogyan alakul ez a megítélés, a t lünk 

nem messze él , hasonló történelmi múltú német lakossághoz képest. A magyar vadászat 

nem egy, speciálisan erre az irányra tenyésztett kutyafajtával büszkélkedhet. Ilyenek, a 

magyar vizsla, ennek rövid sz r  és drótsz r  változata, amely fáradhatatlan, szenvedélyes 

jó apportos vadászkutya, de ide tartozik a magyar agár is, és bár az agarászás nem 

hagyományos magyar vadászati mód, mégis már Balassi Bálint is írt err l: 

„Kell én nékem csak jó ló, hamar agár. 
Ifjak társasága, éles szabja, jó madár”  
 

Ebb l is látszik, hogy egy jó agár, egy sólyom, már az akkori vadászoknál is nagy 

érteket képviselt. Bár a magyar agár nem olyan gyors, mint angol társa magas f ben sokkal 

kitartóbban zi a vadat. Ide tartozik még az erdélyi kopó, amely tipikusan kopókra 

jellemz  vadászási módot mutat. E fajták némelyike napjainkban is divatfajta, sokuk, a 

tenyésztési céltól lényegesen eltér  életmódot nagyon megszenvedi, egészségi, viselkedési 

problémákkal reagál a hibás tartásra. (Vadászat Gyakorlati Kézikönyve 1998) 

A magyar lakosok többsége elfogadja a vadászatot. A válaszadók 64 %-a helyesnek, 

elfogadhatónak tartja, mindössze 36 % az elutasítók aránya. Elmondható az is, hogy a n k 

kevésbé fogadják el (p<0.01), csakúgy, mint a fiatalok (p<0.001). Vélhet leg a ma 

felnövekv  generációk, már elutasítóbbak lesznek. Ennek a gondolkodásváltozásnak oka 

lehet egy új szemlélet , ’környezet-barát’ nevelés, a vadászat más szemlélet  

megközelítése – például, az oktatásban, de a nevelés mellett, feltehet leg a média szerepe 

sem elhanyagolható. 
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Az elfogadás tekintetében els  helyen, az állományszabályozás szerepel. A válaszadók 

42 %-a gondolja úgy, hogy a vadászatra szükség van a fennálló vadállomány 

állományának szabályozása miatt. Következ  helyen (9 %) a hús célú, tehát az élelem célú 

vadászat elfogadottsága állt. Ezt követte a sport célú vadászat (8  %).  

A vadászat elutasításának okai: az etikátlanság (4%), a veszélyeztetett fajok megölése 

(4%), az, hogy ezt gyilkos szórakozásnak tartják (3%), s végül, az állatszeretet miatti 

elítélés (3%).(4.2.táblázat ,4.12.,13.ábra) 

4.2.tábl. A vadászat elfogadásának/elutasításának okai 

elfogaja elutasítja
kontrolálás 42% etikátlan 4%
hús szerzés 9% veszélyeztetett fajok 4%
sport 8% gyilkos szórakozás 3%
egyéb 5% állatszeretet miatt elut. 3%

egyéb 22%  
 

4.12.ábra A vadászat elfogadásának/elutasításának okai 
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Amikor a fajok kihalásának okairól kérdeztük a lakosokat, a vadászatot kilenc 

lehetséges válaszból csak a negyedik helyre helyezték, s egy szintén ehhez kapcsolódó 

kérdés, a ragadozók kiirtása, a kilencb l mindössze a hetedik helyen végzett. A vadászatot 

érinti a természett l idegen fajok betelepítése is, ez, a kilenc kérdésb l, csak kilencedik 

helyre szorult. A vidékiek a kihalási okok között a vadászatot jelent sebbnek vélik. Az 
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iskolai végzettség szerint a legmagasabb végzettség ek a legkevésbé ítélték el a 

vadászatot, ez talán arra is utal, hogy a vadászat ma is, nagyrészt a m velt fels osztály 

sportja. 

4.6.2 Állatkísérletek  

Számos vizsgálat tanulmányozta már, hogy mely tényez k befolyásolják az 

állatkísérletek iránti elfogadást. (lásd 2.2.3.2). Feltételeztük, hogy haszonelv  attit d lesz 

meghatározó, s hogy, a képzettség fontos befolyásoló tényez ként szerepel majd. 

A válaszadók 67 %-a elfogadja az állatkísérletek létjogosultságát mindössze 33 % az 

elutasítók aránya. Szignifikáns különbséget találtunk az iskolai végzettség tekintetében. 

Minél magasabban kvalifikált a válaszadó annál elfogadóbb attit ddel rendelkezik. Igaz, 

legnagyobb mértékben a középiskolások értenek egyet a vadászattal (p<0.05). 

Tendenciaként látható, nem szignifikáns mérték mellett, hogy a vidéki lakosok jobban 

elutasítják az állatkísérleteket, s ez mondható el a n k vélekedésér l is. Az elfogadás 

okaként els  helyen a gyógyszerkísérleteket említik (38 %). Második helyen, mint 

szükséges rosszt jelölik (14 %). Harmadik helyen azt emelik ki, hogy a tudomány 

fejl déséhez nélkülözhetetlenek az állatkísérletek (12 %).  

Az elutasításnál els  helyen az állatkínzás szerepel (7 %), második helyen az 

állatkísérletek (3%), az etikátlanság (3 %), legvégül pedig a válaszadók állatszeretet miatti 

elutasítása (2 %). (4.3.táblázat, 4.13.ábra) 

4.3.tábl. A gyógyszerkísérletek miatti állatfelhasználás elfogadása/elutasítása 

 elfogadja   elutasítja 
gyógyszer kísérlet 38%  állatkínzás 7% 
szükséges rossz 14%  etikátlan 3% 
tudomány 
fejl dése 12%  állatszeretet miatt 2% 
egyéb 3%  egyéb 21% 
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4.13.ábra A gyógyszerkísérletek miatti állatfelhasználás elfogadása/elutasítása 
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4.6.3 Hús célú állattenyésztés 

Hazánkban a húsfogyasztás közismerten elfogadott, s t preferált. A vegetáriánusok 

száma kevés, bár arányuk vélhet en növekv  tendenciát mutat. A vegetáriánussá válás, és 

az állatvédelemben való aktív részvétel között sokszor szoros kapcsolatot találhatunk. 

Számos vizsgálat foglalkozik a két terület kapcsolatával, a háttér okok feltárásával, mint a 

nevelés, a személyes tapasztalatok, vagy a vallás befolyásoló szerepével. (Jamison et 

al.,2000, Chin et al.,2002.) 

A magyar válaszadók többsége (96 %) elfogadja az állattenyésztés létjogosultságát 

fogyasztási cél miatt. Mindössze 4 % volt, aki elutasította.(4.14.ábra) Szignifikáns 

különbséget a lakóhely szerint találtunk, ugyanis a budapestiek jobban elutasítják a hús 

célú állattenyésztést (p<0.01).  

4.14.ábra A húscélú állattenyésztés elfogadása 
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4.6.4 A vallás hatása 

Vizsgálatuk azt, hogy vajon a vallásosság, befolyásolja-e a három felsorolt területr l 

alkotott véleményt. Köztudott, hogy egyes területeken, így Japánban, Indiában, ahol a 

buddhizmus, mint vezet  vallás szerepel, nagy mérték  elutasítást találunk, az állatok 

felhasználásával kapcsolatban.(Kellert, 1994) Hazánkban a vallásosság, szignifikánsan, 

nem befolyásolja sem a vadászat, sem az állatkísérletek, sem a fogyasztási célú 

állattenyésztés megítélését. 

4.7 Fajok kihalása és az err l való gondolkodás 
Az állatokkal kapcsolatos pozitív attit dök nagyrészt már gyermekkorunkban 

meghatározódnak Ezek az attit dök azután, generalizálódnak, a társállatokról a vadállatok 

felé, a sz kebb környezetr l, az állat- és természetvédelem irányába (Kidd és Kidd, 1996)  

A természetvédelem felé való nyitottság, összefügg a természetr l, természetvédelemr l 

való tudással is. Évente sok állat és növényfaj hal ki, s bár az okok jelent ségét az egyes 

szerz k más-más súllyal ítélik meg, abban mindenki egyetért, hogy az emberi felel sség 

nem elhanyagolható.(lásd 2.2.6.2)  

A hétköznapi emberek ez irányú vélekedései több forrásból táplálkoznak. Ilyenek a 

személyes tapasztalatok, a képzés során szerzett információk, de jelent s 

véleményformálónak tekinthetjük a médiát is. Akik kedvenceket tartanak, általában jobban 

figyelnek természeti környezetükre, sokszor aktívan is részt vesznek a 

természetvédelemben.(Gunter, 1999) Annak, hogy egy ország lakosai mennyit tudnak, 

hogyan gondolkodnak a fajok kihalásáról, s ezen keresztül a természetvédelemr l, kiemelt 

jelent ség , hiszen, a tényleges, aktív környezetvédelmi részvételt is bejósolhatja, 

el revetítheti. (Kellert, 1994) 

4.7.1 Kihaláshoz vezet  okok sorrendje a magyar lakosok szerint  

A különböz  tényez k sorrendje (igen szavazatok aránya 1000 lakosnál):): 

1. környezet szenny   850 

2. élettér csökkenés   692 

3. ipari környezet szennyezés  518 

4. vadászat    324 

5. mez gazdaság térhódítása  252 

6. gyors változások   215 
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7. ragadozó fajok eliminálása  171 

8. természetes kiválasztódás  142 

9. fajok betelepítése  .  137 

4.7.2 A sorrendet befolyásoló tényez k 

1. A környezetszennyezés fontosságát a magasabban kvalifikáltak jelent sebbnek 
értékelik (p<0.01), csakúgy, mint a 30-50 év közöttiek (p<0.001)  

2. A csökken  élettér fontosabb besorolást kapott az id sebbekt l (p<0.01) és a magasabb 
képzettség ekt l (p<0.01).  

3. A vadászat szerepét jelent sebbnek vélik az id sebbek (p<0.05) és a kevésbé képzettek 
(p<0.01).  

4.7.3 Összehasonlítás az USA és Japán lakosaival 

Hazánk lakosai, csakúgy, mint az USA, vagy Japán lakosai,(Kellert, 1994) f leg a 

kémiai környezetszennyezést, s az élettér csökkenését teszik felel ssé a történésekért, de a 

vadászat hatását is jelent snek ítélik. Bár pontos adat nem áll rendelkezésünkre arról, a 

különböz  hatások mennyiben okolhatók, az mindenesetre elgondolkodtató, hogy 

megítélésünk szinte teljesen egybevág az ipari nagyhatalmak lakosainak vélekedésével, 

csak többen, nagyobb arányban jelölik meg a különféle tényez k hatásait. (4.15. ábra) 

4.15.ábra Fajok kihalásának okairól való gondolkodás, összehasonlítva az USA és Japán   
lakosaival 

Fajok kihalásának okairól való gondolkodás : USA, Japán, Magyarország, a 
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4.8 Állatokkal, állattartókkal kapcsolatos sztereotípiák a magyar lakosok 
gondolkodásában 
Az egyes állatfajokról, feltételezésünk szerint, nagyon is konkrét kép, sztereotípia él a 

lakosság körében. 

Feltételeztük, hogy ezek a sztereotípiák, sokszor, bár kevés tapasztalati elemmel 

rendelkeznek, mégis, meghatározzák azt, hogyan bánunk a sztereotípia alanyaival, 

esetünkben az állatokkal, s t feltételeztük, hogy kihatnak, az adott fajokat tartó emberek 

megítélésére is. (Driscoll, 1995, Hunyady, 1998, Katz, Braly, 1935 id. Hunyady, 2001) 

Egyes külföldi vizsgálatok, hasonló feltételezés alapján próbáltak állatok, állattartók iránti 

attitit döket meghatározni (Kidd et al.1983, Driscoll, 1995, lásd.2.2.8) 

„A nyugati kultúrában, az állatok társadalmi reprezentációja egyes emberi értékek 

metaforikus megvilágításának szolgálatában áll. Következés képen, az egyes állatfajokhoz 

emblematikusan megjelenített emberi tulajdonságok, jellemképletek társulnak, melyek 

antropomorf projekciók, és semmi közük sincs a szóban forgó állat tényleges 

sajátosságaihoz. Az állatmesék, állatregények, vagy állatokról szóló szórakoztató 

musicalek valójában emberekr l szólnak” (Csepeli, 2005)  

4.8.1 Módszertan 

Kérd ívünkkel, 12 állatfajjal kapcsolatban vizsgáltuk a róluk alkotott sztereotípiákat, 

velük kapcsolatos attit döket. Az elemzés során próbáltunk képet kapni arról, hogy a 

sztereotípiák, mennyire állnak közel a valósághoz, s mennyire színezi át azokat, a 

különböz  forrásokból (közmondásokból, népmesékb l, mondákból) ’rájuk ragasztott’ 

tulajdonság-címkék tartalma, illetve, hogy befolyásolják –e az adott faj iránti viszonyulást. 

Az oroszlán bátorsága megjelenik-e a róla alkotott sztereotípiánkban, vagy a gyávaság, a 

nyúlról alkotott képünkben. 

Egyrészt szabad asszociációs módszerrel vizsgáltuk, az állat neve hallatán el hívott 

jelz ket, fogalmakat, s ezek segítségével az állat iránti attit döket, esetleges feminin-

masculin jelleget. Másrészt, tulajdonság-párok mentén történ  értékeléssel próbáltuk 

elemezni az állatról alkotott sztereotípiát.(skálás értékeléssel, 1-egyáltalán nem, 5-teljesen 

igaz).  

A tulajdonság-párok a következ k voltak: 

1. értelmes-buta (Az állat értelmi képességeire vonatkozott) 

2. szelíd-vad (Az állat vadságát mutatta, részben a veszélyességre is utalt)  
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3. szép-csúnya (Az állatok szépségér l alkotott véleményünket vizsgálta)  

4. érzelmek kifejezésére képes-képtelen (Az érzelmek kifejezésének képességét 
vizsgálta, amely véleményünk szerint nélkülözhetetlen az emberrel való együttéléshez)  

5. mozgékony-lusta (Az állat mozgására, aktivitására vonatkozott.) 

6. er s-gyenge (Az állat erejére vonatkozott, szintén utalt a veszélyességre is)  
 
A vizsgált 12 állatfaj a következ  volt:  
 

1. macska 
2. oroszlán 

3. szarka 

4. kígyó 

5. z 

6. szamár 

7. kutya 

8. delfin 

9. róka 

10. medve 

11. nyúl 

12. majom 
 

A következ  fejezetben az egyes állatok jellemzése kapcsán, olyan eredményeket is 

beillesztetem, amelyek a kérd ív más eredményeib l indokoltnak bizonyultak, vagy 

hasonlóan relevánsnak, de egyéb saját, vagy külföldi kutatásokból származnak. 

4.8.2 Az egyes állatok jellemzése 

I A macska  
Egészen napjainkig úgy vélték, hogy a macskák háziasítása kb. 4-5 ezer évvel ezel tt a 

vadmacskák megszelídítésével kezd dött meg Egyiptomban. Az újabb kutatások azonban 

arra utalnak, hogy a macska El  Ázsiában vált háziállattá, mégpedig egymástól függetlenül 

több helyen. (Veress, 200l).  

A macska megszelídítése f leg a kártev  rágcsálók irtása miatt kezd dött. A helyhez 

kötött életmód a macska számára kedvez bb életfeltételeket termett. Kiemelhet  az ókori 

Egyiptom szerepe, ahol nagyra becsülték a macskát, s t istenn ként tisztelték, mint a 

gabona megment jét, de a kígyók elleni védekezésben is szerepet játszott. A macskákat a 

leghasznosabb állatok között tartották számon, s t szent állataik közé sorolták.(Schwabe, 
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1994) A házimacska ezután eljutott a világ más tájaira is, az ókori görögök és rómaiak, az 

egyiptomiakhoz hasonló tisztelettel övezték, de az ókori Kínában és az inkák akta Peruban 

is istenn ként tisztelték ket. A középkorban a keresztény egyház, tisztátalan, b nös 

állatnak, s t egyenesen boszorkánynak nyilvánította a macskákat, s a sátán cinkosának, 

kiáltotta ki ket. Úgy vélték, hogy a boszorkányok és a varázslók akkor változnak 

macskává, amikor csak akarnak, így nem csak az ilyennek gondolt n ket, vagy embereket 

kínozták meg és vetették máglyára, hanem a macskákat is (Veress, 2001). Kés bb, 

felismerve hasznosságukat a macskák újra kedvelt háziállatok lettek Európában. 

Napjainkban is speciális szerepet töltenek be, mint társállatok, nagyon sokan szeretik 

ket. Sokan családtagként, barátként, játszótársként tekintenek rá.  

A macska nem falkában él  állat, ezért családba illeszkedése eltér a kutya hasonló 

viselkedését l. Jellemz  rá, hogy majdhogynem pszichés vev készülékként, érzékeny 

radarként szolgál, gyakran megérzéseket mutat.(Soennichsen, 2002, Enders-Slegers, 1993-

in. Podberseck, Paul, Serpell, 2000) Vadászó életmódot folytat egészen napjainkig. 

Nagyon önálló lények, kommunikációjuk is eltér a kutyáétól. Hangadásukra jellemz  a 

nyávogás, ennek különböz  variációi. A testtartással való kommunikáció kiemelt 

szerepben van, s a farok tartása nagyban különbözik is a kutyák hasonló jelzéseit l. A 

szemkontaktus keresése nem annyira jellemz , mint a kutyák esetében, s t, inkább 

támadásra ingerel.  Speciális jelzésük a dorombolás, amely a jóérzést fejezi ki, és amelynek 

egyéb élettani hatásai is vannak. Köt dése hasonlítható a kutyáéhoz, kialakulási ideje 

azonban korábbra tehet .  

A macskák, társállatként tartva, helyettesít i lehetnek a gyerekeknek, mivel a kapcsolat 

f leg gondozó jelleg , de helyettesíthetnek családtagokat, barátokat különböz  szociális 

funkciókat elláthatnak. Azt is feltételezik, hogy a társállatok szociális támogatást nyújtanak 

gazdáiknak. E támogatás annál meghatározóbb, minél er sebb a köt dés macska és 

gazdája között, s az általuk nyújtott érzelmi támogatás, valamint az emberek által nyújtott 

szociális és érzelmi támogatás nem zárja ki egymást (Stammbach, Turner, 1999)  

A macskákkal való tör dés korai kölyök korukban meghatározó. Azok a macskák, 

akikkel 2-3 hónapos korukban nagyon keveset tör dnek, kés bb nem lesznek nyitottak, 

hanem a korlátozott korai nevelés visszamaradt hatása, viselkedésbeli gátlásnak t nik. 

Amikor ismeretlen személy (új gazda) gondozásába kerülnek, kevésbé lesznek aktívak, és 

kevésbé lesznek játékosak. Azok a macskák azonban, amelyekkel ebben a korai 

id szakban sokat tör dnek, kés bb nyitott, emberi társaságot keres , érdekl d , játékos 

macskákká válnak. (Lowe, Bradshaw, 2002) 
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A kölyökmacskák ebben a korai id szakban, nyitottak a környezet ingereire, legyenek 

azok akár fizikai, akár szociális ingerek. E korai tanulás, a kés bbiekben nem, vagy csak 

alig pótolható. 

Egyes fajták (mint a két legrégebbi macskafajtának tekinthet  perzsa és sziámi macskák 

is) viselkedése jelent sen eltér egymástól. Az adott fajtával szerzett tapasztalatok 

meghatározhatják az egyén macskákról alkotott sztereotípiáját, hozzájuk kapcsolódó 

attit djeit. A legelterjedtebb, európai rövidsz r  macskához képest, jelent s eltérések 

tapasztalhatóak. A sziámiak játékosabbak, kíváncsiak, barátságosak az idegenekkel 

szemben, többet kommunikálnak gazdáikkal.  

Ha a perzsa macskákat hasonlítjuk a házi macskákhoz, gazdáik szerint a perzsák 

ragaszkodóbbak, közelebb állnak gazdáikhoz, tisztábbak, rendszeresen, használják a 

macska toalettet, kényesebbek ugyanakkor táplálékukra. Többet beszélnek, és mozgásuk, 

viselkedésük kiszámíthatóbb, barátságosabb, mint az egyszer  házi macskáké. (Turner, in. 

Podberseck, Paul, Serpell, 2000) 

A fiatal feln tteknél jóval nagyobb a távolság a jelenlegi és az ideális macskák között, 

mint az id sebbeknél, az id sebbek ugyanis sokkal toleránsak macskájukkal szemben. Az 

is elmondható volt, hogy a fajtatiszta macskákkal gazdáik lényegesen többet tör dtek, több 

id t töltöttek együtt, mint az egyszer  házimacskákkal. Általában elmondható, hogy a 

lakásban tartott macskákkal, jóval többet foglalkoznak gazdáik, mint a kintiekkel. (Natoli, 

1999) Az a feltételezés is igaznak bizonyult, hogy az egyedül álló emberek sokkal 

gyakrabban és hosszabb id re veszik fel a kapcsolatot kedvenceikkel, mint a 

párkapcsolatban él k. Meglep  talán, hogy a fiatalok és az id sek ugyan annyi id t 

töltenek állataikkal, azonban a fiatalok gyakrabban kezdeményeznek kapcsolatot, az 

id sebbek viszont, hosszabb ideig foglalkoznak velük. A n k jóval többet simogatják a 

macskákat, többször veszik fel velük a kapcsolatot bizonyos távolságból, és többet 

beszélnek hozzájuk. (Enders-Slegers, 1993-in. Podberseck, Paul, Serpell, 2000) 

Zassloff és Kidd, 1994-ben macskákhoz való köt dés aspektusaira mutatott rá, 

összehasonlítva a macskákkal és emberekkel való kapcsolatok el nyeit. Az ember-macska 

kapcsolat esetében a ragaszkodás, és a feltétel nélküli szeretet szerepelt, mint els dleges 

el ny, az ember-ember kapcsolatnál pedig, a verbális kommunikáció.  

A macska kulcs lehet a szociabilitáshoz, az együttléthez, a nyugalomhoz és a 

biztonsághoz. (Kalamaznik, 2002) Az ember-macska kapcsolat kétoldalú partnerkapcsolat 

melyben mindkét fél, a másikhoz igazítja viselkedését (Turner és Stammbach-Geering, 

1990, Turner, 1995). 
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1. Magyar lakosok macskával kapcsolatos attit djei, sztereotípiái, vélekedései 

A megkérdezettek közel 22,8 %-a tart otthon macskát. A tartás okaként a következ ket 

jelölték meg: szeretet, vadászat, magány elleni tartás, az állat társ, barát funkciója, divat 

miatti tartás. (lásd:2.3.4) 

A megkérdezetteknek közel 7 %-a az ’állat’ szóból a macskára asszociál. A férfiak 

kevésbé látják szépnek, mint a n k. Az érzelmi kifejezés képességére a n k magasabb 

értéket adtak, mint a férfiak.  

A macskatartás arányát 51%-ra, a vidékiek szignifikánsan magasabbra becsülik, de a 

becslést nem befolyásolja a személyes preferencia. (lásd:2.3.2) 

A n k szignifikánsan jobban kedvelik a macskákat,(p<0.01). (4.16.ábra) 

4.16.ábra A kutya-és macska kedvelés megoszlása a nemek tekintetében 
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Macska jellemzésében inkább a semleges, illetve pozitív jelz k jelentek meg, szabad 

asszociációnál, az els  hat leggyakrabban említett dolog, ami a macskáról a 

megkérdezetteknek eszébe jutott, a hízelegés, hogy a macska kedves, szelíd állat, szeretetre 

méltó, szuverén egyéniség. Kiemelik még ragaszkodó képességét, és a vadászatban játszott 

szerepét, életmódi sajátosságait. A macska, a válaszadók számára a n iességgel 

kapcsolódik össze. A megadott tulajdonság-párok mentén a következ  jellemzést találtuk. 

A macskát közepes értelmi képességekkel jellemzik, szelídnek, szépnek gondolják. Képes 

az érzelmek kifejezésére, mozgékony, de kevéssé er s. (4.17, 4.18.ábra, 4.4.táblázat) A 

macskáról alkotott sztereotípia sok valós elemet tartalmaz, a hozzá való viszonyulás inkább 

semleges. 
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4.17.ábra Jelz k megoszlása a macska esetében 

A jelz k megoszlása a macska 
esetében

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 31,4 % 

Negatív 9,7 % 

Semleges 53,2 % 

 
 Az els  6 leggyakrabban említett fogalom, jelz , ami a macskáról a megkérdezetteknek 
eszébe jut: 
 

1. hízelgés                         37,9 % 

2. kedves, szelíd                  9,2 % 

3. szeretetre méltó               6,8 % 

4. szuverén egyéniség         5,2 % 

5. ragaszkodó                      4,9 % 

6. vadászat                           4,8 % 
4.4tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 3,58 4 buta 
szelíd 3,89 4 vad 
szép 4,06 4 csúnya 
érz.kif.képes 3,92 4 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,01 4 lusta 
er s 2,87 3 gyenge 
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4.18.ábra A macska tulajdonságainak értékelése 

Az értelmi képességeir l alkotott véleményt az is tükrözte, hogy vajon feltételezik-e, a 

tükörben önmaga felismerésének képességét. Az eredmény alapján a megkérdezettek nem, 

tételezik fel, hogy a macskák képesek magukat egy tükörben felismerni (1-5 skálán, ahol 

1-egyáltalán nem, 5 képes felismerni magát, átl.1,83, med.1). 

A válaszokból meger södni látszott a tulajdonság-páros jellemzés eredménye, közepes, 

vagy inkább alacsony értelmi képességeket tulajdonítanak a macskáknak. 

II Az oroszlán 
Magyarországon oroszlán természetes körülmények között nem fordul el . A róla 

alkotott képünk mesékb l, irodalomból, természet és játékfilmekb l, illetve állatkerti 

élményeinkb l származik. Ezek többségében az oroszlán az er t, a hatalmat, a 

bölcsességet, a bátorságot testesíti meg, , az állatok királya. Ez a kép természetesen 

jelent sen módosulhat a személyes tapasztalatok révén, hiszen sok magyarországi 

állatkertekben láthatjuk ket, megfigyelhetjük viselkedésüket, Magyarországon az els  

állatkert megnyitásakor, a budapesti állatkertben, már 1866 környékén mutattak be 

oroszlánokat. 1933-ban, egyszerre 16 oroszlán élt a hazai állatkertekben, többségük fiatal, 

itt született állat volt. (www.zoobudapest.com) Már akkor is, a nagyközönség számára 

megtekinthet ek voltak ezek az állatok. Az oroszlán egykor nemcsak Afrikában fordult 

el , hanem Ázsiában is. Az ázsiai oroszlánok azonban már az ókori mezopotámiai 

civilizáció virágzása idején megfogyatkoztak, szinte mindenhol kipusztultak.  
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Az oroszlán, a tigrisnél valamivel kisebb, nagytermet  macskaféle, testhossza majdnem 

2 méter, testtömege pedig eléri a 200 kg-ot is. Bár falkában él, a falkák egyébként 

legtöbbször 4-12 állatból állnak, közöttük alig van hím. A vadászat a n stények feladata, 

zsákmányuk általában gnú, vagy zebra. A hímek nem csak azért nem vesznek részt a 

vadászatban, mert nagy sörényük miatt nehezen tudnak elrejt zni, hanem leginkább azért, 

mert társadalmi rendjük szerint a hímek feladata az utódnemzésben és a csoportnak, a 

fajtársakkal szembeni védelmében merül ki (inka.clib.dote.hu). Az oroszlánok napjainkban, 

számos film, rajzfilm, zenem , festmény szerepl i. Életükr l számos olvasmányos, 

tudományos igény  könyv jelent meg. Mindezek nagyban befolyásolják a róluk alkotott 

sztereotípiát. Feltételeztük, hogy, az oroszlánok megítélése pozitív lesz, a férfiasság, 

bátorság, az er  jellemzi ket a magyar lakosság gondolkodásában.   

A jelz k megoszlásának tekintetében, a semleges jelz k aránya közel 50 % volt, ez 

talán a gyakorlati tapasztalatok, és a személyes kapcsolat hiányának is betudható. A pozitív 

jelz k aránya 30 %, a negatív kevesebb, 10 % körüli érték volt.(4.19 ábra) A tulajdonság-

páros értékelés és a jelz k alapján, leginkább a mesék antropomorfizált ’oroszlán-királya’ 

elevenedik meg szterotípiájában, az irányába mutatkozó attit d inkább semleges. 

4.19.ábra Jelz k megoszlása az oroszlán esetében 

A jelz k megoszlása az oroszlán 
esetében

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 29,5 % 

Negatív 11,5 % 

Semleges 51,2 % 

 

Az els  hat leggyakoribb jelz , amit oroszlánról eszükbe jut a megkérdezetteknek, a 

vadság, az er , a hatalom és a tekintély. Felsorolták még ragadozó voltát, veszélyes és 

félelmetes viselkedését, és hatodik helyen a bátorságot említették. Az oroszlánt legtöbbször 

férfiasnak jelölték a válaszadók. A megadott tulajdonság-párok mentén adott válaszok a 

következ  képen alakultak. Közepesen értelmesnek, vadnak tekintik, szépnek, az érzelmek 

kifejezésére közepesen tarják képesnek. Nagyon mozgékonynak és er snek 

gondolják.(4.5.táblázat,4.20.ábra.) 

1. vad                               24,5 % 



 56

2. er s, hatalmas              17,8 % 

3. hatalom, tekintély        12,4 % 

4. ragadozó                        9,9 % 

5. veszélyes, félelmetes     9,4 %  

6. bátor                              7,9  % 
4.5.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén 

pozitív jelz   Átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 3,24 3 buta 
szelíd 1,32 1 vad 
szép 4,14 5 csúnya 
érz.kif.képes 2,56 3 érz.kif.képtelen 
mozgékony 3,62 4 lusta 
er s 4,75 5 gyenge 
4.20.ábra Az oroszlán tulajdonságainak értékelése 

 

III A szarka 
A szarka Magyarországon közismert madár, tollazata fekete-fehér, a feje, melle és a 

háta is fekete. A köznyelv szerint tolvaj, lopós, sok mesénkben is szerepel. Jellegzetes, 

külseje és hangja, amit ’csörgésnek’ neveznek, közismertté teszi. Magyarországon gyakori 

költ  faj, egész évben megfigyelhet .  

Bár az ember környéki területeken szívesen megtelepszik, feltételeztük, hogy róla 

alkotott sztereotípiánk, sokkal inkább a mesék, közmondások állatának felel meg, mint a 

valós képnek.  
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F leg negatív jelz kkel illetik az emberek (65 %). Pozitív jelz k aránya kevés (6,2 %), 

semleges a jelz k tizede (10,1%).(4.21.ábra)  

4.21.ábra Jelz k megoszlása a szarka esetében 

A jelz k megoszlása a szarka esetében

pozitív

negatív

semleges

Pozitív 6,2 % 

Negatív 65,00 % 

Semleges 10,1 % 

Az els ,leggyakrabban említett szó, ami a kérdezetteknek eszébe jutott a lopósság, 

tolvajság volt (61 %). Második helyen hangját, említették majd, hogy, az állatot ravasznak, 

sunyinak tartják. Negyedik helyen kiemelték szépségét. Ötödik helyen küls  megjelenését, 

hatodik helyen pedig él helyét.  

A megadott tulajdonság-párok mentén történt elemzés sem hozott sokkal pozitívabb 

képet. Értelmi képességeir l nem sokat feltételeznek az emberek, inkább butának tartják. 

Nem tartják szelídnek, s t még kifejezetten szépnek sem, s gyengének inkább. Az 

érzelmek kifejezésére szinte képtelennek gondolják, azonban mozgékony madárnak 

tekintik, erre kapta a legmagasabb értéket.(4.6.táblázat, 4.22.ábra) A kapott eredmények 

szerint tehát, rögtön az els  helyen egy antropomorfizált viselkedés meghatározás áll. Err l 

a tulajdonságáról régi történetekb l, nagyon sok gyermekmesékb l is tudhat a 

megkérdezett. A sztereotípia részét képezik azonban a valóságnak megfelel , küls  

megjelenést, életmódot érint  információk is, melyek ismerete, vélhet en személyes 

tudáson, tapasztalaton alapul.  

1. lopós, tolvaj                 61,6 % 

2. hangja                            3,7 % 

3. ravasz, sunyi                  3,5 % 

4. szépség                           2,4 % 

5. küls  megjelenés            1,4 %  

6. él hely                            1,3 % 
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4.6.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén: 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 2,19 2 buta 
szelíd 2,08 2 vad 
szép 2,75 3 csúnya 
érz.kif.képes 1,57 1 érz.kif.képtelen 
mozgékony 3,75 4 lusta 
er s 1,90 2 gyenge 
    
4.22.ábra A szarka tulajdonságainak értékelése 

A válaszadók nem tételezik fel róla tükörben az önfelismerés képességét, 

(átlag:1.25, medián: 1) a szarkát az emberek meglehet sen buta állatnak tartják, s ez 

egybeesik, a tulajdonság-pár jellemzéssel kapottakkal. 

Az eredmények arra utalnak, hogy a szarkáról él  sztereotípia, sokkal inkább egy 

antropomorfizált állatnak felel meg, kevés valós elemmel, s ez észrevehet en befolyásolja 

az iránta kimutatható, inkább negatív attit döt. 

IV A kígyó 
Már az si kultúrákban a földanya kedvenc állataként említik. A keresztény vallás 

negatív szerepkörbe helyezte. A kígyó az eredend  b n és a gonoszság megtestesít je. Az 

emberek nagy része félelmet érez a kígyó iránt, bár ez feltehet leg, f leg a mérges 

kígyóknak köszönhet , melyekb l csak kevés faj él Magyarországon. A kígyó sok ember 

szemében a tökéletes, nyers er t, a határozott célratörést a hangtalan, nyomtalan mozgást, a 
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marással az ölés tökéletességét testesíti meg. (Gunter, 1999) A kígyó, mint egyetemes 

szimbólum a végtagok nélküli, csúszós, b rét id közönként levedl  állat tekerg z  alakja, 

gyakran ellentétes jelentéseket hordoz. A napsugarait jelképezi, vagy vedlése miatt, a hold 

id szakos megújulását utánozhatja. Fallikus jelképként, utalhat a férfi-n i jellegre, 

spirituális ábrázolásai, pedig utalnak a ciklikus id re és a változó sorsra. Rejt zköd  

életmódja, a föld alá, üregekbe bujása miatt, az alvilágot is megtestesítheti. B rének 

megújulását a hallhatatlansággal azonosítják, sok kultúrában, az újjászületés jelképévé vált. 

Tekered  teste hasonlít az agytekervényekre, ezért szimbolizálhatja a logikát, a 

bölcsességet, a jóstehetséget is. (kigyo.lap.hu) 

A kígyó a magyar néphiedelmeiben is, természetfeletti er ivel felruházott állat. Az 

általános elképzelés szerint, minden háznak van egy kígyója, ez házi szellemként 

viselkedik, a család jóléte, gazdagsága, boldogulása függött t le. A szalontai hiedelmek 

szerint, a házi kígyó fészkében kincset rzött, máshol pedig azt tartották, ha valaki megeszi 

a döglött házi kígyó húsát, az érteni fog az állatok nyelvén. (Mitológiai Enciklopédia I-II. 

Kötet 1988) 

Mindezek ismeretében feltételeztük, hogy a megítélés, a róla alkotott sztereotípia, 

kevéssé negatív, inkább semleges képet fog mutatni. 

Az eredmények nem igazolták a feltevést. A jelz k megoszlását tekintve nagyrészt (60 

%) negatív jelz ket kaptunk. A pozitív jelz k aránya az összes megkérdezett állat közül a 

legkisebb volt (2,4 %), a semleges jelz k 1/4 arányban jelentek meg (25%).(4.23.ábra) 

4.23.ábra Jelz k megoszlása a kígyó esetében 

A kígyó jelz inek megoszlása

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 2,4 % 

Negatív 58,6 % 

Semleges 25,00 % 

Az els  hat, leggyakrabban említett jelz  vagy fogalom, ami a kígyóról eszébe jutott a 

megkérdezetteknek, hogy, a kígyó alattomos, nyálkás, csúszós, veszélyes, félelmetes állat, 

melynek félni kell harapásától, marásától. Többen kiemelték a speciális, kígyóra jellemz  

mozgást, és nem utolsó sorban azt, hogy visszataszítónak tartják. A megadott tulajdonság-



 60

párok mentén történt elemzés sem mutatott pozitívabb képet. A kígyót inkább butának 

tartják, vadnak, csúnyának, az érzelmek kifejezésére képtelennek, igaz kevésbé lustának és 

inkább er snek gondolják.(4.7.táblázat,4.24.ábra) 

1. alattomos                          19,6 % 

2. küls  megjelenés, nyálkás11,5 % 

3. veszélyes, félelmetes        10,9 % 

4. harapás, marás                  10,2 % 

5. speciális mozgás               10,1 % 

6. visszataszító                       8,6  % 
4.7.tábl Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén : 

 
pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 1,83 2 buta 
szelíd 1,56 1 vad 
szép 1,96 1 csúnya 
érz.kif.képes 1,32 1 érz.kif.képtelen 
mozgékony 2,85 3 lusta 
er s 3,55 4 gyenge 
 
4.24.ábra A kígyó tulajdonságainak értékelése 

A kígyóról kirajzolódó sztereotípia, feltehet leg sok tanult elem mellett, kevés 

gyakorlati, tapasztalati összetev r l árulkodik, s jelent sen átszínezi a kígyóval 

kapcsolatos antropomorf gondolkodás. Mindez befolyásolja a megjelen  negatív attit döt 

is. 
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V Az z 
Magyarország erdeiben is honos, az emberek által jól ismert állat, mely közismerten, a 

vadászok egyik kedvenc zsákmány állata.  

Mesékben, rajzfilmekben, történekben leginkább a szelídséget, a kedvességet, a 

szépséget és a félénkséget testesíti meg.  

Mintegy 90-140 cm hosszú és akár 150 kg-ot is elér  állat. Alkatát tekintve nagyon 

finom alkatú, kecses testével, vékony, hosszú lábával, és hosszú, karcsú nyakával, az z, a 

szarvas csoport legkisebb európai képvisel je. Az zet napjainkban is intenzíven 

vadásszák. Bár nagyon sok z pusztul el az utakon és a mez gazdasági gépek miatt, hála a 

gondozásnak meg tudott maradni, s ma a legnagyobb termet  hazai vad faj. Az zet, 

emberkövet  fajnak tekintik, mert szinte minden megm velt területen képes megtelepedni, 

még a nagyvárosi parkokban is. (Vadászat Magyarországon, 1980). 

Az zre szabad asszociáció során adott jelz k megoszlása leginkább pozitív irányba 

mutatott. Közel 80 % volt a pozitív jelz k aránya és alig haladta meg a 10 %-ot a negatív 

jelz ké.(4.25.ábra) 

4.25.ábra Jelz k megoszlása az z esetében 

Az zre adott jelz k megoszlása

pozitív

negatív
semleges

 

Pozitív 77,7 % 

Negatív 10,3 % 

Semleges 5,5 % 

Az els  6 leggyakrabban említett jelz , fogalom, az zzel kapcsolatban a következ  

volt. Kedves-szelíd, bájos- kecses, gyáva, félénk, nagyon szép és szép mozgású, jámbor-

barátságos. Érdekésségként említhet  az is, hogy az zet, a válaszadók többsége n iesnek 

tartja. A megadott tulajdonság-párok mentén, a jellemzés a következ  képen alakult. 

Viszonylag értelmesnek tartják, nagyon szelídnek, kifejezetten szépnek, azt gondolják, az 

érzelmek kifejezésére közepesen képes, nagyon mozgékony és inkább 

gyenge.(4.8.táblázat, 4.26.ábra) 
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1. kedves, szelíd                 52,6 % 

2. bájos, kecses                  13,3 % 

3. gyáva, félénk                   9,6 % 

4. szépség                            8,7 % 

5. mozgás                            3,4 % 

6. jámbor, barátságos          1,1  % 
4.8.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén : 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 3,23 3 buta 
szelíd 3,67 4 vad 
szép 4,64 5 csúnya 
érz.kif.képes 2,93 3 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,54 5 lusta 
er s 2,69 3 gyenge 
 
4.26.ábra Az z tulajdonságainak értékelése 

Az zr l alkotott sztereotípiában tapasztalati és antropomorf elemek egyaránt 

fellelhet ek, az iránta kimutatható attit d pozitív. 

VI A szamár 
A mai magyar mez gazdaságban már kevéssé, de régebben gyakran használt állat volt. 

Említése kapcsán f leg a csökönyösség, makacsság jelenik meg, bár a gyakorlati 

megfigyelések, sokszor ezt nem igazolják.  
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A szamarak se az afrikai vad szamár, háziasítása pedig, mintegy 4-6 ezer évvel ezel tt 

történhetett, vagyis, kés bb, mint a lóé. A szamár a domesztikáció során, soha nem töltött 

be akkora társadalmi formáló szerepet, mint az egyéb állatfajok, például a ló, amely 

meghatározó volt az emberi kultúra, civilizáció alakulásában. A szamár nem vetekedhet 

sem gyorsaságban, sem er ben a lóval, ezért f leg a szegényebb adottságú helyeken terjedt 

el. F ként forgalmas kereskedelmi útvonalak mentén. Magyarországon ma több szamár 

állomány is található, számuk 4-5 ezerre tehet . Tartásmód tekintetében elmondható, hogy 

a szamár közismerten igénytelen állat, gyenge min ség  füveket, gyomnövényeket is 

megeszik, amit esetleg a lovak nem. Nem érzékeny az istállózásra, tartásra, de nehezen t ri 

a nagy hideget és a nyirkosságot. Ha a szamárral korai id szakban sokat foglalkoznak, és 

megfelel en t rödnek vele egyáltalán nem lesz közmondásos csökönyössége, makacssága 

(www.haziallat.hu ) Külsejére jellegzetes, zömök alkata, nagy fülei, szemei, közismertek.  

Feltételeztük, hogy megítélésében a negatív, antropomorf gondolkodás játszik inkább 

szerepet, s ezt az eredmények igazolták is. F leg negatív jelz kkel illeték a megkérdezettek 

(63 %). E mellett 12 % a pozitív jelz k aránya és 15 % a semleges jelz .(4.27.ábra) 

4.27.ábra Jelz k megoszlása a szamár esetében 

A szamár kapcsán említett jelz k 
megoszlása

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 12,6 % 

Negatív 63,1% 

Semleges 15,3 % 

 

Az els  hat leggyakrabban említett szó a következ képpen alakult. Els  helyen buta, a 

második helyen csökönyösség, önfej ség. A harmadik helyen emelik ki, hogy haszonállat. 

Negyedik helyen megjelenik a kedvesség és szelídség, elképzelhet , hogy ez, egyes 

modern mesefilmek figurájának köszönhet . Ötödik helyen a lomhaság, lustaság, hatodik 

helyen, a szamár küls  megjelenése szerepel. A megadott tulajdonság-párok mentén 

történ  jellemzése, sem hozott pozitívabb megítélést. Az állatot leginkább butának tartják, 

azonban viszonylag szelídnek. Kevésbé szépnek, az érzelmek kifejezésére közepesen 
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tartják alkalmasnak, nem annyira mozgékonynak, azonban er snek gondolják. 

(4.9.táblázat,4.28.ábra) 

1. buta                                   29,2 % 

2. csökönyös, önfej              27,9 % 

3. haszonállat                        10,7 % 

4. kedves, szelíd                      6,1 % 

5. lusta, lomha                         3,1 % 

6. küls  megjelenés                 1,6 % 
4.9.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 2,19 2 buta 
szelíd 3,54 4 vad 
szép 2,84 3 csúnya 
érz.kif.képes 2,56 3 érz.kif.képtelen 
mozgékony 2,60 3 lusta 
er s 3,52 4 gyenge 
    
 
4.28.ábra A szamár tulajdonságainak értékelése 
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VII A kutya 
Régen feltételezték, hogy a kutyának több se is lehetett a ma él  állatok közül, így, 

még Konrad Lorenz (1993) is úgy gondolta, hogy a kutyák két nemzetségt l eredhettek, a 

farkastól és az arany sakáltól. Ma már, mitokondriális DNS vizsgálatok alapján biztosan 

mondhatjuk, hogy a farkas a kutya se, és a kutya fejl dése során többször is el fordult 

géncsere a farkassal (Villa et al, 1997, Vine et al, 1992). A kutya különválása a farkastól, 

az el bb említett genetikai vizsgálatok alapján több mint 100 ezer éve történt meg. Az els  

régészeti leletek, amelyek a kutyát, mint társállatot jelölik, 12-14 ezer évesek. (Bergler, 

1988, Gunter, 1999)  

Eleinte nagyon sokféle feladata volt, bár ez igaz talán napjainkra is. Részt vett-vesz az 

emberek életében, mint ház rz , az állatok terel je, vadásztárs, esetleg igavonó, a kezdeti 

id ben még táplálék forrásként is szerepelt. Az állatok megítélése mindig az adott 

társadalom szokásainak tükrében értelmezhet , ehhez pedig az alapot gyakran a mitológia 

és vallás szolgáltatta. A kutya is több ilyen ellentétes felfogásban megtalálható, így pl. 

görög mitológiában a farkasok, a kutya sei, démoni hatalommal bírtak. Elképzeléseik 

szerint, a vakoknak, a kutya visszaadhatja a látását, ha hagyják, hogy a ’szent kutya’ 

megnyalja kezüket. A dél-amerikaiak számára, a farkas teremt ként jelenik 

meg.(Menache, 1998) 

Hosszú története az irodalomban, még a görög kultúrában gyökerezik. Elég, ha csak 

Xenophon Kinegenikusára ( K.e. 400) gondolunk. Ezt követ en még legalább ezer évig a 

kutyáról írottak szorosan kapcsolódtak a vadászati tudósításokhoz. El ször, 1560-ban 

találunk utalásokat arra, hogy kifejezetten hölgyek számára tenyésztenek kutyákat. A XVI. 

sz. végén, C.F. Paulini a kutyát már a természettel való kapcsolat szimbólumának, a 

bölcsesség és az állandóság megtestesít jének tartotta.(Bergler, 1988) Schopenhauer, a 

pesszimizmus filozófusa, több m vében utal az állatok magas intelligenciájára, és arra a 

következtetésre jut, hogy az embereknek jobb lett volna, ha nem a majmoktól származnak, 

hanem a kutyáktól (Serpell, Paul, 1994). 

Meg kell említenünk még Elisabeth Russelt, aki m veiben szembeállítja az emberi 

h tlenséggel a kutyák töretlen h ségét Az irodalomban, találunk ellenpéldát is. Goethe 

például, a legszigorúbban utasította ki színházából, még az adott darabban fontos szerepet 

játszó kutyát is.(Bergler, 1988)  

A festészetben és a szobrászatban is gyakran találunk állatábrázolásokat. A 

legkorábbiak a barlang rajzok, melyek, már akkor is tükrözték az állatok létfontosságú 

szerepét az emberek életében. A kutyák azonban, ennél jóval kés bb jelentek meg a 
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m vészettörténetben. A masztiffok, a véd  és gladiátor játékoknál, a rokokóban az ölebek, 

vagy a barokk festészetben a vadászok segít  kutyái. (Bergler, 1988) Az expresszionalista 

Franz Marc állatábrázolásaiban az anatómiai ismeretek pontossága mellett, az állatok iránti 

végtelen szeretet és tiszteletet is megfigyelhet   

Végezetül, de nem utolsó sorban, a kutyák, a tudományos érdekl dés középpontjába is 

kerültek. Napjainkban, már nem csak állatorvosi és viselkedéskutatási, de szociológiai, 

pszichológiai és terápiás szempontból is. (Bergler, 1988, Csányi, 2000, 2002, , McKinley, 

Sambrook, 2000, Fine, 2000, Topál, 2003) 

Számos háziállatunk közül, egyedül ez a faj alakult az emberhez nagymértékben 

hasonlóvá, életkörülményeit és viselkedését tekintve. A faj nagy genetikai diverzitású, ez 

lehet vé teszi, hogy az egész Földön elterjednek. Ezt segítette az is, hogy a farkassal 

sokszor genetikailag visszakeresztez déseket mutat.(Vila et al, 1997) A modern 

társadalomban a kutyának nincs folyamatosan kapcsolata a fajtársaival, ennek ellenére, 

nagyon jól megállja helyét az emberek és az állatok között is, s a családban élve, az embert 

tartja falkavezérnek. Mivel eredetileg falkában él  állat, a kutya képes rangsorba 

illeszkedni és az emberi családban is képes ilyen rangsort kezelni. Kommunikációs 

rendszerük nagyon hatékonnyá vált, jól értik az emberi jelzés rendszert és erre 

megfelel en, adekvátan tudnak reagálni. (Kutyák a harmadik évezredben, 2005, Topál, 

2003) Kommunikációjuk vokális szintjén az ugatás, a morgás, a nyüszítés, a vonyítás, a 

nem vokális szintjén a testbeszéd, a szemkontaktus segítik egymás megértését. 

Testbeszéde, ugatása nagyfokú állandóságot mutat és jól értelmezhet  az emberek számára 

is. (Pongrácz, Molnár, 2006) A kutya képes a szemmel való kommunikációra, gyorsan 

képes megtanulni elsajátítani, azt, hogy a szem mozgatásával irányítsa gazdájának a 

figyelmét, illetve, hogy  maga értelmezze gazdája szemmel való irányítását. Ezt a 

viselkedést csak az embernél látjuk, és egyes emberszabású majmok képesek még 

megtanulni. (Topál, 2003)  

A kutya képes bonyolult szociális kapcsolatrendszer kialakítására, s ezt egyszerre több 

emberrel is képes fenntartani, ellentétben a farkasokkal (Topál, 2003). Neotenizált, vagyis 

gyermekszer  viselkedését egész élete során megtartja, így más csoporttagokat könnyen 

elfogad, s az emberi családban, élete végéig gyermeki szerepkört képes betölteni.(Davis, 

1992, Fine, 2000) Az agresszióra való hajlama minimálisra csökkent az évezredek 

folyamán.(Lindsay, 2001 Topál, 2003) Ha az agresszió meg is jelenik, megfelel  korlátok 

között tartható.  
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Az emberek nagyon gyakran társalognak a kutyával, simogatják, vonzalmat, örömet, 

lelkesedést, könnyen, gátlások nélkül képesek kifejezni a kutya irányába.  

A kutya köt dési viselkedést mutat az ember felé, (és más kutyák felé is) s ez a 

viselkedése nagymértékben meghatározza a gazda és a kedvencek közötti kapcsolatot. 

A kutyának az emberhez való köt dését még az Ainsworth-féle „idegen helyzet” 

vizsgálattal is mérni tudták, és bebizonyítani, hogy a kisgyermekek ilyen helyzetben 

mutatott viselkedésének, a kutyák viselkedési reakciói jól megfeleltethet k. (Topál, 

Miklósi, Csányi és Dóka, 1998, id. Csányi, 2000) A vizsgálat módja az Ainsworth – féle 

idegen helyzet teszt lépései szerint m ködik. Itt is egy idegen, ám mindenféle játékkal 

felszerelt szobába érkezik kutya és gazdája, s viselkedésüket itt is videóra rögzítik. Ezután 

a kutya-gazda párost a különböz  köt dési mintázatú csoportok valamelyikébe sorolva, 

sok mindent elmondható majd a kés bbi, pl. különféle feladat-megoldási tesztekben 

várhatóan nyújtott teljesítményükre.(Topál, Miklósi, Csányi 1997) Ami különbségként 

jellemezhet  a humán viselkedési komplexszel szemben, az, hogy míg gyermekeknél a 

köt dés kialakulása nagyjából az els  életévre tehet , addig kutyáknál ez a képesség a 

kutatások szerint, az egész élet folyamán fennmarad. Ennek nagy jelent sége van, a 

menhelyi kutyák befogadása, vagy a vakvezet  kutyák gazdaváltása kapcsán is.(Gácsi, 

2006) 

A köt dés milyensége, kialakulása, esetleges változása különböz  gazdák esetében, 

fontos támpontja, a kutyák viselkedési zavarainak terápiájában. 

Mai társadalmunk jelent s részét olyan emberek teszik ki, akik háztartásukban kutyát 

tartanak. A kapcsolat állat és gazdája között nagyon sokrét  lehet, hiszen nagyon sok 

különböz  egyéniség találkozik. Számos kutatása foglalkozott már gazda és kedvence 

viszonyával.(Bergler, 1988, Beck, Katcher, 1996, Menache, 1998), s néhány igazolta azt is, 

hogy a kutyák, és az emberek személyisége összegfüggést mutat.(Bergler, 1988) 

Megfigyelhet , hogy a kutyát különböz  elvárások érik a kapcsolat alakulása során, ennek 

egyik legismertebb példája, az életkorunkhoz való alkalmazkodás.  

Ha nagyon szorossá válik a kapcsolat ember és kutya között, az káros lehet mindkét fél 

számára. Egyre nehezebb teherként nehezedik az ember vállára az a tudat, hogy betegség, 

vagy halála miatt elszakad kedvencét l. Hasonlóan rossz hatású lehet az is, ha a túl szoros 

kapcsolat miatt elzárkózik a gazda a többi embert l. Ilyenkor, az állat barrier funkciót tölt 

be. (Gunter, 1999)  

1. Kutyával kapcsolatos eredmények az 1999-2000-es reprezentatív felmérés alapján.  
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A háztartások közel 40 százalékában, másfél millió magyar háztartásban tartanak 

kutyát, macskát pedig 1 millió 60 ezerben (www.pfma.hu) A kérd ívben feltett 

kérdésünkre, a válaszadók, a kutyatartók arányát 50% körülire, vagyis a valósághoz 

közelire becsülték (kutyatartók valós aránya 2003-ban, 38%, www.pfma.hu) A vidéki 

lakosok az arányt szignifikánsan magasabbra értékelték (p<0.001) 

Az értékelés független a válaszoló személyes orientációjától.(lásd: 2.3.2) 

A ténylegesen tartott kutyák száma, a megkérdezetteknél 59,1 % volt. A képzettebbek 

(p<0.01) és a vidéki városokban él k, jobban kedvelik a kutyákat (p<0.05), ez azzal is 

egybeesett, hogy Budapesten több az egyik állatot sem tartók aránya. Meghatározó a 

ház rzési funkció, de a kutya, mint társállat, családtag legalább olyan fontos a magyar 

népesség számára.(lásd:2.3.3) 

A kutyát nagyrészt pozitív jelz kkel jellemzik az emberek (90 %), a negatív jelz k 

száma kevés (3,7 %). (4.29.ábra)  

A kutya a válaszadók számára a férfiassággal kapcsolódik össze. 

4.29.ábra Jelz k megoszlása a kutya esetében 

A kutyára adott jelz k megoszlása

pozitív

negatív
semleges

Pozitív 90,2 % 

Negatív 3,7% 

Semleges 4,1% 

Az els  hat leggyakrabban említett fogalom, jelz , ami a kutyáról a megkérdezetteknek 

eszébe jutott a következ  képen alakult. Els  helyen a h ség szerepelt (60 %). Kiemelend , 

hogy amikor az embereket a kutyatartás okairól kérdeztük, els  helyen nem a h ség, vagy 

a társ-barát funkció, hanem a ház rzési funkció szerepelt. A szabad asszociációs válaszban, 

a ház rzés, a második helyre szorult és alig 7 %-ot ért el az említés aránya. Harmadik 

helyen a társ-barát funkció, negyedik helyen a ragaszkodás. Ötödik helyen az állat értelmi 

képességi lettek említve. Hatodik helyen a harapás-marás szerepelt, az említés aránya már 

kevés (2.4 %) 
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1. h ség                     60,0 % 

2. ház rzés                   7,4 % 

3. társ, barátság            7,0 % 

4. ragaszkodás             5,6 % 

5. értelmes, okos          3,6 % 

6. harapás, marás         2,4 % 

A tulajdonság-párok mentén megadott jellemzés is pozitív képet mutat. A kutyát 

rendkívül értelmesnek tartják, viszonylag szelídnek, szépnek. Úgy gondolják, hogy az állat 

az érzelmek kifejezésére nagymértékben képes, s inkább mozgékonynak, er snek tartják 

(4.10.táblázat, 4.30.ábra)  

Az eredmények arra utalnak, hogy a magyar ember számára a kutya els dleges 

feladataként, még mindig a ház rzési funkció ’hívódik el ’, de a kutya h sége, barátsága 

és szeretete is fontos számukra. Az utóbbi id ben egyre több segít  kutyáról, ment  

kutyáról, katasztrófa kutyáról számol be a magyar média. Hazánkban is n  az ilyen 

kiképzéssel foglalkozó szervezetek száma, s egyre többen hisznek a kutyák jó értelmi és 

kommunikációs készségeiben.  

A kutyák iránti negatív attit d leginkább, a harapástól való félelemb l származik. 

Azonban a legtöbb tapasztalat, a megfigyelések, de a játékfilmek nagy része, ahogy az 

irodalom is, általában pozitív irányba befolyásolja a kutyákkal kapcsolatos vélekedést. Az 

irányukban fellehet  attit dök humanista, utilitarista jelleg ek. 

A kutyáról kirajzolódó sztereotípia sok valós összetev t mutat, de az antropomorf 

gondolkodás is fellelhet  benne. 

4.10.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén : 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 4,75 5 buta 
szelíd 3,64 3 vad 
szép 4,19 4 csúnya 
érz.kif.képes 4,49 5 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,49 5 lusta 
er s 4,11 4 gyenge 
 



 70

4.30.ábra A kutya tulajdonságainak értékelése 

 

A kutya értelmi képességeit, egy másik kérdés kapcsán, szintén jónak értékelik. Arra a 

kérdésre, hogy vajon a kutyák felismerik-e önmagukat a tükörben, a válaszadók 50% a, 

többnyire igazzal felelt (macskánál ez az arány mindössze 27%). 

A kutyák viselkedésével kapcsolatos saját vizsgálatok eredményei a 3.4.1 fejezetben 

olvashatók. 

Kíváncsiak voltunk arra, vajon létezik-e sztereotípia, harapós/vad kutyáról is, köthet -e 

-a sztereotípiák tekintetében- e viselkedési forma küls -, vagy bels  tulajdonságokhoz, 

jegyekhez? S ha igen, mennyire befolyásolják ezt személyes tapasztalatok, a média, vagy 

mesék, a hiedelmek? 

A harapós kutya magyar lakosok által adott jellemzése: 

1. vicsorog, csahol  40,8% 

2. félelmetes           10.9% 

3. támadó állás          9.3% 

4. er s, nagy           6.4% 

5. szúrós tekintet    5.6% 

6. nincs küls  jel              4.4% 

7. csattogtatja a fogait      4.2% 

8. harci kutyák                 2.5% 

Meglehet sen sok tapasztalati elemet tartalmaz (vicsorgás, támadó állás, szúrós tekintet, 

fogcsattogtatás). Az állat nagyságáról, erejér l, félelmetességér l alkotott kép, csakúgy, 
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mint a harci kutyák említése, véleményem szerint, inkább a média hatásának 

tulajdonítható. A tapasztalat szerint, a harapások nagyobb részét kicsi, vagy közepes 

termet  kutyák okozzák, s kevés a harci ebek okozta sérülés – ezek ugyanis, sokkal inkább 

fajtársaikra, a kutyákra agresszívak.  

VIII A delfin 
Talán nem véletlen, hogy a delfin szó a görög eredet  delphys szóból ered, melynek 

jelentése: anyaméh. Anyaméh, mint a szület  élet jelképe, jelzi a delfineknek szentelt nagy 

figyelmet már sid k óta.  

A világon él  cetfélék közül a delfinek alkotják a legnagyobb csoportot. Jelenleg 27 

óceáni delfinfajt ismernek, valamint további hat fajt, amiket kardszárnyú delfinként 

említenek. Az óceáni delfinek tengerekben, óceánokban valamint folyóvizekben élnek, 

mind a meleg, mind a hideg viz  területeken. A cetek valószín leg sz rös, négylábú 

szárazföldi állatokból fejl dtek ki, körülbelül 50 millió éve jelentek meg a tengerben.  

Tökéletesen alkalmazkodtak a víz alatti élethez. A delfinek az emberi képességeket 

jóval túlszárnyalva érzékelik a világot, a hallás vált f  információforrásukká. Szemeiket 

egymástól függetlenül képesek mozgatni. Fül helyett egy- egy kicsi lyuk található a 

b rükön a szemeik mögött. Ezeken kívül az alsó állkapcsaikban található üregek segítik a 

hangok bels  fülbe való jutását.  

A delfinek az úgynevezett echolokációt használva képesek „hangképet” kialakítani 

környezetükr l. Kattogó hangokat bocsátanak ki, melyek a környezetük tárgyairól 

visszaver dnek, és ezeket elemzik. Nincsenek hangszalagjaik, ezért az orrjárat vagy a 

gégefed  segítségével képeznek változatos hangokat, ezek szolgálják a kapcsolattatást. 

Minden delfinnek van egy jelz füttye, amely olyan, mintha a neve lenne. Hang nélkül, 

testjelekkel is kommunikálnak: mellúszójukkal, hátúszójukkal vagy farkukkal csapkodják 

a vizet; a leveg  kifújásával buborékokat keltenek, állkapcsukat csattogtatják, fejükkel 

bólogatnak, behajlítják hátukat és forognak. Melluszonyuk egymáshoz dörzsölésével 

üdvözlik egymást, testük egymáshoz dörzsölésével er sítik a szociális kötelékeket. A 

kapcsolatfelvétel igazolására a hangfütty szolgál. A „delfin nyelv” megfejtéseivel 

kapcsolatos fejleményeket gyakran eltúlozza a sajtó. Remek utánzóképességük által más 

állatok mozgását, valamint bizonyos emberi reakciókat, mozdulatokat is könnyen 

imitálhatnak. 

A delfinek kivételes figyelmet szentelnek a terhes n knek – érzik a gyermek jelenlétét 

az anya méhében. A delfinek alvása is eltér az általunk jól ismert állatokétól. A légzés 
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miatt soha nem merülhetnek mély álomba. A delfinek hasonlóan az emberekhez, társas 

lények. A delfincsoport állhat egyetlen párból, de több tízezer tagból is. Alapvet  egységet 

képez anya és borja. Fogságban él  példányoknál egymás közti hierarchiát figyeltek meg, 

ami általában az er viszonyok alapján alakul ki. Az emberek mellett a delfin is olyan faj, 

amelynek örömforrás a szexualitás és nem pusztán a fajfenntartást, hanem a kapcsolatok 

építését is szolgálja. 

Az emberek többsége feltétel nélkül elfogadja, hogy a delfinek intelligens állatok. 

Agyuk valóban rendkívül barázdált, tekervényes, nagyméret , ami sok képességre enged 

következtetni. 

A delfineket olyan tökéletes –már-már utópikus- lényeknek képzelik, akik mindig 

segítenek a tengeren bajba kerülteknek, hajóból kiesett, fuldokló embereket valamint 

hosszútáv-úszókat is védelmükbe vettek már számtalanszor. Ha zaklatják ket, agresszívvá 

válhatnak. A delfinek játékának fontos szerepe van a kapcsolatok kialakításában és 

ápolásában. (Kígyóssy, 2005) 

A beteg, sérült, fogyatékos gyermekek gyógyulásában, javulásában kiemelked  

szerepük van (Fine,2000). Sokan, csak a delfináriumokban láthatnak delfineket, ezáltal 

kedvelik meg ket és léphetnek fel védelmük érdekében. A delfinekkel való találkozás 

kivétel nélkül felejthetetlen élményt jelent, testi – lelki felfrissülést, gyógyulást nyújt. Az 

érdekl dés kétoldalú, a delfinek is érdekl dnek, keresik az emberek társaságát.  

A halászok és a delfinek gyakran mennek közös, együttm ködésen alapuló 

élelemgy jtésre (Neil, 2002).  

A delfinek a konstruktív és kreatív gondolkodás szimbólumai is.(Kígyóssy, 2005)  

A delfineket szinte csak pozitív jelz kkel illették a válaszadók (83%), s e mellett, 

inkább a semleges (4.5%), semmint a negatív (0.1%) jelölések domináltak.(4.31.ábra) 
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4.31.ábra Jelz k megoszlása a delfin esetében 

A delfinek kapcsán említett szavak-jelz k 
megoszlása

pozitív

negatív
semleges

Pozitív 83 % 

Negatív 0,1% 

Semleges 4,5% 

A delfineket rendkívül értelmesnek, okosnak, szelídnek, kedvesnek jellemezték. 

1. értelmes, okos                     36 % 

2. intelligens, ügyes              12,5 % 

3. kedves, szelíd                     9,0 % 

4. játékos, mulatságos           8,5 % 

5. társ, barát                           4,9 %  

6. életmentés, segítés             3,7 % 

A megadott tulajdonság-párok mentén történ  elemzés, mindezt még jobban 

meger sítette. Nagyon okosnak, szépnek, gondolják. Olyan állatként jellemzik, mely képes 

az érzelmeket kifejezni, s bár er s és mozgékony is, mégis szelíd, másokra 

veszélytelen.(4.11.táblázat, 4.32.ábra) 

4.11.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 4,48 5 buta 
szelíd 4,06 5 vad 
szép 4,29 5 csúnya 
érz.kif.képes 4,03 5 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,43 5 lusta 
er s 4,01 4 gyenge 

A delfin sztereotípiája a magyar lakosok esetében kevés tapasztalati elemb l épül fel, de 

mégis a valósághoz közeli képet mutat. Er teljes antropomorfizálás is megfigyelhet . Az 

iránta mutatkozó attit d egyértelm en pozitív, humanista jelleg . 
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4.32.ábra A delfin tulajdonságainak értékelése 

 

 
IX A róka 

A rókát mindig is ravasz lénynek tartották az emberek. Ugyanakkor veszélyes 

vadállatnak is, amely a házi szárnyasokat rendszeresen pusztította, tizedelte. Napjainkig a 

vadászatok kedvelt célpontja. Észak Amerikában, de Európában is, számos helyen, a 

rókákat hatalmas farmokon prémjükért tenyésztik.  

A filmekben, rajzfilmekben, mesékben, népmesékben, többször is felt nik, mint pozitív 

h s, aki ravasz, találékony, ötletesen túljár az emberek eszén.  

Angliában, a róka vadászata társadalmi esemény, vadászatához külön kutyafajtákat, a 

rókakopókat tenyésztették ki (Marvin, 2001). Erdeinkben elterjedt állat, negatív 

megítéléséhez hozzá járul az is, hogy a Magyarországon, a még napjainkban is el forduló, 

halálos betegségnek, a veszettségnek, legf bb terjeszt jeként ismerjük.  

A rókák szoros családi kötelékben élnek, egyszerre 4-5 kölyköt nevelnek. F leg éjszaka 

vadásznak, szemük jól lát a sötétben, hallásuk is kit n . Hosszuk 1 méter körüli, farkukat 

is beszámítva, tömegük 5-6 kg körül mozog. Az ember lakta vidékeken gyorsan 

megtelepednek, jól alkalmazkodnak, sokféle táplálékot fogyasztanak – attól függ en, hogy 

mi áll rendelkezésükre. Színük barnásvörös, vörös, élettartamuk a természetben 2 év, 

fogságban akár 14 évig is élhetnek (roka.lap.hu). Mivel Magyarország alapvet en 

mez gazdasági ország, a rókákhoz f z d  negatív érzelmek, viszonyulások, történelmileg 

hagyományozottak. A róka üldözése, irtása elfogadott volt, napjainkban is az. Vadászata 
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hazánkban nem hasonlít, az Angliában tartott vadászatokhoz, a róka nem számít ’nemes’ 

vadnak.(Vadászat Magyarországon, 1980) Bár igen elterjedt, viselkedésér l keveset 

tudunk, de iránta megnyilvánuló érzelmeinket átszínezik seink történetei, megítélése, s e 

negatív képen, talán a rajzfilmek kedves figurája sem tudott sokat javítani.  

Leginkább negatív jelz kkel illetik az emberek (84, 3 %), pozitív jelz t alig használnak 

rá (3 %). (4.33.ábra) 

4.33.ábra Jelz k megoszlása a róka esetében 

A róka kapcsán említett szavak-jelz k 
megoszlása

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 3,4 % 

Negatív 84,3% 

Semleges 8,5% 

Az els  leggyakrabban említett jelz , szó, ami a rókáról eszébe jut a 

megkérdezetteknek, a ravaszság, sunyiság, második helyen említik, hogy a veszettség 

terjeszt  állata. Harmadik helyen kiemelik vadságát, negyediken jellegzetes küls  

megjelenését. Ötödik helyen a vadászatról beszélnek, hatodik helyen, pedig tolvaj, lopós, 

ragadozó életmódját emelik ki. Az els  pozitív jelz , amivel a rókát illetik, a kilencedik 

helyre szorult, és az állat szépségére vonatkozott.  

1. ravasz, sunyi                     74,2 % 

2. veszettség terjeszt je          3,0 % 

3. vad                                      2,9 % 

4. küls  megjelenés                1,7 % 

5. vadászat                              1,7 % 

6. lopós, tolvaj, ragadozó       1,6 % 

 

A tulajdonság-párok mellett megadott jellemzés sem mutat pozitívabb képet. Értelmi 

képességeit közepesnek tekintik, inkább vadnak tartják, közepesen szépnek. Az érzelmek 

kifejezésére alig tartják képesnek, viszont nagyon mozgékonynak gondolják, és közepesen 

er snek.(4.12.táblázat, 4.34.ábra) A kirajzolódó sztereotípia alapvet en negatív, sok valós, 
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tapasztalati elemet tartalmaz. Az iránta megjelen  attit dök negativisztikusak, 

dominanciálisak, utilitarista-haszonelv - jelleg ek. 

4.12.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén : 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 3,18 3 buta 
szelíd 1,72 1 vad 
szép 3,34 3 csúnya 
érz.kif.képes 2,12 2 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,25 5 lusta 
er s 3,28 3 gyenge 
 
4.34.ábra A róka tulajdonságainak értékelése 

 
X  A medve 

Európában, Ázsiában és Észak Amerikában is, megtalálható, az 1 m marmagasságú 

barnamedve, mely az egyik legnagyobb ragadozó, eml sállat. Táplálkozási módjuk 

különböz , attól is függ, hogy hol élnek. Van ahol, szinte kizárólag növényi táplálékot vesz 

magához, másutt inkább ragadózóként ismerik. Egyes egyedei, így különösen a Kanadában 

él  barnamedvék, nagyon jól halásznak, ezt a tudományt egyedül sajátítják el, nem 

anyjuktól tanulják.  

A n sténymedve kicsinyeit a téli álom során, annak vége felé a téli rejtekhelyen hozza 

világra, s a kicsik 4 hónapos korukig el sem hagyják a barlangot. Az állatok hosszú 

élettartammal jellemezhet k, akár 35-50 évig is élnek, testtömegük 2-3 mázsa körül 

mozog. A medvék, az állatkertek közkedvelt lakói voltak már az antikvitás id szakában is 

befogtak medvéket, hogy Rómába vigyék ket. (medve.lap.hu) 
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Fogságban jellemz en jól szaporodik, sokáig él. Magyarországon a legid sebb 

barnamedvét Miskának hívják, a Debreceni állatkert lakója, 1958 óta (inka.clib.dote.hu). 

A medve számtalan irodalmi m ben, festményen, filmben szerepel. Alakja mindig er t 

sugároz, viselkedése inkább barátságos. A valóság ennek ellentmond, hiszen a tudományos 

beszámolók nemegyszer, az állat vadságáról, veszélyességér l szólnak. A közkedvelt 

rajzfilmek, kedves, kissé buta, mélázó, segít kész képet festenek róla. Azt feltételeztük, 

hogy megítélése sokkal inkább egy antropomorfizált képhez, mint a valósághoz, közelít 

majd.  

Jellemzésében inkább a pozitív jelz k domináltak (54. 6 %), a negatív jelz k aránya 

jóval kevesebb (18,9 %). (4.35.ábra) 

4.35.ábra Jelz k megoszlása a medve esetében 

A medvére adott szavak-jelz k 
megoszlása

pozitív
negatív

semleges

 

Pozitív 54,5 % 

Negatív 18,9% 

Semleges 14,6% 

A leggyakrabban említett fogalmak, jelz k a barnamedvével kapcsolatban, ereje, 

nagysága lustasága, az, hogy, bár lomha állat, veszélyes és félelmetes. Negyedik helyen, 

ennek ellentmondóan, kedves-szelíd állatot említenek. Ötödik helyen az állat vadságát 

emelik ki, hatodik helyen, pedig a mézevés szerepelt.  

1. er s, hatalmas                  41,8 % 

2. lusta, lomha                     12,2 % 

3. veszélyes, félelmetes         5.0 % 

4. kedves, szelíd                    4,9 % 

5. vad                                     3,7 %  

6. táplálkozás - méz               3,0 % 

A medvéket, közepesen értelmesnek, vadnak, nagyon szép állatnak gondolják. 

Feltételezik, hogy közepesen képes az érzelmek kifejezésre, mozgékonynak tartják és 

kifejezetten er snek.(4.13.táblázat, 4.36.ábra) A kapott eredmény alapján, a medvér l 
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alkotott sztereotípia, az antropomorf elemek mellett, meglehet sen sok tapasztalati elemet 

is mutat. Az ismeretek terjesztésében talán szerepet játszik, az Európában szinte 

egyedülálló, magyarországi medveotthon, ahol a medvék, bármikor megtekinthet ek. 

Szintén közismertnek tekinthet  hogy a medvék téli álmot alszanak, ennek köszönhet  a 

második helyen említett lustaság, lomhaság. Úgy t nik, a gyermekmesék kedves, szelíd, 

kissé nehézkes, ám jó szándékú figurája, nem befolyásolja alapvet en a medvér l él  

sztereotípiát. 

4.13.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén : 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 2,88 3 buta 
szelíd 1,82 1 vad 
szép 3,75 4 csúnya 
érz.kif.képes 2,47 3 érz.kif.képtelen 
mozgékony 2,60 3 lusta 
er s 4,69 5 gyenge 
 
4.36.ábra A medve tulajdonságainak értékelése 

 
XI A nyúl 

Magyarország legkedveltebb vadászállata a nyúl. Lehet mezei nyúl, vagy üregi nyúl, de 

a kérdés feltevésekor ezt szándékosan nem határoztuk meg pontosan. Mint ahogy azt sem, 

hogy a vad, vagy a háziasított állatra gondolunk-e. Magyarországon, a nyúl haszonállatként 

tartása régi múltra tekint vissza. (Vadászat Magyarországon, 1980) 

Meséinkben a nyúl, általában a gyávaságot, félénkséget testesíti meg.  
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Az egész világon elterjedt. Életmódját tekintve biológiailag, egy jellegzetesen menekül  

állat. Ezt a hosszú fül, a nagy szemek, a kifinomult szaglóérzék, és hosszú lábai is jelzik. 

Veszélykor meglapul, majd pedig hirtelen kiugorva futásnak ered. Amikor legel, felt n en 

lassan mozog és nagyon a földhöz simul. Speciálisan fut, amikor üldözik, nemcsak 

egyenes vonalban, hanem cikk-cakkban vágtázik, ezzel üldöz jét messze maga mögött 

tudja hagyni.  

A mezei nyúl hazánkban az egyik legfontosabb apró vad. Több ezer mezei nyulat l nek 

le, de nagyon sok példány esik közlekedési balesetek áldozatául is. A nyulakra jellemz  

egy bonyolult társadalmi rend, amelyben hierarchia uralkodik.  

Hazánkban háziállatként, de házi kedvencként - társállatként - is egyre gyakrabban 

tartanak nyulat, vagy ennek speciális változatát, a törpe nyulat. Ezek az állatok a 

szeretetteljes családi légkörbe beilleszkedve, az emberek igazi társává képesek válni. 

Megítélésükben leginkább semleges jelz ket használnak (49 %), ezután a negatív jelz k 

következtek (30 %).(4.37.ábra) 

4.37.ábra Jelz k megoszlása a nyúl esetében 

A nyúl kapcsán említett szavak-jelz k 
megoszlása

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 14,1 % 

Negatív 29,9% 

Semleges 49,0% 

A válaszadóknak a nyulakról a következ k jutottak eszébe: speciális mozgása, az 

ugrálás és a cikk-cakkban szaladás, az hogy félénk, gyáva. Ugyanakkor kedves szelíd 

állatként, jellemzik. Kiemelik a nyulak szaporaságát és speciális küls  megjelenését, a 

hatalmas füleket, illetve azt, hogy finom hússal rendelkezik, ami már kifejezetten az 

állatok felhasználásával függ össze. 

1. mozgása                     36,8 % 

2. gyáva, félénk              28,2 % 

3. kedves, szelíd             11,5 % 

4. szapora                         3,5 % 

5. küls  megjelenés          3,0 %  
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6. finom a húsa                 2,4 % 

A nyulat inkább butának tartják, közepesen szelídnek, inkább szépnek, mint csúnyának, 

érzelmek kifejezésére inkább képtelennek. Nagyon mozgékonynak de gyenge állatnak 

gondolják. (4.14.táblázat, 4.38.ábra) Mivel Magyarországon gyakran el forduló állatról 

van szó, jellemzését az is befolyásolja, hogy sok gyakorlati tapasztalatunk van velük 

kapcsolatban. Az iránta megfigyelhet  attit dök inkább semlegesek, utilitarista jelleg ek. 

4.14.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 2,19 2 buta 
szelíd 3,03 3 vad 
szép 3,82 4 csúnya 
érz.kif.képes 2,07 2 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,43 5 lusta 
er s 1,97 2 gyenge 
4.38.ábra A nyúl tulajdonságainak értékelése 

 
XII  A majom 

A majomról alkotott sztereotípia vizsgálatánál, szándékosan nem adtunk információt 

arra nézve, hogy milyen majomra gondoltunk. Célunk ezzel az volt, hogy megvizsgáljuk, 

hogy anélkül, hogy pontos meghatározást adnánk, az emberek nagy többsége a sokkal 

ismertebb emberszabású majmokra gondol-e?  

Azt, hogy a majmok mennyire hasonlítanak ránk, már számos genetikai vizsgálattal 

tanulmányozták, és azt találták, hogy az ember-csimpánz közti genetikai különbség nagyon 

kicsi. Nem hagyhatók természetesen figyelmen kívül, az anatómiában, szervek 
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felépítésében, és a viselkedésben mutatkozó különbségek. A majmok és a gorillák szociális 

viselkedése, szintén olyan területet képeznek, melyek mindig is érdekelték a kutatókat, de 

az átlag embereket is.(Chadwick-Jones, 1998)  

Igen sok párhuzam vonható az ember és az emberszabású majmok kommunikációja 

között annak ellenére, hogy ennek legfontosabb része a beszéd, az emberszabásúaknál 

hiányzik. Bár újabb kutatások vizsgálják, hogy a csimpánzok ugatása, mennyire tér el 

egyes élelmek jelölésénél, s a többiek, hogyan képesek értelmezni azt. A majmok beszéd 

hiányában a kommunikáció más területén tökéletesítették kifejezésmódjukat. k társalgás 

közben mindig teljesen a másikra figyelnek, ezt több faj úgy éri el, hogy megérinti társa 

arcát, és maga felé fordítja. Így biztosítja, hogy a másik csak rá figyeljen, és a szemébe 

nézzen. Az emberszabású majmok kommunikációjában nagy szerep jut különféle 

mozgásoknak mutogatásoknak, a testtartásnak. A szagok ugyan kevésbé jelent sek a 

majmok kommunikációja során, de, a másik arcának megpuszilása közben, ami a 

majmokra nagyon jellemz , meg is szagolják egymást. A majmok arckifejezése-mimikája 

is igen fejlett. (Chadwick-Jones, 1998, deWaal, 2000) 

Magyarországon majmokat természetes körülmények között nem, csak állatkertekben 

láthatunk, itt azonban már az egész korai id szaktól hozzáférhet ek a látogatók számára, 

nagyjából, az 1860-as évekt l. (www.zoobudapest.com) 

Megítélésükben a személyes tapasztalatok szerepet játszhatnak, a legtöbb állatkerti 

kutatásból, beszámolóból is kiderül, hogy, az emberek mulatságosnak, játékosnak tartják 

ket. A véleményformálásban nagy szerepet játszik a média is, hiszen a majmok értelmi 

képességeir l, intelligenciájáról alkotott sztereotípia vélhet en tudományos filmekb l, 

vagy játékfilmekb l származik leginkább. Feltevésünk, hogy a magyar lakosok, a majom 

szó hallatán, nagy többségben az emberszabásúakra (apes) gondolnak, beigazolódni 

látszik. 

Inkább pozitív jelz ket alkalmaznak rájuk (60 %), a negatív jelz k aránya jóval 

kevesebb (7 %), de magas a semleges jelz k aránya (22 %). (4.39.ábra) 
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4.39.ábra Jelz k megoszlása a majom esetében 

A majom-szó hallatán adott jelz k 
megoszlása

pozitív

negatív

semleges

 

Pozitív 59,5 % 

Negatív 7,1% 

Semleges 22,0% 

Az els  jelz k, szavak, amit a majommal kapcsolatban említettek, az intelligencia és az 

ügyesség. Ezután következett a játékosság, a mulatságosság, majd az értelmi képességek, 

és az okosság. Negyedik helyen emelték ki a válaszadók az emberi hasonlóságot, majd 

következett a majmok speciális mozgására történ  utalás. Hatodik helyen egy érzelmi 

köt dés szerepelt, kedvesnek, szelídnek látták ket az emberek.  

1. intelligens, ügyes           23,5 % 

2. játékos, mulattságos      17,7 % 

3. értelmes, okos                 9,5 % 

4. emberi hasonlóság          8,8 % 

5. mozgás                            5,7 %  

6. kedves szelíd                   4,8 % 

Ez valószín leg, nem a személyes tapasztalatoknak, hanem a filmeknek, az irodalmi 

befolyásnak köszönhet . A valóság, f leg a nagyközönség számára is megismerhet en, az 

állatkerti állatokkal ennek, ha nem is ellenkez je, de mindenképpen ellentmond. A 

majmok, az emberszabásúak is, olyannyira kiszámíthatatlanok és veszélyesek, hogy még 

gondozóik sem mernek biztosítás nélkül bemenni közéjük  

A tulajdonság-párok mentén megadott jellemzések is viszonylag pozitív képet 

mutatnak. Rendkívül értelmesnek tartják a majmokat (ez is arra utal, hogy f leg az 

emberszabásúakra gondolnak), közepesen szelídnek, közepesen szépnek, azonban nagyon 

is képesnek az érzelmek kifejezésére. Mozgékonyságukra kapták a legnagyobb pont-

értéket, mozgékonynak tartják ket és közepesen er snek.(4.15.táblázat, 4.40.ábra)  

A fenti eredményekb l kit nik, hogy az emberek a majom szó hallatán, az 

emberszabású majmokról való gondolkodásukat tárják föl. Az irántuk megfigyelhet  

viszonyulás pozitív, humanista, a sztereotípia sok antropomorf elemet tartalmaz. 
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4.15.tábl. Jellemzés megadott tulajdonság-párok mentén : 

pozitív jelz   átlag medián negatív jelz  
    
értelmes 4,09 5 buta 
szelíd 3,03 3 vad 
szép 2,74 3 csúnya 
érz.kif.képes 4,02 4 érz.kif.képtelen 
mozgékony 4,29 5 lusta 
er s 3,33 3 gyenge 
 
4.40.ábra A majom tulajdonságainak értékelése 

A tükörbenézéskor, az emberek nagyrészt feltételezik róla az önfelismerés képességét 

(átlag:2.94, medián:3)  

Az öt összehasonlított állatnál (kutya, macska, majom, szarka, kígyó), a legmagasabb 

értéket kapták, ami egybevág az tulajdonság-páros, és a szabad asszociációs vizsgálat 

eredményeivel. 

4.8.3 Az állatokról alkotott sztereotípiák összehasonlítása 

4.8.3.1 Az állatok sorrendje a tulajdonságok szerint 

A vizsgált állatokat összehasonlíthatjuk az alapján, hogy az adott tulajdonságokat 

milyen arányban találják érvényesnek rájuk a válaszadók. Ha a tulajdonságok súlyozott 

átlagait összevetjük, és biplot ábrán vizsgáljuk, láthatóvá válik, hogy egy bizonyos 
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tulajdonság, egy bizonyos értéke köré, milyen állatok csoportosulnak. Azaz, milyen 

állatok, a tulajdonság milyen értékével ’járnak együtt’.(4.41.ábra-4.46.ábra) 

4.41.ábra Sorrend az ’értelem’ tekintetében 

I Értelem  

Sorrend (súlyozott átlag):  

1. delfin (4,794) 

2. kutya (4,755) 

3. majom (4,211) 

4. macska (3,581) 

5. oroszlán.(3,557) 

6. z (3,403) 

7. róka (3,378) 

8. medve (3,125) 

9. szarka (2,618) 

10. nyúl (2,306) 

11. szamár (2,262) 

12. kígyó (2,133) 
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4.42.ábra Sorrend a ’szelídség’ tekintetében 

II Szelídség  

Sorrend,(súlyozott átlag): 

1. delfin (4,38) 

2. macska (3,89) 

3. z (3,75) 

4. szamár (3,65) 

5. kutya (3,65) 

6. majom (3,12) 

7. nyúl (3,11) 

8. szarka (2,33) 

9. medve (1,86) 

10. róka (1,74) 

11. kígyó (1,67) 

12. oroszlán (1,39) 
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4.43.ábra Sorrend a ’szépség’ tekintetében 

III Szépség  

Sorrend (súlyozott átlag): 

1. z (4,729) 

2. delfin (4,571) 

3. oroszlán (4,256) 

4. kutya (4,22) 

5. macska (4,115) 

6. nyúl (3,924) 

7. medve (3,875) 

8. róka (3,399) 

9. szarka (2,988) 

10. szamár (2,915) 

11. majom (2,849) 

12. kígyó (2,077) 
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4.44.ábra Sorrend az ’érzelmek kifejezési képességének’ tekintetében 

IV Érzelmek kifejezési képessége 

Sorrend (súlyozott átlag):  

1. kutya (4,577) 

2. delfin (4,485) 

3. majom (4,212) 

4. macska (4,001) 

5. z (3,268) 

6. oroszlán (2,908) 

7. szamár (2,847) 

8. medve (2,822) 

9. róka (2,408) 

10. nyúl (2,336) 

11. szarka (1,949) 

12. kígyó (1,542) 
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4.45.ábra Sorrend a ’mozgékonyság’ tekintetében 

V Mozgékonyság 

Sorrend, (súlyozott átlag): 

1. delfin (4,797) 

2. z (4,757) 

3. nyúl (4,663) 

4. róka (4,563) 

5. majom (4,514) 

6. kutya (4,493) 

7. szarka (4,096) 

8. macska (3,893) 

9. oroszlán (3,517) 

10. kígyó (3,149) 

11. medve (2,612) 

12. szamár (2,53) 
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4.46.ábra Sorrend az ’er ’ alapján 

VI Er  

Sorrend (súlyozott átlag): 

1. oroszlán (4,873) 

2. medve (4,851) 

3. delfin (4,364) 

4. kutya (4,138) 

5. kígyó(3,799) 

6. szamár (3,607) 

7. majom (3,449) 

8. róka (3,353) 

9. macska (2,909) 

10. z (2,76) 

11. szarka (2,082) 

12.  nyúl (2,045) 
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4.8.3.2 A hat dimenzió összevetése 

Ha mind a hat dimenziót összevetjük, és egy biplot-ábrán ábrázoljuk, láthatóvá válik, hogy 
egyes állatok azonos csoportba kerülnek. A hasonló, jellegzetes tulajdonságok, pl. okosság 
– kutya, delfin, szelídség- z, macska, több csoportot különítenek el.(4.47.ábra) 
 
4.47.ábra A hat tulajdonság-dimenzió összevetése 
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A biploton az látszik, hogy egy bizonyos tulajdonság bizonyos értéke köre milyen 

állatok csoportosulnak. Azaz milyen állatok a tulajdonság melyik értékével ’járnak együtt’. 

1. Ha a megadott tulajdonság-párok összesítése alapján rangsorolunk az els  4 helyezett a 
következ : 

 

1. delfin (30/29 pont)  

2. kutya, (30/26 pont)  

3. majom (30/23 pont)  

4. macska (30/23 pont)  
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A tulajdonság-párok értékelésének összevetése kacsán a következ  eredményeket kaptuk: 

A nagyobb, elkülönül  csoportok: 

1. értelmes, érzelmek kifejezésére képes állatok: - delfin, kutya, majom (meglep  módon 
a szamár is idekerült, ez vélhet en a 2 dimenziós ábrázolásból adódik) 

2.  er s állatok: - medve, oroszlán, kígyó 

3.  szelíd állatok: - macska, z 

4. szép állatok: - z, róka 

5. mozgékony állatok: - szarka és a nyúl 
 

Az elemzés szerint együtt járó dimenziók:  

1. értelem, érzelmek kifejezése 

2. er , vadság 

3. érzelem kifejezés, szelídség 

4. szépség, mozgékonyság 

 

Az állatokról alkotott sztereotípiáink szerint, három csoportot lehet elkülöníteni: 

1. az emberhez közel álló, vagy hozzá hasonlóságot mutató fajok, az ún. népszer  állatok, 
melyek két alcsoportba oszthatók: 

1/A értelmes, érzelmek kifejezésére képesek – kutya, delfin, majom  

1/B nem annyira értelmes, de szelíd – macska 

2. az er s, vad, veszélyes állatok– medve, oroszlán, kígyó,róka 

3. a mozgékony, szép állatok – z, szarka, nyúl 

 

Megvizsgáltuk azt is, hogy vajon mennyire különülnek el a háziasított, illetve a vad 

állatok egymástól. 

- a kutya és a macska, a delfin és a majom, hasonló megítélés alá esnek.  

- A nagy-vadak a medve, az oroszlán és a félelemkelt  kígyó ismét egy csoportot 

alkotnak.  

- Végül külön csoportot, képeznek az z, a róka, a szarka és a nyúl, amelyek 

leginkább a vadászott állatok kategóriáját jelentik.  

 

Nem találunk szignifikáns eltérést az állatokról alkotott sztereotípiáink tekintetében sem 

nemek, sem életkor, sem iskolai végzettség, sem lakóhely szerint. Ezek a sztereotípiák 

meglehet sen er sek, konzisztensek a magyar lakosság gondolkodásában. 
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4.8.3.3 A szabad asszociációs kérdés f bb eredményei 

A legtöbb pozitív jelz t, tulajdonságot a megkérdezettek a kutyával kapcsolatban 

említették. Ez vélhet en személyes tapasztalatoknak és annak köszönhet , hogy a kutyák 

egyre nagyobb szerepet játszanak a magyar lakosok életében. Szerepük már nem csak a 

ház és a személyi védelem, de a barátság a szeretet a h ség a magány el zése. A második 

legpozitívabban megítélt állat a delfin volt. Ezt azért érdemes kiemelni, mert delfinekkel 

kapcsolatos attit dök, róluk alkotott sztereotípiák nagyrészt a média és az irodalom 

hatásainak köszönhet ek. Nagyon kevés a személyes tapasztalat befolyásoló hatása, hiszen 

Magyarországon ez az állat nem fordul el  természetes környezetben. A legtöbb negatív 

jelz t a róka kapta. Magyarországon a rókáról köztudott annak veszettség terjeszt  szerepe, 

s az ország mez gazdasági jellege miatt, a róka régóta nem kedvelt állat hazánkban. 

Várakozásainkkal ellentétben a negatív jelz k tekintetében, a kígyó csak a negyedik helyen 

szerepelt. Megel zte t a sorban a szarka és a szamár is. Ennek magyarázata talán abban 

rejlik, hogy Magyarországon csak nagyon kevés mérges kígyó él, így velük való 

kapcsolatunk meglehet sen ritka, személyes tapasztalataink meglehet sen szegényesek. 

Attit djeink irányukba, s róluk alkotott sztereotípiáink nagyrészt inkább hallott 

információkból, nem személyes tapasztalatokból származnak és mivel érzelmileg nem 

állnak közel a magyar lakosokhoz, megítélésükben is semlegesebbek vagyunk. Sorrend a 

megkérdezett, szabad asszociációs jelz k alapján: 

-Pozitív jelz k tekintetében  

1. kutya (90 %),  

2. delfin (83 %), 

3. z (77 %), 

4. majom (60 %) 

-Negatív jelz k tekintetében  

1. róka (84 %), 

2. szarka (65 %), 

3. szamár ( 63 %), 

4. kígyó (60 %). 

Feltételezzük, hogy ezen állatok ilyen mérték  pozitív megítélésében, nem csak a 

pozitív személyes tapasztalatok (kutya, macska), de az állatok egyéb képességei miatt 

(értelmi képesség, érzelem kifejezés, emberi hasonlóság) az adott fajoknak, mint ’in group’ 

tagoknak az elfogadása áll. 
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4.8.3.4 A tükörben való önfelismerés képességér l való feltételezések 

Azt, hogy ez az ’elfogadás’ befolyásolja az állatról alkotott képet, érdekesen szemlélteti, 

az állatok értelmi képességeire irányuló, másik kérdés eredménye. 

Az emberek megítélése arról, hogy vajon az állatok mennyire képesek a önmagukat 

tükörképükben felismerni. A tükörben, az állatok önfelismerési képessége, természetesen 

több tényez t l is függ (például szemkontaktus felvétel képessége, gyakorlási lehet ség, 

egyedi jellemz k). (Hauser, 2000). Jelen vizsgálatunkban nem a tényleges felismerési 

képességr l akartunk képet kapni, sokkal inkább a magyar lakosok ez irányú 

vélekedéseir l. A megítélés szerint leginkább ezt a képességet a válaszadók a majmokról 

feltételezik. Ez után következnek a kutya és a macska. Számszer leg (1-5 közötti skálán, 1-

egyáltalán nem, 5-teljesen felismeri magát): 

1. majom, átlag: 2,94 

2. kutya, átlag:  2,11 

3. macska, átlag: 1,83 

4. szarka, átlag: 1,25 

5. kígyó, átlag: 1,12 

A majomról tételezik fel leginkább, hogy képes önmagát felismerni. A kutya és a 

macska, hasonló megítélés alá esik. Kérdés, hogy ennek az oka, vajon az-e, hogy ezeket az 

állatokat az emberhez hasonlónak vélik, sokkal közelebb állnak az ’emberekhez’, és ezért 

többet tételeznek fel értelmi képességeikr l. Összevetve az itt kapott értékeket, az 

állatokról alkotott sztereotípiákkal, ellentmondást találunk. Még a kutya értelmi 

képességeire 5-öt, a macska mindössze 3-as értéket kapott. A szarka, amely öt állatból a 

negyedik helyre sorolódott a sztereotípiánkban-az értelmet tekintve, egy másik, de hasonló 

tartalmi kérdésben, az értelem megítélésének tekintetében kevésbé értelmesnek gondolták 

az emberek. Ez egybe cseng szintén a tükörbeli felismerésének a képességével, és a kígyót 

is, a tulajdonság-páros elemzés eredményéhez hasonlóan, alig tartották értelmesnek. 

Egyedül a macska tekintetében találtunk eltérést. Ez talán arra utal, hogy a macskát 

társként tartva, a személyes tapasztalatok átszínezik gondolkodásunkat és feltételezik róla, 

a tükörben felismerés képességét. Ugyanakkor, nem gyakorlatias, a hétköznapi élethez 

nem kapcsolható kérdésben, egy célzott tulajdonság-pár vizsgálat mentén, a macskát 

kevésbé tarják értelmesnek. 
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4.8.4 Állattartók jellemzése 

Feltételezésünk szerint, ahogy az állatokról, úgy az egyes gazdatípusokról is léteznek 

sztereotípiák, ahogy erre egyes irodalmi adatok is utaltak.(Kidd, Kelly, Kidd, 1983, 

Bergler, 1988) Három gazda-típusról próbáltunk képet kapni: a kígyó-, a kutya-, és a ló-

tartókról. 

I Kígyótartók  
Magyarországon egyre többen tartanak kígyókat kedvencként is. Általában a kevésbé 

veszélyes siklóféléket, óriáskígyókat kedvelik, beszámolók alapján, ezekkel igazi, 

szeretetteljes kapcsolat alakítható ki. Egyes vizsgálatok szerint, a kígyótartó, kedvence 

simogatásakor, hasonló változásokat mutat fizikai paramétereiben, mint a macskatartó, 

macskája simogatásakor. Csökken vérnyomása, légzése, szívverése ritmusos, alacsonyabb 

frekvenciájúvá válik (Eddy, 1996). Közismert, hogy n  a veszélyesebb állatokat, így a 

mérges kígyókat tartó gazdák száma is, ez a tevékenység azonban engedélyhez kötött. 

Érdekes kérdésnek ígérkezett, hogy a kígyó sztereotípiája mennyiben befolyásolja a kígyót 

tartó emberek megítélését. 
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 els  helyen említett jellemz k : második helyen említett jellemz k  

1. különc 20,6 % 1. férfi 1,9 % 

2. nem normális  13,7% 2. kihívást keres , bátor 1,6 % 

3. kihívást keres , bátor 13,5 % 3. különc  1,4 % 

4. agresszív 6,7 % 4. fiatal 1,1 % 

5. egzotikusság miatt 4,5 % 5. nem normális 0,6 % 

6. felt n sköd  3,6 % 6. zárkózott 0,5 % 

7. nem jó ember 2,2 % 

8. zárkózott 2,1 % 

9. állat szeret  1,7 % 

10. fiatal 1,6 % 

Látható, hogy a kígyóról alkotott sztereotípia, mintegy bejósolja, a kígyót tartóról 

alkotott sztereotípiát.  

A kígyótartó embert fiatalnak, inkább férfinek gondoljuk, aki különc, agresszív 

viselkedés , de a kihívásokat szeret , bátor is egyben. A megítélés sokkal inkább 

tekinthet  negatívnak (nem normális, különc, nem jó ember, felt n sköd , agresszív, 

kés bb- antiszociális, stb.), mint semlegesnek, vagy pozitívnak. Ismertek olyan kutatások 

is, melyek a kígyó és gazdájának személyiségének összeillését vizsgálják. (Dutton, 

Anderson, 2002) 

II Tacskótartók  
Feltételeztük, hogy mivel a kutya, pozitív megítélésnek örvend, ez a gazdákról alkotott 

sztereotípiát is kedvez  irányban befolyásolja. 

A tacskótartókat leginkább állatszeret  embernek jellemzik. Leginkább id s, öreg 

embereknek, akik kedves, barátságos viselkedés ek. Jónak, szelídnek, szerény embernek 

gondoljuk ket, gyakran megjelenik, hogy ezek az emberek magányosak, feltételezzük, 

hogy kicsi, alacsony, egyszer , átlagos emberek. Nemi orientációban leginkább n nek 

képzelik el a válaszadók ket. 
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 els  helyen említett jellemz k: második helyen említett jellemz k: 

1. állatszeret  12,2 % 1. magányos 2,2 % 

2. id s, öreg 9,8 % 2. id s, öreg 1,9 % 

3. kedves, barátságos 8,0 % 3. állatszeret  1,0 % 

4. jó ember 5,7 % 4. kedves, barátságos 1,0 % 

5. szelíd, szerény 5,6 % 5. n  1,0 % 

6. magányos 5,3 % 6. egyszer , átlagos 0,6 % 

7. kicsi, alacsony 4,7 % 7. szelíd, szerény 0,5 % 

8. egyszer , átlagos 3,6 % 8. megbízható  0,5 % 

9. kishit , félénk 3,1 % 

 
III Magányos-, harci-kutya-, ment kutya-tartók és kutyás rend rök 

megítélése 
A különböz  gazdák tekintetében, 4 csoportot vizsgáltunk, átlagos kontrollcsoport 

(családi kutyások) mellett (Gaul, Sátori, 2001). Egyedülálló kutyatartókat, ment kutyás-, 

harci kutyás gazdákat és kutyás rend röket. Hipotézisünk szerint, a négy kísérleti csoport 

mindegyike eltérést mutat a kontrollcsoporttól, a kutyatartással és kutyákkal kapcsolatos 

attit djeiben.  

A kutyájukat egyedül tartók csoportja feltevésünk szerint jobban ragaszkodik 

kutyájához, er teljesebb az antropomorfizáció. Mivel kutyájával él, vele tölti a legtöbb 

id t, ezért a kutya kiemelked  szerepet tölt be a gazda életében. Idealizálják kutyájukat, 

szükségük van feltétel nélküli szeretetére, ragaszkodására, h ségére. Kóros esetben, a 

kutya barriert képez a többi emberrel való kapcsoltban, elszigeteli a gazdát a külvilágtól, 

csak kutyájában fog bízni, az embereknél többre tartja a kutyáját. Er sen függ érzelmileg a 

kutyától, a kontroll, az irányítás, inkább a kutyánál van.  

A ment kutyás csoport, annyiban hasonlít az el z  csoporthoz, hogy ezek a gazdák is 

sok id t töltenek kutyájukkal, hobbijuk szerves része a kutya. Jó, baráti a kapcsolatuk a 

csoportban lév  többi gazdával. Mivel maguk képzik kutyájukat, bevetésekre mennek, 

mentenek, többre értékelik a kutyákat, mint az átlagos kutyatartók, de ebben az esetben a 

nagyra értékelés mögött valódi tapasztalat áll. Ismerik kutyájuk értékeit, képességeit, ezt 

tiszteletben is tartják, a munkában engednek a kutyáknak, bíznak bennük, együttm köd k, 

de ugyanakkor tudják, hogy k irányítanak, és elvárják az engedelmességet. Vannak 

szabályok, amin belül együttm köd en, partnerként tudnak dolgozni és élni.  
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A rend r csoportnak nem hobbija a kutya, számukra a munkához elengedhetetlen, hogy 

kutyát tartsanak (bár valószín leg azok a rend rök vállalnak kutyás szolgálatot, akik nem 

viszonyulnak ellenségesen a kutyákhoz). A rend röknél nagyon fontos, hogy a kutya 

fegyelmezett legyen, minden parancsot teljesítsen.. Inkább eszközként tekintik a kutyát, 

mint társként. A kutyát erejéért, jó szaglásáért, rzéséért, szinteségéért, 

csalhatatlanságáért használják „munkatársnak”. Fontosnak tartják hangsúlyozni 

fölérendelt, irányító szerepüket 

A harci kutyát tartók csoportja f leg fiatal 20 és 30 közötti férfiakból áll, akiknek 

fontos az er , a különlegesség. Sokaknak a kutya nem más, mint státusszimbólum, amivel 

megmutathatják erejüket, bátorságukat. Elvárják, hogy a kutya engedelmeskedjen, s hogy 

félelmet keltsen az emberekben. A kutyafajták kiválasztásánál a tiltott fajták, a harci, és az 

rz -véd  nagy test , nagy erej  kutyákat részesítik el nyben. Nem kizárt, hogy 

kutyaviadalokra viszik kutyájukat, ijesztgetnek vele, vagy rz -véd  szolgálatot látnak el. 

A gazdák másik csoportjára jellemz , hogy szeret  kutya-gazda kapcsolatot akarnak 

kialakítani kutyájukkal. Egy amerikai vizsgálat (Twining, Arluke és Patronek,2000.) 28 pit 

bull tartóval készített interjút, hogy felfedje, milyen tapasztalataik vannak az olyan 

gazdáknak, akik ilyen negatív sztereotípiát el hívó kutyát tartanak. A gazdák szerint ez a 

negatív sztereotípia csupán a fajtának köszönhet , nem az egyes kutyák valódi 

viselkedésének. A század els  felében a pit bullok nagyon népszer  kutyák voltak, sokat 

használták ket ment kutyaként és az I. világháborúban is dolgoztak. Gyerekszeretete 

miatt kedvelt családi kutya volt. Az utóbbi években negatív attit dök figyelhet k meg a 

pitbullok irányban, ezt a média is nagyban el segíti Ma már törvényellenes pitbullt tartani, 

tenyészteni. Ördögi, kiszámíthatatlan, vad és gonosz állat sztereotípiája él a köztudatban. A 

gazdák különböz  interakciós stratégiákhoz folyamodnak, hogy eloszlassák a pitbullokkal 

kapcsolatos el ítéletet, sztereotípiát (Twining, Arluke, Patronek, 2000):  

1. Tagadják, hogy viselkedésük genetikailag determinált lenne, azt gondolják, hogy a 
kutya viselkedését gazdája nevelése nagyban meghatározza.  

2. Megpróbálják leleplezni az ellenséges, és sokszor felfújt média botrányokat,  

3. A sztereotípia ellenes viselkedést hangsúlyozzák,  

4. A sztereotipikus felszereléseket és kiegészít ket nem használják. 

Kutyatartó személyeink (összesen 42 f ) öt csoportra különültek el az alábbiak szerint: 

Kutyájukat egyedül tartó személyek (E) – a csoportba kerülés kritériuma az volt, hogy a 

személynek a kutya legyen az egyedüli lakótársa, egy lakásba éljenek és csak ketten a 
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kutyával. 10 ilyen kísérleti személy volt, 8 n  és 2 férfi, az egy f re jutó kutyaszám pedig 

1,3 (hárman is két kutyát tartanak) 

Ment kutyások (M) – ezek a kísérleti személyek is hobbiból tartják kutyájukat, de 

kiképzésre járnak, együtt töltik szabadidejüket kutyájukkal és a többi ment kutyás 

gazdával. Mindegyiknek más jelleg  munkahelye van. Földrengéseken keresnek, valamint 

lavinamentést és vízi mentést is végeznek. A 10 kísérleti személy volt, 8 n  2 fiú, az egy 

f re jutó kutyaszám 1,9 (volt egy olyan gazda, amelyik öt kutyát tartott!) 

Rend rök (R) – az ebbe a csoportba tartozó kísérleti személyek mindannyian a 

készenléti rend rségnél dolgoznak. Kutyával teljesítenek szolgálatot, mentenek, 

razziáznak, a határon is dolgoznak, valamint jár rszolgálatot is teljesítenek. Legtöbbjük 

otthon tartja kiképzett kutyáját. Állandó kutyájuk van, nem cserélgetik ket egymás között, 

a rend r-kutya páros összeszokott csapat. Az összes kutya fajtája német juhász, mind a 8 

személy férfi. 

Harci kutyát tartók (H) – ebbe a csoportba tartozó kísérleti személyek az alábbi 

kutyafajtákból tartják valamelyiket: staffordshire-terrier, bullterrier, dobermann, rottweiler. 

Van, aki kedvtelésb l tartja kutyáját, de van olyan is aki a kutyával dolgozik biztonsági 

rként. A csoportba 5 kísérleti személy került, mind férfi. 

Családi kedvenc (Cs) – ez a csoport tekinthet  kontrollcsoportnak. Az ide tartozó 

emberek kedvtelésb l tartják kutyájukat, munkájuktól teljesen függetlenül és mindnek van, 

a kutyán kívül legalább egy társa, akivel együtt él. 9 kísérleti személy 4 n  és 5 férfi, az 

egy f re jutó kutyaszám 1,3. 

A vizsgálathoz egy 30 állítást tartalmazó kérd ívet használtunk (lásd.  Melléklet), s a 

kísérleti személyeknek ötfokú skálán kellett eldönteniük, mennyire értenek egyet (1 – 

egyáltalán nem, 5 – teljes mértékben egyet értek) a felsorolt kijelentésekkel. A kérd ív 

rákérdezett a személy nemére, életkorára, valamint arra, hogy milyen fajtát/fajtákat tart. 

A kísérleti személyek válaszainak átlaga alapján, a megkülönböztet  kérdésékre adott 

válaszokat összehasonlítottuk a kontrollcsoport válaszaival s a következ  eredményeket 

kaptuk: 
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4.16. táblázat A különböz  csoportok kérdéseinek szignifikanciaszintjei 

KÉRDÉS EGYEDÜL MENT  REND R HARCI 

1     

2   0,000212 ** 0,024896* 

3 0,282966    

4     

5 0,33581    

6 0,318951 0,489113   

7 0,057918 + 0,248179   

8 0,068841 + 0,325736   

9   0,022563 * 0,000449 ** 

10  0,030037 *   

11   0,000185 ** 0,061981 + 

12 0,346594 0,214185   

13   0,014475 * 0,033612 * 

14     

15     

16     

17     

18 0,183147    

19   0,328896  

20   0,017157 *  

21 0,346594 0,392684   

22 0,242292    

23  0,002298 **   

24     

25 0,010197 *    

26   2,41E-07 ** 0,024273 * 

27  0,393172   

28 0,071956    

29  0,346594   

30    0,264706 * 
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Feltett kérdések közül megkülönböztet  jelleg nek bizonyult: 

- A munkám gyakorlásához fontos a kutya. (1) 

- Olyan emberrel, aki ellene van a kutyatartásnak, nem kötném össze az 

életemet.(7.) 

- Fontos, hogy a kutya er s legyen.(9.) 

- A kutyának vannak gondolatai. (10.) 

- Nem tartom kizártnak, hogy indokolt esetben a kutyámmal ráijesszek 

valakire.(11.) 

- A kutya az embert szolgálja els sorban!(13.) 

- Az utcán jöjjön a lábam mellett!(20.) 

- Sok barátomat a kutya révén ismertem meg.(23.)  

- A kutyámmal töltöm a legtöbb id t.(25.) 

- A kutyák nem gondolkodnak, azt csinálják, amit a gazda parancsol.(26.) 

A válaszok értékelése után levonható következtetések: 

- A magányos kutyatartók kiemelik, hogy nem is kötnék össze életüket olyan 

emberrel, aki ellenzi a kutyatartást (p=0.057), s kedvencükkel töltik a legtöbb id t 

(p<0.01). 

- A ment  csoportnál beigazolódott hogy nagyon sok id t töltenek kutyájukkal, 

hobbijuknak is elengedhetetlen feltétele a kutya, de k nem csak magányosan a 

kutyával töltik idejüket, hanem együtt a többi gazdával, akik közül több barátjukká 

is válik (p<0,01). Mivel látják a kutyákat munka közben, tisztában vannak 

képességeikkel rossz és jó tulajdonságaikkal egyaránt, hiszik, hogy a kutyáknak 

vannak gondolataik (p<0.05),s munka közben ezt használják is.  

- A rend rök válaszaiból egyértelm vé válik, hogy munkájukhoz fontos a kutya 

(p<0,01), s az, hogy er s legyen (p<0.05), engedelmeskedjen, teljesítse gazdája 

parancsait (p=0.001). Szerintük a kutya feladata az ember szolgálata (p<0.05). Nem 

tartják kizártnak, hogy a kutyát félelemkeltésre használják (p<0.001). 

- A harci kutyát tartó csoportban a gazdáknak fontos kutyájuk ereje (p<0,001), s 

mivel sokan dolgoznak is kutyájukkal, fontos az is, hogy az eb használható legyen a 

munka gyakorlásához (p<0.05). Bár az er t fontosabbnak tartják, mint a rend rök, 

de érdekes módon, a rend rök használják inkább ijesztgetésre kutyájukat. 

Véleményük szerint, a rend rökhöz hasonlóan, a kutya nem más, mint parancsot 

teljesít  gépezet (p<0,05). Kutyájukat inkább ház rzés miatt tartják, és nem 
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szeretete, miatt, szerintük, akárcsak a rend rök szerint, a kutya els dleges feladata 

az ember szolgálata (p<0.05). 

Hipotéziseink jó része beigazolódott a kérd ív válaszainak elemzése alapján. Érdekes 

lenne egy további vizsgálatban megnézni, a harci kutyát tartó csoporton belüli alcsoportok 

különbségeit, vagy még több különböz  kutyatartó csoportot összehasonlítani, 

kutyatartással kapcsolatos attit djeik alapján.  

A rend rök és a harci kutyákat tartók csoportja haszonelv  (utilitarista), domináns 

attit dökkel közelít a kutyához. A ment kutyások, bár szintén dolgoznak kedvenceikkel, 

inkább humanista, moralista attit dökkel jellemezhet ek. Ha a nemek szerinti megoszlást 

is figyelembe vesszük, ez az attit d-különbség pontosan megfelel a külföldi irodalmi 

adatoknak is. (Gunter, 1999), miszerint a férfiakra az utilitarista, dominanciális, a n kre a 

humanista, moralista orientáció jellemz . Kedvencükhöz legnagyobb mértékben a 

magányos gazdák köt dtek (együtt töltött id , kutya párválasztásban játszott szerepe). 

Általánosságban elmondható, hogy a kutyatartókat mindenki barátságosnak jó kedv , 

közvetlen embereknek írja le nyitottak, akik szívesen kommunikálnak és tör dnek 

embertársukkal (Serpell, 1991, Gunter, 1999). Vizsgálataink arra is ráirányítják a 

figyelmet, hogy a gazda-típusok szerint komoly eltéréseket tapasztalhatunk. Más kutatások 

pedig arra hívták fel a figyelmet, nem csak a személyiség határozza meg a tartott állat faját, 

fajtáját, de a tartott állat fajának is szerepe van személyiségünk alakításában (Levinson, 

1978, Bergler, 1988, Twining, Arluke, Patronek, 2000). 

IV Lótartók  
Kérd ívünkben nem vizsgáltuk a lóról alkotott sztereotípiát, de közismert, hogy a 

magyar nép régóta és szorosan köt dik a lovakhoz. A Driscoll féle csoportosításban 

(Driscoll, 1995), a ló az emberhez közel álló, népszer  állatok közé tartozik, s azt 

feltételeztük, hogy a lótartókat, a lóhoz hasonlóan pozitívan ítélik meg a válaszadók.  

Állatszeret nek gondolja ket a magyar lakosság, gazdagnak, jómódúnak. A lótartást 

leginkább sportcélú lótartásnak képzelik el. Azt gondolják, hogy a lótartók dolgos, 

gazdálkodó, jó emberek. Megbízhatóak és gondoskodó típusúak. Okosnak, képzettnek 

gondolják ket, inkább fiatal, vagy középkorúnak és férfinek.  
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els  helyen említett jellemz k: második helyen említett jellemz k: 

1. állatszeret  18,2 % 1. dolgos, gazdálkodó 5,2 % 

2. gazdag, jómódú 16,2 % 2. állatszeret  3,3 % 

3. sport miatt 13,0 % 3. gazdag, jómódú 3,2 % 

4. dolgos, gazdálkodó 12,9 % 4. sport miatt 2,2 % 

5. jó ember 8,7 % 5. megbízható,gondoskodó 0,8 % 

6. megbízható 3,3 % 6. férfi 0,6 % 

7. gondoskodó 1,8 % 7. jó ember 0,5 % 

8. kihívást keres , bátor 1,8 % 8. nagyravágyó 0,5 % 

9. kedves, barátságos 1,5 % 9. fiatal, vagy középkorú 0,3 % 

10. okos, képzett 1,4 % 

4.8.5 Összefoglalás 

A 2000.-ben végzett, reprezentatív vizsgálat eredményeket mutat a hazai állattartásról, 

állatokról-, állattartókról-, környezetr l való gondolkodás tekintetében. Az eredmények, 

nem feltétlenül esnek egybe a valós értékekkel (például az állattartás mértékének 

megítélése, önfelismerési képesség tükörben), azonban mégis sokat elárulnak a magyar 

lakosok vélekedéseir l. A sztereotípiák és attit dök feltérképezése részben érdekes, 

részben hasznos is. Segítségükkel érthet vé válik a magyar népesség viszonyulása egyes 

állatokkal, állattartással, környezetszennyezéssel kapcsolatos problémákhoz, de 

felhasználhatóak lehetnek kés bb a gondolkodás, nevelés, s ezáltal a viselkedés 

formálásában is. 

1. Eredményeket kaptunk arra vonatkozóan, hogy a magyar lakosok milyen állatfajok 
irányába orientálódnak. A legtöbben a kutyákat kedvelik, kutyát tartanak, és 
magasabbra is ítélik a kutyatartók arányát. Képet kaptunk, arról hogy a második helyen 
a macska áll, mint emberhez legközelebb álló állat.  

2. A magyar lakosság az állatok felhasználása tekintetében utilitarista- haszonelv  
felfogású, nagyobb részt elfogadják a lakosok az állatok vadászatát, az 
állatfelhasználást kísérletekben, s az USA, Németország és Japán lakosaival 
összehasonlítva, hasonló sorrendben, de nagyobb arányban ítélik fontosnak a 
különböz  okokat a fajok kihalásának tekintetében. 

3. A magyar lakosok körében jól körülírható, konzisztens sztereotípiák élnek különböz  
állatokról, ezek egybecsengenek a közmondásokkal, a mesékkel, a hiedelmekkel, és 
sokkal kevésbé meghatározóak a személyes tapasztalatok. 

4. Az állatokról alkotott sztereotípiák nagy szerepet játszanak, abban hogy az adott 
állatokat tartó embereket, hogyan ítélik meg. A velük kapcsolatos attit döt is átszínezik 
ezek a vélekedések. 
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5. A demográfiai mutatók közül a nem, az életkor, a lakóhely és a képzettség több kérdés 
kapcsán is jelent s befolyásoló tényez nek bizonyult. Kiemelhet  a n k humanista, 
moralista orientációja például a vadászattal kapcsolatos attit dökben, a képzettség 
szerepe például a fajok kihalásának okairól való gondolkodás kapcsán, s a lakóhely 
befolyásolja például a kutyatartásról, annak okairól alkotott gondolkodásunkat. A 
városlakók sokkal inkább humanista, kevésbé haszonelv  megközelítést mutatnak, 
mint a vidékiek. Az életkor számos kérdésnél befolyásolta a válaszokat, a fajok 
kihalásával kapcsolatos gondolkodásban, csakúgy, mint a kutya szerepér l alkotott 
véleményben- a gyermeknevelés kapcsán. 

4.9 Állatkertekkel kapcsolatos attit dök, sztereotípiák 

4.9.1 Az állatkertek jelent sége 

„Az egész életet meghatározó viselkedésformák és viszonyulások az állatok iránt jórészt 

a gyerekkori tapasztalatokon nyugszanak. A gyerekeket tanítva arra, hogyan 

gondolkodjanak alkotó módon a vadállatokról, és környezetükr l, segíthet kialakítani 

bennük azt a tartósan pozitív hozzáállást a természethez, és annak meg rzéséhez, amelyre 

kés bbi életükben szükségük lesz.” (Kidd és Kidd, 1996) 

Az állatvédelmi nevelés átható kapcsolatban van a környezet- és természetvédelmi 

neveléssel és éppúgy szemléletformáló, mint azok, de nevelési iránya eltér . Az 

állatvédelmi nevelés által hordozott többlet, erkölcsi nevel  hatásában rejlik. Alapcélja az 

állatokkal való szelíd bánásmód kialakítása, az állatok jólétének biztosítása és tiszteletben 

tartása. Az állatok iránti szeretetre és tiszteletre nevelés emellett egy sor olyan lehet séget 

biztosít, mely hozzájárul az emberhez méltóbb, korszer bb, problémamegoldóbb 

viselkedéshez: 

1. Biztosítja az alacsonyabb evolúciós fejlettség  lények (pl. növények, állatok) 
létezésével és életével kapcsolatos jogaik elfogadását. 

2. El segíti az emberi átlagtól eltér  intelligenciaszint  él lények és embertársak 
elfogadását, velük a helyes magatartásforma kialakítását. 

3. Hozzájárul az emberi kapcsolatokban a másság kezeléséhez, a bármilyen oknál fogva 
kiszolgáltatottak jogainak elismeréséhez és megsegítéséhez. 

4. Fokozza az emberek közti, valamint az emberek és állatok közötti szeretetkészség 
kifejl dését, növeli az egymás iránti felel sség- és kötelességtudatot. 

5. Mindezek hozzájárulnak az agresszivitás csökkenéséhez, a tolerancia fokozódásához. 

Bár állatvédelmi nevelésr l beszélünk, azért e nevelés kulcsfigurája az ember. Az 

állatvédelmi nevelés, az emberi szeretet kiteljesedésének eszköze. Az állatokkal 

kapcsolatos bánásmód visszatükröz dik az emberek közötti kapcsolatokban, ha szeretettel 

bánunk állattársainkkal, nagyobb szeretettel leszünk egymáshoz is. (www.fauna.hu) 
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Az állatkertek és természetrajzi múzeumok jelenleg az egyedüli élményszerzési 

lehet séget jelentik a vadállatokról a legtöbb városban él  gyerek számára, (Kidd és Kidd, 

1996) ezért fontos, hogy természeth  környezetben tapasztalhassák a látogatók az 

állatokat. Ez a lehet ség nem csak abba enged betekintést, hogyan élnek és viselkednek a 

vadállatok, hanem gyakran fokozza az állat tevékenységét, ami viszont stimulálja a 

közönséges állatfajokkal kapcsolatos tudást, érdekl dést és empátiát.(Reade és Waran, 

1996) Ráadásul az állatoktól való távolság, az állatok láthatósága és közelsége fontos 

tényez k, a három–hét éves korú gyerekek reakciójának és érdekl désének felkeltésében 

az állatkerti állatok iránt. (Kidd és mtsai, 1995) 

4.9.2 Az állatkertek története 

Az els , mai értelemben is vett állatkertek Egyiptomban i.e. 1800 körül keletkeztek. 

Hatsepszut királyn  létesített állatkertet Thébában, a templomparkban, különböz  

antilopok és gazellák, struccok és zsiráfok gazdagították a seregletet.(Baranyai, 2002) 

Az asszír királyok is jeleskedtek állatkertek létesítésében, Asszurbanipal volt az els , 

aki e létesítményét mindenki számára hozzáférhet vé tette, tehát a nép is 

látogathatta.(Schwabe, 1994) 

Az ókori Görögországban a háziállatokon kívül kezdetben csak díszmadarakkal és 

különböz  kiseml sökkel foglalkoztak és ezen a gyakorlaton, csak akkor változtattak, 

amikor katonailag újabb területeket hódítottak meg, és ezzel egy id ben újabb 

állatfajokhoz is hozzájutottak. Nagy Sándor, miután elfoglalta Egyiptomot is, 

Alexandriában állatkertet létesített, de már el zetesen is gy jtött vadállatokat a hadjáratai 

során, melyeket tanítójának: Arisztotelésznek küldött haza. Az állatkertnek Arisztotelész 

lett az igazgatója, és az állatokat a megjelenésük és a viselkedésük alapján 

tanulmányozhatta. Arisztotelészt így nem csak a görög filozófia legkiemelked bb 

alakjaként tiszteljük, hanem, mint az els  tudományos állatkert igazgatót is. E 

tevékenységét az els  zoológiai enciklopédia megjelenése fémjelzi, amelyben több mint 

300 állatfajt írt le. .(Schwabe, 1994) 

A középkorban a vár- és városárkokban zeket, szarvasokat és medvéket tartottak, a 

reneszánsz idején szinte felvirágzott az állatkertészet kultúrája. A nagy felfedez  utak soha 

nem látott állatcsodákhoz juttatták az embereket, virágzásukat élték a menazsériák: a 

kisebb állatgy jtemények. 
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A világ 30., maradandó állatkertjeként, 1866-ban nyílt meg a pesti állatkert. Az alapítás 

gondolatát két professzor: Kubinyi Ágoston és Gerenday Géza fogalmazta meg és sikerült 

az ügynek megnyerniük dr. Szabó József egyetemi tanárt és a világhír  tudóst és kutatót, 

Xantus Jánost. Anyagi támogatás híján a megnyitás évekig húzódott, végül 1866-ban, 

mecénás hiányában részvénytársaságként kezdett el m ködni az els  pesti állatkert a 

Városligetben. 

A régi menazsériákban az állatokat s r  rácsozat mögött, testre szabott sz k 

ketrecekben tartották, többnyire magányosan és így egyáltalán nem véletlen, hogy ezeket a 

múzeumok „el szobáiként” csúfolták.  

Napjainkban is nagyon sok látogató tartja börtönnek az állatkertet. (Woods, 2002, 

Baranyai, 2002) Az állatkerti állatok nem önellátóak, mint szabadon él  társaik, mert 

táplálékukat koncentráltan és készen megkapják. Ezért a területigényük, táplálék 

szempontjából- sokkal kisebb lehet, mint amekkora a természetben kívánatos. 

Magyarországon az utóbbi évtizedekben számos, pozitív irányú változás következett be, az 

állatkertek tekintetében. 

4.9.3 A modern állatkertek 

Elfogadott tény, hogy négy feladata van a korszer  állatkertnek. Az oktatás, a 

konzerválás, a kutatás, és a szórakoztatás. (Reade és Waran, 1996) A konzerválásra jó 

példa, hogy nem csak a világ állatkertjeinek, de az akváriumainak is egyre fontosabb 

szerep jut a Föld természeti értékeinek meg rzésében. (lásd:2.2.4) Természetesen a 

F városi Állat- és Növénykertben a látogatók szórakozása, illetve a szórakoztatva tanítása 

is nagyon fontos szerepet kap, számos újdonság készült el az utóbbi id ben, ami f leg a 

gyerekek tetszését nyerte meg. Ilyen a simogató, ahol testközelb l találkozhatnak az 

állatokkal. 1998-ban készült el, a 12 állomásból álló, “nyomozós” játék, a -Zoodetektív- 

játéktúra, amely a résztvev  gyerekeket játékosan ismerteti meg az él világot fenyeget  

veszélyekkel. (www.zoobudapest.hu) 

A konzerválás, a kutatás, az oktatás és a szórakoztatás egymással összefügg  feladatok. 

A fajok megmentése nem lehet eredményes a jó min ség  kutatás nélkül, és ezekhez 

jelent s er forrásokra van szükség. Ezek az er források jórészt az állatkerti belép kb l 

származnak. (Reade és Waran, 1996) 

Ezért is fontos az állatkerti környezetnek az átlagos látogató tudatosságára és az 

állatfajok megértésére gyakorolt hatását vizsgálni.  
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4.9.4 Attit dök és tudás a F városi Állat- és Növénykerttel kapcsolatban 

A F városi Állat- és Növénykerttel, mint modern állatkerttel kapcsolatos látogatói és 

nem-látogatói attit döket vizsgáltuk, 1999-2000-ben (Baranyai, Sátori, 2002). Célunk a két 

csoport állatkertekr l alkotott sztereotípiáinak, esetleges el ítéleteinek feltérképezése volt, 

illetve annak vizsgálata, hogy ezek milyen viselkedéses megnyilvánulásokhoz vezetnek. 

4.9.4.1 Módszer 

A vizsgálatban nyolcvan látogató feln ttet, hetven látogató gyereket és negyvenhét 

nem-látogató feln ttet kérdeztünk látogatással kapcsolatos élményeir l, gondolkodásukról. 

A feln tt látogató csoportban a kísérleti személyek átlag életkora 35 év volt, a látogató 

gyerekek csoportjában 10 év, a nem-látogató feln tt csoportban az átlag életkor 34 év volt. 

A látogató csoportba kerülés kritériuma a F városi Állat- és Növénykertben való 

tartózkodás volt. A nem-látogató csoport vizsgálati személyeit, nem az állatkertben 

kérdeztük ki. Tehát a „látogatás”, illetve „nem látogatás” kritériuma nem az állatkerti 

látogatások gyakoriságához köt dött. 

A feln ttek csoportját, a tizennyolcadik életévüket betöltött férfiak és n k alkották, az 

ezt a kort el nem ér  személyeket, pedig a gyerek csoportjába osztottuk be. Az interjúkat a 

F városi Állat- és Növénykertben, illetve az utcán vettük fel minden tizedik ember 

megállításával. 

A látogató feln ttek esetében tizenöt nyílt- kett  félig zárt- és kilenc zárt vég ; a 

látogató gyerekek esetében tizenhárom nyílt-, egy félig zárt- és öt zárt vég  

kérdéscsoportot használtunk. A nem-látogató feln ttek esetében tizenhárom nyílt-, kett  

félig zárt- és tíz zárt vég , alapvet en interjú jelleg  kérdést használtunk a vizsgálat során, 

és az alanyok válaszait a kérd íven rögzítettük. (lásd. Melléklet) 

A kérd ívek célja a közönség fogságban tartott állatokkal, illetve állatkert feladatával 

kapcsolatos véleményének megállapítása volt. Vizsgálatunkat inspiráló és iránymutató 

jelleg  Reade és Waran 1993-ban, Edinburgh-ben, illetve Kidd, és Kidd, 1996-ban, 

Kaliforniában végzett kutatása (lásd, 2.2.4)  

1. Feltételeztük, hogy az állatkertek látogatása, az ott szerzett benyomások, tapasztalatok 
jelent s mértékben hozzájárulnak az állatkertek megítéléséhez, az állatvédelemr l, 
állattartásról való gondolkodás és ezzel kapcsolatos viselkedés alakulásához. 

2. Véleményünk szerint, a modern állatkertek pozitív módon befolyásolják az állatokkal 
kapcsolatos attit döket. 
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3. Nagy szerepet játszanak a gyerekek esetében a tanítás, a személyes kontaktus és az 
állatkertben szerzett kellemes élmények, az állatokkal, állatvédelemmel kapcsolatos 
pozitív gondolkodás alakulásában. Ezen keresztül, lehet vé válik, hogy felnövekedve 
több figyelmet fordítsanak az állatok, modern társadalomban  való helyzetére, és 
majdan gyermekeiket is hasonló szellemben neveljék. 

4. Tapasztalatok szerint, az állatkertek megjelenése, feladatai és err l való gondolkodás 
átalakuláson ment keresztül az utóbbi évtizedben. Jelent sen javultak az állatok 
elhelyezésének körülményei, egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az állatok 
természeth  környezetben való tartására, az attraktív megjelenítésre. Az állatok a 
kifutóikban egyre kevésbé unatkoznak és ezt vélhet en a látogatók is így percipiálják.  

5. Várakozásunk szerint, akik gyerekként jártak állatkertben feln ttként is járni fognak és 
gyermekeiket is elviszik oda.  

6. Feltételeztük, hogy bár a látogatás aktualitását legtöbbször a szabadid  kellemes 
eltöltése jelenti, igen fontos feladatnak fogják tartani a magyar látogatók az állatkertek 
egyéb feladatait is: a veszélyeztetett fajok megmentésében, a kutatásban és a 
felnövekv  generáció oktatásában játszott szerepet.  

7. Feltételezésünk szerint, akik nem látogatják az állatkertet, negatívabb attit ddel 
rendelkeznek iránta. Vélhet en rosszabbnak látják az állatok állatkerten belüli 
helyzetét, s másképp ítélik meg az állatkertek feladatait is. 

Mindegyik kérd ív szakaszokra oszlott és a következ kre vonatkozóan kért 

információt: 

- A válaszadó társadalmi-gazdasági és demográfiai jellemz i. 

- Háziállat-tartással kapcsolatos információk. 

- Milyen motiváció vezette az állatkerti látogatót arra, hogy elmenjen az állatkertbe 

- A válaszadónak az állatkert feladatairól alkotott elképzelései, illetve a fogságban 

tartott állatokkal kapcsolatos véleménye. 

- Az állatkert ismételt meglátogatásával kapcsolatos kérdések. 

A feldolgozott adatokat gyakoriság vizsgálatoknak vetettük alá el ször, majd a változók 

közötti kapcsolatok kiderítése érdekében kereszt tabulációt hajtottunk végre, melyekre 

különböz  együttjárási mutatókat számoltunk ki. A nominális változók együtt járásának 

vizsgálatához Cramér-féle kontingencia együtthatót, illetve az ordinális változóknál 

Kendall-féle tau-b monotonítási együtthatót használtuk. Néhány esetben még kétmintás T-

próbát is végeztünk az átlagok megegyezésének vizsgálatára. (Vargha, 2000) 
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4.9.4.2 Eredmények 

I Napjaink állatkertjeinek szerepér l alkotott vélemény 
A válaszadókat arra kértük, hogy jelöljék meg az általunk megadott négy lehetséges 

válasz lehet ség közül (képzés, veszélyeztetett fajok megmentése, nevelés, szórakoztatás), 

szerintük, melyek az állatkert f  feladatai.(4.48.ábra) 

- A látogató feln tt csoport válaszadóinak 29,3%-a hajlott arra, hogy az állatkert f  

feladata a szórakoztatás. Ezzel az adattal egybecseng, hogy a megkérdezettek 

42,5%-át a szórakozás, kikapcsolódás lehet sége motiválta arra, hogy kilátogasson 

az állatkertbe. A nevelés és a veszélyeztetett fajok megmentésének szerepét szintén 

fontosnak találta a válaszadók 27,4% és 23,2%-a. A képzést kevesebben jelölték, a 

megkérdezettek csupán 15,2%-a gondolta fontos feladatnak. A válaszadók 3,1%-a 

az állatok bemutatását is jelölte, mint fontos feladatát az állatkertnek, az egyéb 

kategórián belül. A csoporton belül az id sebbek (40 év felett) hangsúlyozták a 

nevelés fontosságát leginkább. (p<0.05) 

- A nem-látogató feln tt csoport válaszadói a veszélyeztetett fajok megmentését 

(35%) és a nevelést (30%) tartották fontosabb feladatnak, a szórakoztatással (22%) 

szemben. Válaszaikat talán a társas kívánatosságnak való megfelelés inspirálta, 

szemben a látogató feln tt vizsgálati személyekkel, akik a „saját b rükön” érezték 

az állatkert szórakoztató hangulatát. Alátámasztja ezt az is, hogy a nem-látogató 

válaszadók 30.9%-a, a gyerekei kedvéért tenne látogatást az állatkertbe, 26,2%-ukat 

pedig a kíváncsiság motiválná a látogatásra, tehát az, hogy milyen újdonságokat, 

változtatásokat találna. Egyikük sem említette, hogy azért látogatna el az állatkertbe, 

hogy tanuljon valami újat, vagy valamilyen ritka, egzotikus állatot láthasson. A 

nem-látogató feln ttek is a képzést (11%) tartották a kevésbé fontos feladatnak, az 

említett négy válaszlehet ség közül. A megkérdezettek 2%-a ebben a csoportban is 

ragaszkodott az állatkert hagyományos feladatának megjelöléséhez, miszerint az 

állatok bemutatása is, az állatkert fontos feladatai közé tartozik.  

- A látogató gyerekek csoportja mutatta a leghomogénebb képet a válaszok 

tekintetében. Annak ellenére, hogy k az állatok bemutatását (27,5%) és a 

szórakoztatást (25,2%) tartották fontosabb feladatoknak, egyenl en fontosnak vélték 

a képzés (12%), a veszélyeztetett fajok megmentése (11,5%) és a nevelés (12%) 

szerepét is. Ebben a csoportban az életkorral tendenciózusan együtt n tt a képzés 

(p<0,06), mint fontos feladat választásának gyakorisága. A veszélyeztetett fajok 
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megmentését is legtöbbször az id sebbek választják, mint fontos feladatot, szemben 

a kisebbekkel. (p<0,05)   

4.48.ábra Az állatkertek feladatai a megkérdezettek szerint 

 
II Vélemény a fogságban tartott állatokról 

A válaszadókat arról kérdeztük, hogy szerintük az állatoknak jó dolguk van-e az 

állatkertben és megkértük ket, hogy indokolják válaszukat. (A megkérdezettek közül 

mindössze két személy volt tagja valamilyen állatvéd  szervezetnek.) 

A látogató feln tt csoport válaszadóinak 36,1%-a úgy vélekedett, hogy az állatoknak jó 

dolguk van az állatkertben, szemben a megkérdezettek 45,8%-ával, akik viszont azt 

gondolták, hogy az állatoknak nincs jó dolguk ott. 18,1%-uk, úgy gondolta, hogy jó dolguk 

és rossz dolguk is van egyszerre az állatoknak.  
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4.49.ábra Az állatkerti állatok körülményeinek megítélése-látogató, feln ttek 

Például: Jó, az hogy gondjukat viselik, de mégis be vannak zárva. Azok, akik szerint 

nincs jó dolguk az állatoknak, leginkább a sz k, rossz elhelyezést (38,6%) említették az 

indoklásban. Sokan a bezártságot és a fogságot (31,6%), mások a nem természetes 

körülményeket (26,3%) emelték ki.(4.49.ábra) 

A nem-látogató feln tt csoportban negatívabban vélekedtek az állatok helyzetével 

kapcsolatban. 58,3%-uk gondolta úgy, hogy az állatoknak nincs jó dolguk az állatkertben 

szemben azzal a 30,6%-kal, akik szerint jó dolguk van az állatoknak ott. Kevesebben látták 

az állatok helyzetét, olyan árnyaltan, mint a látogató csoportban. Tehát kevesebben 

(11,1%) gondolták úgy, hogy bizonyos szempontból jó az állatkertben az állatok helyzete, 

bizonyos szempontból viszont nincs jó dolguk. k leginkább a nem természetes 

környezetet emelték ki negatívumként, bár úgy vélekedtek, hogy szakszer en 

gondoskodnak az állatokról. Azok, akik úgy vélték nincs jó dolguk az állatoknak 

leggyakrabban (31,9%) a bezártság miatt gondolkodtak így. Úgy magyarázták állításukat, 

hogy ha szabadon lennének ezek az állatok, akkor lenne igazán jó dolguk. Ebben a 

csoportban a második helyre szorult a sz k, rossz elhelyezés (29,8%) miatti rosszallás és 

kiemelték a nem természetes környeztet (27,6%) is az indoklásokban.(4.50.ábra) 
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4.50.ábra Az állatkerti állatok körülményeinek megítélése, nem--látogató, feln tt 

 

Mindkét csoportban kisebbségbe szorultak azok a vélemények, miszerint, azért lenne 

rossz dolguk az állatoknak, mert unatkoznak és magányosak, vagy, mert nem megfelel en 

gondozzák ket. A látogatók ezt 1,7%-1,7%-os arányban említették a nem-látogatók, pedig  

2,1%, illetve 8,5%-ban. 

A látogató feln ttek csoportban azok, akik szerint az állatok jól érzik magukat, 

gyakrabban is szeretnének állatkertbe járni. (p<0.01) A nem-látogatók csoportjában, annak 

a megítélése, hogy az állatok, hogyan érzik magukat, nem befolyásolja a jöv beni látogatás 

szándékát. Ez megint valószín síti annak a lehet ségét, hogy a válaszadók társas 

kívánatosságnak akarva megfelelni, válaszolják azt, hogy el akarnak látogatni az 

állatkertbe. (A negyvenhét megkérdezett közül, csak öten válaszolnak nemmel arra a 

kérdésre, hogy szeretnének-e kilátogatni az állatkertbe) Az Állatkertr l olvasott, látott 

hírek, beszámolók nem befolyásolják a jöv ben látogatás szándékát.  

Annak ellenére, hogy gyerekkorában majdnem mindenkit kivittek az állatkertbe, 

meglep  módon úgy t nik, hogy az állatkerti látogatást leginkább az er síti meg, hogy 

feln ttként milyen gyakran jár oda valaki. Aki feln ttként járt az állatkertbe, szeretne oda 

újból elmenni, aki nem járt, kisebb arányban tervezi azt. Ezt alátámasztja, hogy a látogató 

csoport vizsgálati személyei gyakrabban jártak feln ttként az állatkertben, mint a nem-

látogató csoport feln ttjei. (p<0.001) 

A látogató gyerekek csoportban a többség (53,4%) úgy gondolja, hogy az állatok jól 

érzik magukat az állatkertben, de az életkorral n  azoknak az aránya, akik szerint nem 

érzik jól ott magukat az állatok (44,8%) (p<0,005). Ez egybevág Piaget, azon 
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elgondolásával, miszerint a m veletek el tti gondolkodásra alapvet en jellemz  az 

egocentrizmus, vagyis amikor a gyerek mindent az „egó”-ja néz pontjából vesz 

figyelembe és csak saját magára összpontosít. (Cole és mtsai, 1998) Az empátiához 

szükség van arra a képességünkre, hogy figyelembe vegyük mások néz pontját, s t, hogy 

bele is helyezkedjünk abba, és csak rájuk összpontosítsunk. Valószín , hogy a kisebb 

gyerekeket annyira eltöltötte, az az örömteli élmény, hogy az állatkertben lehetnek, hogy el 

sem tudták volna képzelni, hogy ezen a helyen bárki is rosszul érezheti magát. Az 

id sebbek közül ezzel szemben legtöbben (52,5%) azt emelték ki, hogy azért nem jó a 

dolguk az állatkertben az állatoknak, mert fogságban vannak.(4.51.ábra) 

4.51.ábra Az állatkerti állatok körülményeinek megítélése-látogató, gyermek 

 

Míg a látogató gyerek csoportban a ’kor’ a meghatározója az empatikus beleérzésnek, 

addig a két feln tt csoportban a ’nem’ határozza meg azt, hogyan gondolkodnak a 

megkérdezettek az állatok helyzetér l az állatkertben. A látogató feln tt csoportban a n k 

gyakrabban gondolták úgy, hogy az állatoknak nincs jó dolguk az állatkertben. (p<0,02) Ez 

a tendencia a nem-látogató feln tt csoportban is érzékelhet  volt. Ez valószín leg a 

gondoskodáson és tör désen alapuló „n ies” gondolkodással magyarázható.(Gunter, 1999) 

A három csoport összehasonlítása a .4.52.ábrán látható. 

Azt feltételeztük, hogy mélyebben érinti az állatot, kedvenceket tartó embereket, a 

fogságban tartott vadállatok látványa, de egyik csoportban sem találtunk összefüggést, a 

között, hogy tartanak-e a megkérdezettek állatot és aközött, hogy hogyan gondolkodnak az 

állatok jólétér l. 
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4.52.ábra Az állatok tartásának megítélése 

III A látogató gyerekek kedvenc vadállatai és a tanulás 
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyerekek melyik vadállatokat preferálják leginkább. Az 

eredmények alapján úgy t nik, hogy a gyerekek körében a legnépszer bb állatok a 

nagymacskák közül kerülnek ki. A legtöbben a tigrist és az oroszlánt jelölték meg 

kedvencüknek, de formális m veleti szakaszba érve a csúcsragadozók differenciáltabb 

választása volt a jellemz .(4.16.táblázat) 

4.16.tábl. A látogató-gyerekek ’vadállat-preferenciái’ 

 Piaget-i kognitív fejl dés szakaszai 

Állatok 
Szenzomotoros 
2 év el tt 

M veletek el tti 
2-7 év 

Konkrét 
m veleti 
7-11 év 

Formális 
m veleti 
11 évt l 

Oroszlán 0 6 2 9 
Tigris 0 4 6 12 
Leopárd 0 0 0 1 
Gepárd 0 0 0 1 

N
ag

ym
ac

sk
ák

 

Párduc 0 0 1 1 
Majom 0 2 0 2 
Jegesmedve 0 1 1 0 
Zsiráf 0 1 0 1 
Medve 0 1 0 1 
Mosómedve 0 1 0 0 
Kacsa 0 1 0 0 
Krokodil 0 1 0 0 

z 0 0 1 0 
Farkas 0 0 0 2 
Vidra 0 0 0 1 
Elefánt 0 0 0 1 
Papagáj 0 0 0 1 
Cápa 0 0 0 1 

Jó l

J ó l

J ó l

Is-is

Is-is

Is -is

R o sszu l

R o sszu l

R o sszu l

0 ,0 %

1 0 ,0 %

2 0 ,0 %

3 0 ,0 %

4 0 ,0 %

5 0 ,0 %

6 0 ,0 %

7 0 ,0 %

L á to g a tó  fe ln tt N e m  lá to g a tó  fe n tt L á to g a tó  g ye re k
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A fiúk (68%) és a lányok (57,9%) egyforma gyakorisággal állították azt, hogy tanultak 

valamit az állatkertben. 34,3%-uk számolt be arról, hogy tanult valami újat a rendszerezés, 

állatismeret területén, a megkérdezettek 21,4%-a állította, hogy az állatok viselkedésér l 

tanult valami újat, ez különösen a fiúkra volt igaz (p<0,025)), a gyerekek 8,6%-a tanult 

valamit az állatok etetésével, tartásával kapcsolatban. Az iskolázottság magasabb szintjein 

a gyerekek gyakrabban számolnak be arról, hogy rendszerezést, állatismeretet tanultak. 

(p<0,05) Azok, akik úgy gondolják, hogy az állatok jól érzik magukat az állatkertben, 

ritkábban számolnak be arról, hogy tanultak valami újat az állatismeret, vagy a 

rendszerezés területén. (p<0,015) Ez egybecseng a már említett korrelációkkal, miszerint 

az életkorral n  azoknak az aránya, akik szerint nem érzik jól ott magukat az állatok az 

állatkertben.(p<0,005). 

4.9.4.3 Összegzés 

- A válaszadóknak felajánlott négy kategória a korszer  állatkert négy feladatát 

képviselte: képzés, veszélyeztetett fajok megmentése, nevelés, szórakoztatás. Ezek 

közül a legfontosabb feladatnak a szórakoztatást és a nevelést vélték a válaszadók. 

Bár a nem-látogató feln ttek, akik mivel nem voltak a helyszínen valamivel 

objektívebben, az állatkert hatásaitól mentesen tudtak gondolkodni a kérdésr l, a 

veszélyeztetett fajok megmentését tekintették a legfontosabb feladatnak. Ez azt 

jelenti, hogy bár a válaszadók még mindig nagyon fontosnak tartják az állatkert 

hagyományos feladatát, kezdik felismerni az állatkertek szerepét a veszélyeztetett 

fajok megmentésében. A nevelést is fontosnak tartva az állatkertet a környezettel 

kapcsolatos információforrás egyik helyszínéül választják. Ez segíti a gyerekek 

állatokkal, állatvédelemmel kapcsolatos pozitív gondolkodásának alakulását. A 

megkérdezettek a képzést tekintették a legkevésbé fontos feladatnak. Az is 

elképzelhet , hogy azért jelölték meg a képzést kevesebben, mert nem tisztáztuk 

világosan, hogy mi a különbség a nevelés és a képzés között.  

- A fogságban tartott állatokról a látogató- és nem-látogató feln ttek egyformán 

negatívan vélekedtek, igaz, hogy a nem-látogató feln ttek el zetes elvárásainknak 

megfelel en valamivel rosszabbnak látták az állatok állatkerten belüli helyzetét, 

ráadásul a helyszínen lév  közönség árnyaltabban reagált kérdésünkre, szemben a 

nem-látogató feln ttekkel. A látogatók közül sokan kiemelték, hogy bár jól tartják 

az állatoknak (gondozás, elhelyezés), de mégis jó dolguk akkor lenne, ha szabadon, 

a természetes környezetükben élhetnének. 
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- Reade és Waran vizsgálati eredményeihez hasonlóan a n k a mi eredményeink 

szerint is, inkább reagálnak empátiával az állatokra, így k nagyobb valószín séggel 

vélekednek úgy, hogy az állatoknak nincs jó dolguk az állatkertben, mint a férfiak. 

- A gyerekek többsége a szórakoztatást emeli ki legfontosabb feladatként, az állatok 

bemutatása mellett. Az állatok helyzetét is megfelel bbnek tartják, szemben a 

feln ttekkel. Az  csoportjukban az életkor el rehaladtával születnek a feln ttekkel 

hasonló értékítéletek. Ez az eredmény nem meglep , ha azt vesszük figyelembe, 

hogy a feln tt csoportokat leginkább az motiválja az állatkert meglátogatására, hogy 

elvihessék a gyerekeiket, és ott együtt szórakozhasson a család. Az ilyen hangulatú 

állatkerti látogatás során valószín , hogy a gyerekek - f leg a kisebbek - csak a 

szórakozásra (a szórakozás jelenthet játékosan nevel  játékokat is!) koncentrálnak 

és az állatokat a saját jó kedvükért felel s, kellékekként percipiálják. 

Valószín leg, a nem szignifikáns kapcsolatok nagyobb és homogénebb eloszlású minta 

esetén er sebbek, értékelhet bbek lettek volna.  

4.9.5 A kedvenc tartás befolyásoló hatása 

Célunk az volt hogy megvizsgáljuk, vajon akik otthonukban háziállatot tartanak, 

másképp viszonyulnak-e az állatkertekhez, mint az állatot nem tartók. Ezen kívül, azt is 

vizsgáljuk, hogy az otthon tartott állatok faja, fajtája, befolyásolja-e a fenti attit döket. 

(Takács, Kaposi, Sátori, 2002) 

4.9.5.1 Módszer 

Harminc 25 és 82 év közötti személyt vizsgáltunk kérd íves módszerrel. A kérd íveket 

telefonon és személyesen vettük fel.(lásd: Melléklet) A válaszadóknak állítások 

igazságtartalmát kellett megítélni, melyek az állatkertek szerepét, az állatok 

körülményeinek megítélését elemezték. 

A 10 állítás a következ  volt: 

1. Az állatkerteknek ismeretterjeszt  funkciója van  

2. Az állatkertek célja a kihalófélben lév  állatfajok megmentése 

3. Az állatkertekben állandó orvosi felügyelet alatt állnak az állatok és megfelel                         
ellátásban részesülnek 

4. Az állatkertekben az állatokat természetes él helyükhöz hasonló környezetben tartják 

5. Az állatkert-látogatás jó szórakozás  

6. Az állatkertekben az állatoknak sz k az élettere 
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7. Az állatkertekben az állatok természetes viselkedése megváltozik  

8. Az állatkertekben az állatok nem a számukra természetes éghajlati övben élnek 

9. Az állatkertekben az állatok mesterségesen kialakított  környezetben élnek 

10. Az állatkertekben él  állatok természetes ösztönei kialszanak 

4.9.5.2 Eredmények 

- Az 10 mondatból az els  5 állítás pozitív attit döt fejezett ki az állatkertek 

irányában (például, hogy az állatkerteknek ismeretterjeszt  funkciója van, illetve, 

hogy az állatkert látogatás, jó szórakozás). Azt tapasztaltuk, hogy az állattartók 

inkább egyetértenek a pozitív tartalmú kijelentésekkel, egy állítás kivételével-az 

ösztönök kialvását az állatkertben a látogatók elutasítják, a nem-látogatók 

elfogadják.. Az állattartók inkább gondolják, hogy az állatokat nem természetes 

környezetben tartják az állatkertben, ugyanakkor ebben a vonatkozásban a nem 

állattartók is hasonlóan vélekednek, k jobban elítélik az állatkerti környezetet. 

Azok az emberek, akik nem tartanak semmilyen háziállatot, majdnem feleannyira 

értékelték jó szórakozásnak az állatkert látogatását. (4.53.ábra) 

- A második 5 állítás negatív attit döt tükrözött (például, hogy az állatkertben az 

állatoknak sz k az élettere, hogy ösztönös viselkedéseik kialszanak). A negatív 

állítások esetében nincs tendencia arra vonatkozólag, hogy valamelyik csoport 

inkább egyetértene az állításokkal. Egy kérdést illet en azonban a két csoport 

véleménye gyökeresen eltér. Azok az emberek, akik otthonukban tartanak 

háziállatot, úgy gondolják, hogy az állatkertben az állatok ösztönei nem változnak 

lényegesen. Ugyanakkor a nem állattartók úgy vélekednek, hogy az állatkertben 

tartott állatok természetes ösztönei kialszanak.(4.53.ábra) 
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4.53.ábra Pozitív és negatív attit döket megfogalmazó állítások elfogadása 
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Állattartók 
Nem állattartók

(x tengely:pontszám, y tengely: kérdés száma) 

 

Az állattartók alapvet en er sebb attit dökkel rendelkeznek az állatkertekkel 

kapcsolatban, mivel mind a pozitív mind a negatív állításokra végletesebb megítélést 

adtak. 

A tartott kedvenc fajának befolyásoló hatását illet en csak nagyon óvatos 

következtetéseket vonhatunk le a tendenciákra vonatkozólag, mivel egyes fajok képvisel i 

csak kis létszámban szerepeltek. A kutyatartók, jobban elfogadják az állatkertek 

létjogosultságát, arányaiban fontosabbnak vélik az állatkertek szerepét, a veszélyeztettet 

fajok megmentése és az ismeretterjesztés terén, de kevésbé tartják fontosnak az állatkertek 

szórakoztató funkcióját. 

Mind az állattartók, mind a nem tartók alapvet en pártolják az állatkertek létezését, és 

kevés dolgon változtatnának. Az emberek többsége tartózkodik a széls séges véleményt l 

az állatkertek létjogosultságával kapcsolatban. Függetlenül az egyes állatokat tartók 

létszámától, a fenti tendencia érvényes a különböz  állatot tartó csoportokra is. 
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4.9.6 Viselkedéses megnyilvánulás vizsgálata a Simogatóban 

A F városi Állatkert Simogatója közkedvelt feln ttek, gyermekek körében egyaránt. A 

vizsgálat célja az volt, hogy megfigyelve a gyermekek viselkedését az állatokkal, 

feltérképezzük a gyermek-állat interakciókat, s képet kapjunk, ezáltal a Simogató 

szerepér l, jelent ségér l. 

4.9.6.1 Módszer 

Felmérésünket a Budapesti Állat- és Növénykertben végeztük, 2003.-ban. A gyerekek 

és az állatok közötti interakciót tanulmányoztuk oly módon, hogy megfigyeltük a 

Simogatóbeli viselkedésüket.(Laki, Jankovics, Sátori, 2001) 

A megfigyelés három különböz  napon és napszakban, alkalmanként két órát tartott. A 

gyerekek megfigyelt reakcióit adatlapokon rögzítettük, s emellett két alkalommal, videó 

felvételt is készítettünk. Az elemzést ezeken az adatokon végeztük. 

A személyekr l igyekeztünk megtudni néhány általános információt (honnan érkezett, 

hány éves). 

Kutatásunkban összesen 63 személy viselkedését rögzítettük, ezek közül 59 ember 

tizenhat év alatti volt, emellett négy feln tt is szerepelt a vizsgálatunkban. A nemi eloszlást 

tekintve: 30 férfi és 33 n . Vizsgálati személyeink közül negyven Budapestr l és 

huszonhárom pedig vidékr l, f leg nagyvárosokból érkezett. 

Az általunk összeállított adatlapon a személyes adatokra rákérdez  részben a vizsgálati 

személyek nemét, korát és lakóhelyét jegyeztük fel. A legtöbb gyermek csoportosan 

érkezett és megfigyeléseink szerint a legtöbb esetben a gyerekek igényelték az állatokkal 

való közvetlen kapcsolatot. 

Megfigyeléseinket a viselkedés és a reakciók pozitív, illetve negatív oldalát különítettük 

el. Ezen szempont figyelembevételével a viselkedéses jegyeket pontosan rögzítettük miden 

vizsgálati személy esetében. 

Az adatok elemzéséhez a Ministat statisztikai elemz  programot használtuk. A 

megfigyelt viselkedési jegyeket csoportosítottuk, és kódszámmal láttuk el. 
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Viselkedéses jegyek f bb kategóriái: 

1. mosoly, 

2. simogatás, 

3. beszéd az állatokhoz és beszélgetés állatokról, 

4. ölelgetés, 

5. az állatok kézben hordozása,  

6. félelem, 

7. er szakos megnyilvánulás (ütés, rúgás stb.), 

8. vizsgálgatás, 

9. undor az állatokkal szemben, 

10. sírás, 

11. elölr l közelítés, 

12. hátulról közelítés és 

13. az állatok testi kontaktus keresése nélkül való nézegetése. 

A félelem kategóriába belevettük azokat az eseteket is, ahol a félelem, vagy ijedtség 

csupán id szakos volt, és az állat er szakos követel zése, vagy a hirtelen hangok miatt 

következett be. Akiknél a félelem kezdett l jelen volt és végig fenn is maradt, azokat 

szintén ide soroltuk. Az undor és a sírás csak egy-egy esetben voltak megfigyelhet k, ezért 

a kés bbi elemzésben nem volt szerepük. 

Az etetést, mint viselkedéses kategóriát nem vettük figyelembe, mert az, hogy ki etette 

az állatokat, és ki nem, inkább azon múlott, hogy kísér it l kapott-e csemegét 

A témában fellelhet  irodalom alapján azt vártuk, hogy viselkedéses különbségekre 

fogunk bukkanni a nemet, kort és lakóhelyet tekintetbe véve (Myers,1994). Bizonyos 

viselkedési jegyek együtt járását feltételeztük. Arra a kérdésre is választ szerettünk volna 

kapni, hogy miért történhetnek balesetek a simogatóba látogatókkal. Kíváncsiak voltunk 

továbbá arra, hogy hogyan lehetne hatékonyan informálni a látogatókat az állatokkal való 

bánásmódról. Ebb l kifolyólag arról is tájékozódtunk - f ként a csoportokat kísér k 

körében -, hogy k milyen tájékoztatást igényelnének és tartanának hasznosnak ebben a 

tekintetben. 



 117

4.9.6.2 Eredmények 

- Nemek szerinti összefüggések 

A fiúk és a lányok között három kategóriában találtunk szignifikáns különbséget. A 

kapott eredmények szerint a fiúk többet vizsgálgatták, tanulmányozták az állatokat 

(Pearson-féle lineáris korrel. együttható: r=O.456**, Wilcox-féle Rpb robusztus 

korreláció: Rpb=0.456**.) Olyan viselkedésjegyek tartoztak ide, mint az állatok szarvának, 

testrészeinek és érzékszerveinek megfigyelése stb. 

Az er szakos cselekedetek is inkább a fiúkat jellemezték. (r=0.282*, Rpb=0.282*.) 

Olyan viselkedés jegyek tartoztak ide, mint az állatok rugdosása, ütögetése, hangos 

kiáltásokkal való ijesztgetése, lábainak és egyéb testrészeinek húzogatása, stb. 

Félelmi reakciókat inkább a lányok esetében figyeltünk meg, bár ez a különbség csak 

tendenciaszer  volt. (r=0.2l3+, Rpb=0.213+.) 

Elvárásainkkal ellentétben a gondozói viselkedés (a mi szóhasználatunkban: ölbevevés) 

tekintetében nem találtunk különbséget. Ez valószín leg azért volt, mert az ölbevétel, nem 

a legjobb mutatója a gondozói viselkedésnek. 

- Életkor szerinti különbségek 

Az eredmények szerint minél id sebb valaki, annál többet beszél az állattal, vagy az 

állatról. Ez az összefüggés valószín leg egy kicsit torz, mert megfigyeltünk 1,5- 2 éves 

gyerekeket is, az id sebbek pedig nagyrészt 6-8 évesek voltak. (r=0.280*, Rpb=0.256*) 

A fiatalabb gyerekek inkább hátulról közelítik meg az állatokat. (r=0.233+, 

Rpb=0.266*). Ett l az állat megijedhet, és ez balesetekhez vezethet. 

- Lakóhely szerinti különbségek 

Meglepetésünkre öt változó tekintetében is különbséget találtunk a budapestiek és a 

vidékiek között. Fontos azt megemlíteni, hogy a vidékiek is nagyvárosban élnek, és nekik 

sincs jelent sen több közvetlen kapcsolatuk a házi állatokkal. 

A vidékiek többet beszélnek az állathoz, vagy az állatról. (r=0.237+, Rpb=0.237+). Ez a 

kapcsolat betudható annak, hogy a vidékiek nagyrészt csoportosan érkeztek, és egymás 

közt sokat beszéltek az élményeikr l. 

A vidékiek emellett többet vizsgálgatták az állatot (r=0.212+, Rpb=0.212+), és inkább 

elölr l közelítettek az állatok felé (r = 0.304* Rpb = 0.304*). 

A budapestiek többször vették kézbe, és hordozták az állatokat (r=0.239+, 

Rpb=0.239+). Hátulról is többször közelítettek feléjük (r=0.312*, Rpb=0.312*). 
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- Viselkedések megoszlása és a viselkedés-kategóriák közti kapcsolatok (4.54., 4.55 

ábra) 

4.54.ábra Pozitív viselkedéses megnyilvánulások megoszlása a Simogatóban 

 
 
 
4.55.ábra Negatív viselkedéses megnyilvánulások megoszlása a Simogatóban 

 
Viselkedéses jegyek el fordulási aránya 

Amint a diagrammok is mutatják, a legtöbb személynél mosolygást, simogatást, és a 

beszédet figyeltük meg. Az undor és sírás csak egy-egy személynél volt megfigyelhet . A 

félelem jeleit ugyan 27 személy (43%) mutatta, de ebb l csak 6 személy volt, akik igazán 
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féltek, és tartással közeledtek az állatokhoz. A többi 21 személy csak megijedt az állat 

valamely hevesebb megnyilvánulásától. 

A pozitív jegyek általában együtt jártak. Ha valaki simogatta az állatot, az sokszor 

mosolygott is, beszélt hozzá, ölbe vette.(4.17.táblázat) 

4.17.tábl. Pozitív viselkedési jegyek közti kapcsolat 

 
 Simogatás Beszéd Ölbevétel 
Mosoly r=O.23 1 +, r=O.573**, r=O.302*, 

 Rpb=O.23 1 + Rpb=O.573** Rpb=O.302* 

Beszéd r=O.502**,  r=O.34l**, 
 Rpb=O.502**  Rpb=O.34l** 

Ölbevétel r=O.246+, r=O.34l**,  
 Rpb=O.246+ Rpb=O.34 1 **  
 

A mosollyal együtt általában megjelent még a hordozgatás (r=O.285* , Rpb=O.285*), 

vizsgálgatás (r=O.285*, Rpb=O.285*) is. A beszéd és a vizsgálgatás is többször jelent meg 

együtt (r=O.227+, Rpb=O.227+). 

A félelemmel ezek a pozitív mutatók általában negatív kapcsolatban voltak 

Az eredmények alapján azok, akik bántják az állatokat, azok kevésbé mutatnak félelmi 

reakciókat (r=-0.301 *, Rpb=-0.301*), többet cipelik (r=0.406**, Rpb=0.406**) és többet 

vizsgálgatják az állatokat (r=0.287*, Rpb=0.287* ). Ez utóbbi kapcsolat hátterében az 

állhat, hogy mindkét tevékenység inkább a fiúkra jellemz . 

4.9.6.3 Összegzés 

Eredményeink el zetes elvárásainkat igazolták, a korábbi irodalmakban olvasott 

eredményeket alátámasztották. A látottak és tapasztaltak alapján két f  problémaforrást 

fedeztünk fel.  

- Az egyik probléma, hogy a látogatók nincsenek tisztában az állatokkal való 

kapcsolatteremtés alapvet  szabályaival. Nem megfelel  módon közelítenek az 

állatokhoz és túl er szakosan bánnak velük (hordozgatják, hirtelen kapnak feléjük), 

továbbá sokszor félreértelmezik az állatok mozdulatait, reakcióit.  

- A másik problémaforrás, hogy a látogatók többsége a simogató területén belül 

próbálja megetetni az állatokat, de nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, miszerint 

az állatok a csemegés zacskó láttán megrohanják t, és ez múló ijedtséget, negatív 
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színezet  élményt okoz számukra. A beszélgetések során többször is 

megfogalmazódott a gyerekek azon igénye, hogy másfajta állatokat is lehessen 

simogatni. Legtöbben a kutyát, a macskát, a nyuszit és a törpelovakat említették. 

Az állatkertek egyik kimutathatóan egyik legkedveltebb része a simogató, az ott szerzett 

pozitív élmények hatással vannak a látogatók állatok iránti attit djeire, s így közvetett 

módon, a természetvédelemre is. 

4.9.7 Az állatkertek szerepe a fogyatékkal él knél  

Egy 2003-ban végzett másik állatkerti kutatás során azt tanulmányoztuk, hogy a 

sérülteknek (vakoknak, értelmi fogyatékosoknak, mozgás-, és hallás sérülteknek) vannak-e 

speciális igényeik az állatkerttel szemben. (Halász, Kovács, Sátori, 2004). Megvizsgáltuk, 

hogy jelenleg mit nyújt az Állatkert, és összehasonlítottuk azzal, hogy a fogyatékosok 

szülei és tanárai szerint, ez megfelel -e a gyermekeknek  

4.9.7.1 Vizsgált csoportok 

A fejl dést sok tényez  befolyásolja: el segítheti és hátráltathatja. A mai 

orvostudomány és fejl déspszichológia sok olyan adattal rendelkezik, ami a magzati és 

kisgyermekkori fejl désr l, annak átlagos, vagy attól kórosan eltér  jegyeir l tudósít. Ezen 

adatok alapján, olyan következtetéseket tehetünk, miszerint a fejl désben id szakos vagy 

egész életre kiható módosulás várható. Ez utóbbi esetben beszélünk patológiás 

fejl désmenetr l. 

- Értelmi fogyatékosok 

Az értelmi fogyatékosság kialakulása sokféle tényez t l függ. Három alapjellemz je a 

csökkent intelligencia, az adaptív funkciók besz külése, gyengesége, és az állapot 

tizennyolcadik életév el tti jelentkezése. Ezekhez a jellemz khöz még egy fontos 

megállapítás kapcsolódik: a környezet szerepe. A fogyatékosság csak abban a 

környezetben értelmezhet , amelyben a sérült él. A megismer  funkciók késletettsége 

jelent sebb, de a kognitív fejlesztést stimulálni, és hatásában er síteni lehet. A kognitív 

fejlesztés a környezet személyre szóló, cselekvést kiváltó, jól adagolt stimulációjától függ. 

Az értelmi fogyatékosok tanulási folyamatát a figyelem ingadozása, az alacsony fokú 

terhelhet ség, és a lassú tanulási tempó jellemzi, folytonos stimulálásra van szükségük. „A 

sikeres tanulás feltétele a vitális, testközeli kapcsolat, a kis lépések, a nehézségek 

enyhítése, gyakori ismétlés, konkrétság.” (Hatos Gy., 2000) Az oktatási folyamatban 
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központi szerepet töltenek be a cselekedtet  szemléletes módszerek, fontos a közvetlen 

tapasztalatszerzés és a szociálisan és érzelmileg is jelent séggel bíró helyzetekbe 

ágyazás.(Levinson, 1978, Fine, 2000) 

Az értelmi fogyatékosság fokozatai, alcsoportjai: súlyos -, középsúlyos -, enyhe fokban 

sérült- értelmi fogyatékosok. 

- Látási fogyatékosok 

A látássérülés fogalma Magyarországon is megegyezik a WHO által használttal, azaz 

látássérült az a személy, akinek látása az ép látás 33%-a, vagy annál kevesebb, illetve 10 

fokos, vagy annál sz kebb a látótere. A látássérülés mértékének megítélése a 

látásteljesítmény, sz kebb értelemben a látásélesség alapján történik 

A vak gyermeknek igen sz kös lehet ségei vannak a mindennapi életben 

megtapasztalni azokat a természetben el forduló jelenségeket és összefüggéseket, 

amelyeket a látó gyerek természetes körülmények között, vagy ismeretterjeszt  filmek 

segítségével is megfigyelhet. Ezért fontos, hogy megfelel  szemléltetéssel, a tapintást, 

hallást, ízérzékelést, szaglást felhasználva lehet leg valóságos eszközöket mutassunk be a 

gyermeknek.(Kovács, 2001) Bizonyos állatokkal a gyermek a valóságban találkozik, 

másokkal preparátumok, vagy hangjuk, illatuk segítségével ismerkedhet meg. 

4.9.7.2 Módszer 

A sérült gyermekek szüleivel és pedagógusaival egy kérd ívet vettünk fel, melyben 

arról érdekl dtünk, hogy milyen gyakran járnak az állatkertbe, mit tartanak az állatkert f  

feladatainak, illetve, hogy megfelel-e az állatkert a gyermekek igényeinek és amennyiben 

nem, akkor miben változtatnának.(lásd. Melléklet) 

A kérd íveket összesen 74 feln tt töltötte ki, ebb l 37-en a vakokat képviselték, 37-en 

pedig az értelmi fogyatékosokat. A Vakok Intézetében hazaküldték a kérd íveket a 

gyerekekkel a szül knek, míg az ÉFOÉSZ postán juttatta el a családokhoz és 

intézményekhez. 

4.9.7.3 Eredmények 

A vakok esetében az iskola gyakrabban viszi a gyerekeket az állatkertbe (évente), mint a 

szül k, (2-5 évente), mind az értelmi fogyatékosokat, mind a vakokat általában évente 

viszik ki, de összességében megállapítható, hogy ritkán járnak a gyerekek állatkertbe, 

valamint vannak olyan szül k, akik még soha nem voltak gyermekeikkel ott. 
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A táblázatban megjelen  számok az egyes feladatok rangsorát, fontossági sorrendjét 

jelölik.(4.18.táblázat) 

4.18.tábl. Az állatkert szerepeinek rangsorolása a válszadóknál 

 
      VP VSZ ÉP ÉSZ  

1. Oktatás, képzés    1. 1. 2. 4.  

1. Környezetvédelemre való nevelés  2. 2. 1. 1.  

2. Szórakoztatás    4. 4. 3. 1.  

3. Készségfejlesztés   5. 5. 5. 5.  

4. Fajok meqmentése   3. 3. 4. 3.  

5. Kutatás     6. 6. 6. 6.  

(A táblázatban használt rövidítések:VP: a vak gyermekek pedagógusai, VSZ: a vak 

gyerekek szülei,ÉP: az értelmi fogyatékos gyerekek pedagógusai, ÉSZ: az értelmi 

fogyatékos gyerekek szülei) 

Látható, hogy míg a vak gyermekek szülei és tanárai legfontosabbnak az oktatásban 

játszott szerepet tekintik, addig az értelmi fogyatékosok tanárai, szülei a környezetvédelmi 

nevelésben játszott szerepet helyezik els  helyre, s ugyanitt a szül k a szórakoztatási 

funkciót is kiemelik. A 3,4,5,6. helyeken, a fajok megmentése, a szórakoztatás, a 

készségfejlesztés, és a kutatás közel hasonló besorolással szerepel. 

A vakok szüleinél és tanárainál egyetlen új kategória merült fel: különböz  fajok 

megismerése.  

Az értelmi fogyatékosok tanárainál több feladat is felmerült: 

1.  Az állatok megismertetése, megszerettetése 

2.  Terápiás funkció, magatartás- és személyiségzavar kezelésében  

3.  Magatartás-kultúra helyes kialakítása, állat-ember kapcsolat  

4.  Érzelmi nevelés 

4.9.7.4 Összegzés 

- Az állatkertek feladatainak megítélésében nagy különbségek nincsenek, bár a 

vakok szüleinek és pedagógusainak fontosabb az oktatás, míg az értelmi 

fogyatékosok szüleinek és pedagógusainak a környezetvédelemre való nevelés és a 

szórakoztatás. A régebbi vizsgálatokkal összehasonlítva (lásd:2.4.4) lényeges eltérés 

csak a vakok esetében mutatkozik: nekik az oktatás a legfontosabb, nem pedig a 

szórakoztatás. 
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- A vakok szüleinek és pedagógusainak véleménye nagyrészt megegyezett abban a 

tekintetben is, hogy mennyire tartják elfogadhatónak az állatkertet (50-50%), míg az 

értelmi fogyatékosok szülei és pedagógusai meg vannak elégedve a jelenlegi 

állapotokkal. 

- A vak gyermekek pedagógusai, több újítást szeretnének. Több közvetlen 

kapcsolatot az állatokkal, több információt az ott él  egyedekr l, s vakok számára is 

használható térképeket. A szül k szeretnék, ha lehet ség lenne csoportos 

körbevezetésre és a gyermekek számára kitapintható állat-maketteknek is örülnének. 

- Mind a vak, mind az értelmi fogyatékos gyermekek szülei, tanárai, szívesen 

használnának ismeretterjeszt  kiadványokat, s szeretnék, ha a látogatás során, 

segítséggel – közelebbr l is megismerhetnék az állatokat.  

- Az állatkerti tapasztalatok felhasználhatóságát az oktatásban, és a nevelésben, 

mind a vak, mind a fogyatékos gyermekek tanárai 100%-ra értékelték. 

Vizsgálatunk alapján megállapíthatjuk, hogy nem igaz az elképzelés, miszerint az 

állatkert legfontosabb feladata a sérültekkel szemben is a szórakoztatás, leginkább a 

vakoknak, nagyon fontos az új információk szerzése, az él világ jobb megismerése és az 

oktatás. 

A vakok szülei és pedagógusai így kevésbé elégedettek az állatkerttel, viszont rengeteg 

új ötletet hoztak be az állatkert fejlesztésével kapcsolatban. 

Úgy t nik, hogy a vakok egy olyan speciális csoportot képeznek, akiknek más igényeik 

vannak az állatkerttel kapcsolatban, de az értelmi fogyatékosok esetében, nem találtunk 

ekkora különbségeket. 

4.9.8 Az Állatkert kommunikációs rendszerének vizsgálata 

Az 1999-2003 közti vizsgálatok, meger sítették az állatkertek fontosságáról alkotott 

elképzelésünket. 2004-ben, még egy kutatást végeztünk, mely a F városi Állatkert 

kommunikációs rendszerét vizsgálta. (Bruckner, Thiess, Sátori, 2004) 

Célunk az volt, hogy feltérképezzük, a fontos feladatok (oktatás, nevelés, fajok 

megmentése, szórakoztatás) teljesítését, mennyire segíti az állatkert kommunikációs 

rendszere. 

Az állatkert számára lényegi kérdés, hogy a táblák ténylegesen betöltsék a nekik szánt 

szerepet, ezért a felmérés során nagyrészt a táblákkal kapcsolatos kérdéseket tettük fel. 
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4.9.8.1 Módszer 

A felmérést 63 látogatóval vettük fel, 49 n  és 14 férfi volt. Az életkoruk 12 és 62 év 

közötti (átlag: 24,2). 

A felmérést egy általunk összeállított kérd ívvel végeztük(lásd Melléklet), majd az 

eredményeket egyszer  statisztikai elemzéssel vizsgáltuk. 

4.9.8.2 Eredmények 

Az útjelz  táblákat az emberek 20,6%-a mindig használja, 65,1 %-a néha, 14,3%-a 

pedig egyáltalán nem használja. A tematikus táblákat a megkérdezettek 45,9%-a veszi 

észre, 54,1 %-a pedig nem. Az úgynevezett interaktív játékokról az általunk megkérdezett 

látogatók mindössze 27%-a hallott, 73 % egyáltalán nem. 

Az állatkert honlapját mindössze 7,9%-uk látogatta már meg, 92,1 %-uk pedig még 

nem. Legf képpen érdekességeket szeretnének látni a honlapon (52,4%); aktualitásokat 

(31,7%); tudományosabb jelleg  ismertetést az állatokról (26,9%); illetve az egyes fajokról 

szóló újabb kutatási eredményeket ( 20,6%).  

4.9.8.3 Összegzés 

A fajtáblákkal kapcsolatban azt az eredményt kaptuk, hogy a megkérdezett látogatók a 

következ  fontossági sorrendben szeretnének információkat látni a táblán: 

1.  alapinformációk (hol él, mivel táplálkozik, stb) 

2.  számadatok (testméret, testsúly, vemhességi id , élettartam, stb.) 

3.  természetvédelmi információk  

4.  érdekes történetek 

Bár az embereknek konkrét elképzelése van arról, hogy a fajtáblákon milyen 

információkat szeretne látni, a saját megfigyeléseink azt mutatják, hogy az emberek 

többsége el sem olvassa ezen táblákat, vagy csupán a név, és a rendszertani besorolás 

elolvasásáig jut el. Mivel, a leírás túl sok számszer  adatot tartalmaz, emellett túlságosan 

apró bet kkel, és túl s r n van írva a szöveg, így ez esetleg riasztóan hathat, és így pont az 

ellenkez  hatást éri el, vagyis, nem olvassák el a táblát. Az állatkerti séta során érdekes 

tapasztalat volt, hogy a táblák általában nem ott vannak, ahol egy laikus keresné ket, 

sokszor olyan alacsonyan, hogy alig lehet felfedezni azokat. Az útjelz  táblákat van, aki 

azért nem nézi meg, mert visszajáró látogatója az állatkertnek, viszont kezdetekben k is 

használták. Néhány látogatóra jellemz , hogy inkább találomra bolyonganak az 

Állatkertben. Az eredmények szerint a jelenlegi útjelz  rendszer áttekinthet  és világos, 



 125

nincs lehet ség olyan táblarendszer kialakítására, amelyet mindenki, minden körülmény 

között használna. A tematikus táblák észrevehet ek, viszonylag figyelemfelkelt ek és 

érdekesek, hiszen a megkérdezettek fele emlékezett rájuk, és sokan arra is emlékeznek, 

hogy az állatkert mely pontján láttak ilyet. 

Az interaktív játékok kevésbé ismertek a látogató körében, el fordul, hogy magát a 

játékot használják, de nem tudják azt, hogy ez egy komplex játéksorozat része. Tiltó 

táblákkal a látogatók többsége találkozik, és viszonylag jól emlékeznek is rájuk, legalább is 

azokra, melyekkel több helyen is találkoztak, mivel az ismétlés emlékezeti szerepe ekkor 

m ködésbe tud lépni.(pl. a leggyakoribb tiltótábla, amit felsoroltak a „Ne etesd.” volt) 

Ennél a táblatípusnál különösen fontos az, hogy jól látható helyen helyezzék el ket. A 

felmérés során nyolc különböz  típusú tiltótáblával találkoztunk, melyeknek eltért színe, 

mérete.  

A táblák jobb elhelyezésével, egységesebbé tételével, és így a használhatóság 

megkönnyítésével, az állatkertek jobban tudnának kommunikálni látogatóik felé. 

4.9.9 Az állatkertek megítélése, a 2000. évi reprezentatív vizsgálat alapján 

Az állatokhoz, állatvédelemhez kialakuló pozitív attit dök kapcsán az 1999/2000-es, 

reprezentatív kérd ív egyik kérdése, az állatkertek létjogosultságára irányult. Az 

eredményekb l következik, hogy kortól, nemt l, képzettségt l, lakóhelyt l függetlenül, 

mindenki szükségesnek tartja az állatkertek létrehozását, fenntartását.  

Szükségesnek véli: 82%, elutasítja:9%. (4.56.ábra) 

4.56.ábra Állatkertek szükségességének megítélése (2000., reprezentatív felmérés) 
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4.10 Az állatkertekkel kapcsolatos kutatások összefoglalása 
1999 és 2004 között a F városi Állat- és Növénykertben 5 kutatást végeztünk. Összesen 

370 személyt kérdeztünk állatkertekkel kapcsolatos gondolkodásáról. A kutatásokból 

levonható fontosabb következtetések a következ kben foglalhatók össze: 

- Az állatkertek látogatása jó el re-jelz je a kés bbi látogatásnak. Eredményeink 

szerint azonban, nem a gyermekkori, hanem a feln ttkori látogatás az, mely jobban 

bejósolja a kés bbi állatkertbe járást. (Ez az eredmény eltér a külföldi irodalmi 

adatoktól) 

- Az állatkerti állatok helyzetét a látogatók jobbnak ítélik, mint a nem-látogatók 

- A gyermekek az életkor el re haladtával, az állatok helyzetét egyre rosszabbnak 

ítélik  

- Az állatkert jöv beni látogatásának szándékát a televízióban, rádióban hallott, 

vagy újságban olvasott információk nem befolyásolják számottev en, de az 

állatkertben szerzett személyes tapasztalatok, az ott szerzett kellemes élmények 

igen. 

- A sérültek számára az állatkertek képz , nevel  funkciója kiemelt jelent séggel 

bír, kifejezetten megnyilvánul ez a vak, és látáskárosodott gyermekek estében. 

- Az állatkertek szerepének megítélését befolyásolja a látogatás gyakorisága, maga 

a látogatás ténye, az életkor, vagy az egészségi állapot. A legfontosabb szerepek, 

minden vizsgált csoportban megjelennek, de más sorrendben, s az állatkertek 

környezeti nevelésben játszott szerepe minden estben az els  helyeken került 

kiemelésre. A következ  táblázat, a különböz  csoportok véleményének 

összehasonlítását ábrázolja (4.19.táblázat). 
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4.19.tábl. Az állatkertek szerepeinek sorrendje a vizsgált csoportoknál.(Látogató, feln tt, 
gyermek, nem-látogató feln tt, vak gyermekek-pedagógusai, szülei, értelmi fogyatékosok 
pedagógusai, szülei) 

 Látogató-

Feln. 

Látogató-

gyerek 

Nem-

látogató-

feln. 

Vak 

gy. 

Ped.

Vak-

gy.szül. 

Ért. 

Fogy.ped. 

Ért.fogy.

szül. 

Szórakoztatás 1. 2. 3. 4. 4. 3. 1. 

Veszélyeztetett 

 fajok 

megmentése 

3. 4. 1. 3. 3. 4. 3. 

Környezetvédelmi 

nevelés 

2. 3. 2. 2. 2. 1. 1. 

Képzés-oktatás 4. 3. 4. 1. 1. 2. 4. 

bemutatás 5. 1. 5. 5. készségfejlesztés 



 128

5 Az ember és állat közti kapcsolat alakulásának 
pszichológiai és állatorvosi vonatkozásai 

Az emberek és állatok közti kapcsolatban sok ellentmondást találunk. A meghitt, baráti 

viszony mellett, a kizsákmányolás, vagy a bántalmazás is fellelhet .(Midgley, 1994) Egyes 

esetekben a határok élesek, mint például a haszonállatok, vagy kísérleti állatok esetén, 

máskor elmosódnak, mint például a kedvencként tartott kutyák esetében.  

A pszichológus, munkája során óhatatlanul találkozhat a páciens életét befolyásoló 

társállattal, az állatorvosnak, pedig nélkülözhetetlen munkája során a gazdákkal való 

kapcsolat tartás is. Mindkét szakterület képvisel i, felhasználhatnák az ember-állat 

kapcsolat számukra fontos ismereteit, munkájuk során. A következ  fejezetek, a 

harmonikus, vagy diszharmonikus kapcsolat releváns vonatkozásait tárgyalják. 

5.1 Harmonikus kapcsolat a társállatokkal  

5.1.1 Történeti bevezetés 

Az állatok tartása régi múltra tekint vissza. A tartás okai id r l id re változtak, s ahogy 

a különféle fajok háziasítása is különbségeket mutat, úgy oszlanak meg az állattartás 

kialakulásáról, szerepér l formált vélemények is. (Ingold, 1994, Clutton-Brock, 1994, 

Anderson, 1998, Grier, 1999, Mattelon, 2000)  

A modern, XXI. században az állatokkal való kapcsolat szorosabbá vált. A nagyvárosok 

megjelenése, a természett l való egyidej  távolodás, a felgyorsult élettempó mind okai 

ennek. A nukleáris családok (apa, anya, egy, vagy két gyermek) elterjedésével megsz nt a 

nagycsaládok segít -megtartó hálója, a gyermekre már nem tud vigyázni a nagyszül , 

nagynéni, de az id sen, magányosan él  emberek is sokszor szociális otthonokba 

kényszerülnek. A gyorsan zajló élet, sokszor a munkahelyek megtartásáért folytatott 

küzdelem, az egymásra fordított id  és figyelem csökkenéséhez vezet, s számos lelki, 

egészségügyi probléma megjelenését is eredményezi. (Kósa, Lan Anh, 1999)  

A társállatok kiemelt szerephez jutnak az emberek életében. Megosztják velük a 

hétköznapok örömeit, bánatait, nem érdekli ket etnikai, felekezeti hovatartozásuk, 

szellemi, vagy testi fogyatékosságaik – feltételek nélkül, elvárásoktól mentesen szeretnek.. 
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5.1.2 Társállatok 

A társállatok közé nagyon sok fajt sorolhatunk. A Magyarországon leggyakrabban 

tartott kutyák és macskák mellett, említhetjük a kalitkában tartott madarakat, a 

kiseml söket – hörcsögöt, nyulat, tengerimalacot, a terráriumok tekn seit, kígyóit és még 

számos fajt. A közös bennük, hogy nem gazdasági célból tartják ket. Az, hogy a gazda 

végül milyen állatot választ, sok tényez t l függhet. Els dleges szempont, hogy melyik 

fajt, fajtát kedveli, de a felel s állattartás-választás szem el tt tartja anyagi lehet ségeket, 

id beosztást, családi helyzetet is. Néhány esetben az állatválasztás bírhat szimbolikus 

jelentéssel is (státusz-szimbólum állatok), amikor a tartott állat jellege, mintegy 

szimbolizálja gazdája anyagi helyzetét, fizikai erejét, különcségét, vagy más egyebet. 

Például a lótartás jó anyagi körülményeket, és kell  mennyiség  szabadid t feltételez, míg 

a harci kutyák tartása er t, magabiztosságot, hatalmat sugároz embertársaink felé. 

(lásd:2.3.8.6) A madártartókról a felmérések szerint elmondható, hogy kiemelt gondot 

fordítanak nem csak kedvencükkel, de embertársaikkal való kapcsolataik gondozására, míg 

a tekn startókra általában igaz, hogy hosszú távra tervezik el re életüket, és gyakran 

foglalkoztatja ket globális problémák megoldása (Kidd, Kelly, Kidd, 1983) 

A kiválasztott, társként tartott állatot a legtöbb ember, mint családtagot jellemzi. Szoros 

érzelmi kötelék f zi össze gazdát és kedvencét, s az állatok az élet számos területén 

szerepet játszanak. Emocionális támogatást nyújthatnak, csökkenthetik a magányérzetet, 

oldhatják a szorongást, részesei lehetnek fizikai és szellemi aktivitásainknak, például a 

mozgás, séták, vagy a tanítás, képzés révén, s számos ponton segíthetnek a gyermekek 

fejl désében, vagy a gyógyításban . 

5.1.3 Köt dés 

Ezen pozitív hatások csak akkor érvényesülhetnek, ha a gazda és állata közti kapcsolat 

jó, az ember és állat között köt dés jön létre /human-animal bond/. Ez a köt dés az anya-

gyermek kapcsolathoz hasonlítható, ahol egészséges esetben a gazda, az anya 

szerepkörében, míg az állat, a gyermek szerepkörében található. A köt dést nem csak a 

szigorúan vett fejl dés-lélektani értelemben használjuk, amikor a kapcsolat alakulását 

elemezzük. A tudományos igényességgel végzett köt dési vizsgálatok a kutya-gazda diád 

kapcsolatában a kutya, gazdához való köt dését elemzik egy speciális teszt-helyzettel, a 

gyermekeknél alkalmazott Ainsworth- tesztek analógiájaként. Ekkor egy ún. idegen-

helyzet teszttel mérhet vé teszik a gazda-kutya kapcsolat milyenségét. (lásd 2.3.8.2.VII.) 
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Ezek a vizsgálatok azonban nem adnak pontos információt a gazda érzéseir l, a kutyához 

való viszonyáról – ami sok esetben az állatorvos számára segítséget jelenthetne és 

elvégzésük is helyhez, illetve képzett szakemberekhez kötött. Azonban, a gazda és állata 

közti kapcsolatot, annak életút során történ  változását tekintve, odafigyeléssel, 

empátiával, lehet vé válik a köt dés megítélése és ennek tudatában végezhet  az 

állatorvosi, pszichológusi munka. A praxisban sokszor felmerül  viselkedészavarok nagy 

része, ezen köt dés hibáira vezethet  vissza, de az állatoknál egyre gyakrabban el forduló 

pszichoszomatikus betegségek egy részénél is a gazda-állat kapcsolat nem megfelel  

m ködése áll a háttérben.   

A köt dés kialakulás id szaka nem annyira kötött, mint az embernél. Bár itt is van 

kiemelt jelent ség  periódus, a 6-8 hetes kortól 12-16 hetes korig terjed  szakaszban, de az 

egy, kiemelt személyhez való köt dés, kés bb is kialakulhat. Ez történik a menhelyekr l 

befogadott feln tt, akár több éves kutyák esetében is, akik sokszor nagyon szorosan 

köt dnek új gazdáikhoz. (Gácsi és mtsai. 2001) A túl korán elválasztott, csak emberek 

között felnövekv  kölykök esetében a kapcsolat gyakran túl szorossá válik, széls séges 

esetekben az állat feln ve sem fogja elfogadni a fajtársak közeledését, vagy a gazda 

elutazása, esetleg halála esetén komoly, depresszió tünetek léphetnek fel az állatnál is. 

Természetesen az ember és állat közti kapcsolat min sége az id ben el re haladva, illetve 

az egyes életesemények függvényében változik. Válás, vagy családtag elvesztése esetén 

szorosabbá válhat, gyermek születésekor lazulhat, de általánosságban is elmondható, hogy 

id r l id re új dimenziók nyílnak meg a kapcsolatban.(Gunter, 1999)  

5.1.4 A kapcsolat alakulása az életút folyamán 

Az életút f bb állomásait vizsgálva a gazda és állata közötti kapcsolatot a következ  

szakaszok esetében szükséges elemezni:  

1. fiatal pár összekerülése 

2. csecsem  születése 

3. óvodáskor  

4. kisiskoláskor  

5. iskolás-, korai serdül kor  

6. serdül kor 

7. feln ttkor (fiatal, középkorú, id s) 

8. állat, vagy a gazda halála 
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5.1.4.1 Fiatal pár összekerülése 

Amikor egy fiatal pár összekerül, a kapcsolatba nem ritkán az egyik fél már állattal 

érkezik. A megismerkedés el tti állattartás hátterét a szül k állatok iránti attit dje nagyban 

befolyásolja, de fontosak a személyiségb l adódó preferenciák és a tényleges tapasztalatok 

is. Ha a szül k szeretik az állatokat, gyermekeiket is az állatszeretetre fogják nevelni, s 

hogy ha k maguk gyermekként tartottak kedvenceket, gyermekeiket is erre fogják 

ösztönözni.(Kidd éd Kidd, 1996) Amikor a párkapcsolatba az egyik fél már valamilyen 

társállattal érkezik, az számos gondot, de örömöt is jelenthet mind az állat, mind az 

emberek számára. Felléphet féltékenység (Mathes, Deuger, 1982), de kialakulhat 

rangsorvita is, ez utóbbi, f leg rz -véd  kutyáknál (pl. dobermann, staffordshire, terrier). 

Azonban ha az elfogadás, elfogadtatás sikerrel jár, az együttes állattartás örömöt is jelent 

és el re vetítheti a majdani gyermekvállaláskor várható viselkedéseket. A gazda-állat közti 

köt désben a gazda szül i szerepkörbe kerül, látható, hogy mennyire következetes, 

mennyire tör dik az állattal, hogyan gondoskodik róla, hogyan oldja meg a felmerül  

akadályokat, mennyire képes a másik „szül vel” együtt „nevelni”, kompromisszumokat 

kötni, vagy milyen mértékben hárítja a gondok megoldását a másik félre. Természetesen a 

történések nem felelnek meg teljes mértékben a gyermekvállalás történéseinek, de a 

viselkedésben, gondolkodásban megjelen  tendenciák el rejelz  érték ek lehetnek. 

5.1.4.2 Gyermek születése 

A gyermek megszületése általában az állattal való kapcsolat lazulását hozza, hiszen a 

csecsem  sok id t igényel, sok eddig ismeretlen kihívás elé állítja a szül ket – f leg els  

gyermekek esetében – és az eddig át nem élhetett nagyfokú felel sség is az állat irányába 

mutatott figyelem csökkenését, eredményezheti. Azonban, ahol a gazda-kutya közti 

kapcsolat már szülés el tt is szoros, jó, kiegyensúlyozott volt, ott a gyermek érkezése után 

is fennmaradhat ez. Emellett két tényez  is szól. Úgy, ahogy emberek esetén is, általában 

nem csak egy köt dési személy létezik az állat számára sem. Vagyis természetes, hogy az 

anya ideje nagy részét a csecsem vel fogja tölteni, de ekkor a férj, vagy más, a kutyához is 

közel álló személy segítségével a kutyára, vagy bármely más állatra fordított id  

megmaradhat, a köt dési viszonyok átrendez dhetnek. Az anya számára is nagy 

jelent ség  lehet a társállattal fenntartott kiegyensúlyozott kapcsolat. A szülést követ en 

gyakran fellép  depresszió kezelésében az állat nagy szerepet játszhat. A kutyaséták miatti 

kényszer a kimozdulásra, a simogatás és játék alatt felszabaduló endorfinok (boldogság 

hormonok), a „másfajta”, már ismer s és épp ezért rutinszer en végzett cselekvések, 
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csökkenthetik az anyára nehezed  felel sség súlyát. A kutyaséták során a másokkal való 

beszédbe elegyedés csökkentheti a bezártság, magányosság, elszigeteltség érzését.  

A csecsem  érkezése a kutya számára jelent s változásokat hozhat. Ezek nem 

feltétlenül kell, hogy negatív el jel ek legyenek. A kicsi érkezése miatt, legtöbbször, 

muszáj néhány dolgot változtatni a kutya életében – például: sz kíteni a mozgásterét-, de 

ez fokozatosság elvét betartva megtehet  már a gyermek születése el tt. Így elkerülhet , 

hogy a kutya részére a gyermek érkezésének újdonsága számtalan negatív élménnyel 

párosuljon. Fontos a kicsi bemutatása is a társállat – kutya, macska – számára. A 

csecsem t a kutya méretéb l, viselkedéséb l adódóan a rangsorban maga mellé, alá 

sorolja, így nélkülözhetetlen a szül k beavatkozása, s annak tisztázása a kutya számára, 

hogy a gyermek, mint családtag a rangsorban felette áll, a szül k védelmét élvezi. Macskák 

esetében – mivel ott nincs „rangsor”, a bemutatás kielégíti az állat természetes 

kíváncsiságát és lehet séget ad az ismerkedésre. Bármely társállat esetében fontos, s t 

nélkülözhetetlen a gyermekkel kapcsolatos viselkedési szabályok tisztázása és azok 

következetes betartása, betartatása is. A csecsem k mozgása ilyenkor, még teljesen 

koordinálatlan, akarati kontroll nélküli, a sok sírás irritálhatja az állatokat. Sérüléseket 

okozhatnak az állatok szándékosan, vagy véletlenül, de, akár sérülések nélkül is, 

maradandó károk okozhatóak. A születéskor természetes nyitottság figyelhet  meg az 

állatok irányában, ez negatív tapasztalatokkal, kellemetlen élményekkel az id ben 

el rehaladva, félelmek kialakulásához vezethet, mely egész életre kihatóan 

meghatározhatják az állatokhoz, vagy egy-egy fajukhoz f z d  viszonyulást.  

Ha az állat megfelel en oltott, féregtelenített, tisztán, higiénikusan tartott és viselkedése 

is megfelel , a gyermekre nem jelent veszélyt, de jelenlétével, a gyermek-állat között 

kialakuló kapcsolat segítségével számtalan pozitívumot hozhat a fizikai, szellemi, szociális 

fejl dés terén.(Serpell, 1999) 

A csecsem  számára az állat egy lesz a környezet ingerforrásai közül, de nagyobb 

jelent séggel fog bírni, mint az élettelen környezet ingerei. Figyelemfelkelt  lehet az állat 

mozgása, hangja, szaga egyaránt. A kisbaba számára azonban ez a kapcsolat még csak a 

„Mi ez?” kérdésével jellemezhet  leginkább, és kimerül az állat észlelésében.  A baba 

számára az állattal való kapcsolat hónapról hónapra új dimenziókkal b vül. 

Az els  hónapokban, mint küls  környezeti inger szerepel, mely azonban érdekesebb, 

figyelemfelkelt bb az élettelen környezeti ingereknél. A csecsem  nézegeti, vizsgálgatja 

az állatot, érzi annak szagát, esetleg melegét, hallja hangját és általában megfigyelhet  az 

állatok irányában egyfajta természetes érdekl dés, nyitottság. Már az alig egy hetes baba is 
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próbál az arcától 20-25 cm-re lev  tárgyra, él lényre fókuszálni, illetve, ha az gyorsan 

közeledik felé, pislogással reagál. Ezen korai id szak fontos reflexe a markolási reflex, 

mely körülbelül a második hónapig figyelhet  meg. Ennek köszönhet en, a csecsem  a 

kezébe kerül  tárgyakat megmarkolja, de képtelen azokat hosszabb ideig megtartani, vagy 

akaratlagosan elengedni. (Atkinson, 1999, Cole, 1998) 

Az egy hónapos babák már képesek tekintetükkel követni a néhány centiméternyit 

mozgó tárgyakat, de egy kalitkában mozgó madarat, akváriumban úszó halat is. A korai, 

explorációs játékok egy formája lehet nem csak a plüss állatok, csörgök tanulmányozása, 

hanem a kutya, macska, vagy más állat mozgásának követése is. A baba tetszését izgatott 

kéz és lábmozgásokkal jelzi, ami esetleg az állatot megijesztheti. Az els  6 hét jellemz je a 

gyakori „hasfájósság”, ami általában sok sírással párosul, fokozottan irritálhatja az 

állatokat, de néha védelmez , gondozói viselkedést is kiválthat bel lük. A második 

hónapban már kezdenek elt nni egyes korai reflexek (moro, markolási), a baba próbál a 

számára vonzó tárgyak felé nyúlni, általában még kevés sikerrel, és ha el is éri azokat, 

megtartani még nagyon rövid ideig képes ket.(Cole, 1998) 

A 3-4. hónap az érzékszervi, mozgásos korszak kezdete. Eleinte akarati kontroll nélküli 

izgés-mozgás, kés bb akaratlagos mozgás figyelhet  meg az él lények, tárgyak irányába. 

Az exploráció már nem csak a nézésben, hallgatásban merül ki, hanem a fogás, érintés 

révén aktívvá válik. Körülbelül erre az id szakra a szem –kéz koordináció eléggé fejletté 

válik ahhoz, hogy a gyermek célzottan, akaratlagosan megérintse, megfogja az állatot, ez a 

fajta vizsgálódás már szerepet játszik a testséma alakulásában, az én-tudat fejl désében is. 

Ebben az id szakban a világ felfedezésének egyik legjelent sebb módja, a dolgok szájba 

vétele, így a higiénia szem el tt tartása elengedhetetlen! Az összpontosító képesség 

fejl désének köszönhet en a gyermek, ha hangokat hall elhallgat, és fejét a hangforrás felé 

fordítja – érdekl dve figyelve így, akár az emberi beszédet, a kutyaugatást, vagy a macska 

nyávogását. Az id  el rehaladtával, a mozgás fejl désének köszönhet en a gyermek már 

képes fejét felemelni, és hosszabb ideig fenntartani, s t a karok mozgásának 

koordinálásával már aktív helyváltoztatásra is képes- igaz még csak kúszással, de már 

nagyobb terület felderítésére is képes. Fontos, hogy ekkortól az állattal kialakított 

kapcsolat is változik, hiszen már a csecsem  is képes kontaktusfelvétel kezdeményezésére. 

A 5-6. hónapra a legtöbb baba stabilan ül, a 8-9. hónapra megtanul mászni, igaz a járás 

megjelenése még több hónapot igénybe vehet. Általában elmondható, hogy a 10 hó –1 év 

körüli id szakban az ülés és a járás megjelenésével tovább b vül az állattal kapcsolatos 

ismerkedési és játék lehet ség. Fontos, hogy a meginduló, mászni, járni kezd  gyermek 
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méretéb l, mozgásából adódóan „préda” szer vé válik, és ez egyes kutyákban 

zsákmányszerz  viselkedést aktiválhat! Sérült, például születési károsodott gyermekeknél 

a kutya, mint terápiás segít , már a korai id szakban is részt vehet a fejlesztésben, például 

a kúszás bemutatásával ösztönözheti a gyermekeket hasonló mozgás végzésére. Szintén 

erre az id szakra (7-9. hónap) jelenik meg a köt dési viselkedés. Maccoby (1980)(id. Cole, 

1998) ennek négy jelét sorolja fel:  

1. A gyermek igyekszik els dleges gondozója közelében maradni.  

2. Nyugtalan lesz, ha elválasztják gondozójától.  

3. Boldog mikor újra találkozhat a köt dési személlyel.  

4. Akkor is a másik személy felé irányítja figyelmét, ha az éppen nincs jelen.  

Köt dési személy els sorban az édesanya, vagy a gyermek els dleges gondozója. Mivel 

azonban több köt dési személy is lehet, megfelel en szoros kapcsolat esetén állatok 

irányában is kialakulhat köt dési viselkedés.(Levinson, 1978) A kisgyermek fokozottan 

figyeli a köt dési személy viselkedését a különböz  szituációkban. Ha az anya megijed, 

félelmet mutat, a baba is azt fog mutatni. Ez az oka legtöbbször annak, hogy a kutyát, vagy 

más állatot nem szeret , esetleg azoktól fél  szül k gyermekei,- függetlenül az eredetileg 

meglév  nyitottságtól az állatok irányában- már igen korai id szaktól félelmet, 

idegenkedést mutathatnak az állatok irányába. 

A 12-18. hónap jellemz je a gyermek kísérletezése a különféle területeken – a hatások, 

következmények megfigyelése céljából. Az állat már ebben a korai id szakban is a 

viselkedésével szankcionál, vagyis a túlzott érdekl désre, zaklatásra eltávolodással reagál, 

megvonva ezzel a gyermekt l a játék, érintés lehet ségét – és egyben így segítve t mások 

igényinek megértésére, tiszteletben tartására, vagyis az empatikus viselkedésre.  

A 18. hónap tájékán jelent s változások következnek be a gyermek-állat játékok 

min ségében. Nagyjából ezen id szakban az explorációs játékokat felváltják a 

szimbolikus, vagy fantázia játékok és ez a játéktípus körülbelül a gyermek 5 éves koráig 

dominál majd. A második életévben az agyi változásoknak köszönhet en (agykéreg egyes 

részei, valamint az agykéreg-agytörzs közötti idegek mielinizációja gyorsul) 

nagymértékben fejl dnek egyes pszichológiai funkciók: éntudat, a viselkedés akaratlagos 

vezérlése, nyelv elsajátítása, módszeres problémamegoldás (id. Cole, 1996.). Ezekkel 

egyidej leg a gyermek-állat közti kapcsolat ismét min ségi változáson megy keresztül. Az 

eddig f ként non-verbális kommunikációt egyre jobban kezdi kiegészíteni – a nyelv, 

beszéd fejl désével- a verbális kommunikáció, s n  a szemkontaktusok mennyisége 

is.(Takács, 2001) A gyermek szívesen simogatja a kutyát, esetleg megnyalatja vele kezét, 
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ha a kapcsolat engedi, szívesen odabújik hozzá, ölelgeti, és egyre többet beszélget vele –

olyan módon, kifejezésekkel, mint kortárs csoportbeli játszótársaival. Bár már próbál 

vezényszavakat adni a kutyának, az a gyermeki parancsoknak még nem engedelmeskedik. 

El szeretettel visz az állatoknak ételt, bedobja a ketrecbe a salátát, almaszeletet (ezáltal is 

fejl dhet az empatikus viselkedés, mozgáskoordináció), de az állatok felel sségteljes, 

önálló ellátása még jó ideig nem bízható rá. Az állatokkal kapcsolatos játékban egyre 

inkább a szimbolikus jelleg kerül el térbe, csakúgy, mint az emberekkel kapcsolatos 

játékok során. A csecsem kori történések, az akkor szerzett tapasztalatok, a szül kt l 

ellesett viselkedés az állatok irányában, alapvet en meghatározzák a gyermek kés bbi, 

állatokkal kapcsolatos magatartását. A pozitív tapasztalatok, az állatokkal kialakított jó 

kapcsolat fejleszt leg hathat a gyermekre – például mozgás, beszédkészség, szociális 

viselkedés terén, de az ekkor kialakult félelmek is életre szólóan megmaradhatnak.(Fine, 

2000) 

5.1.4.3 Az óvodáskor  

A csecsem kor végén a gyermek-állat kapcsolat jelent s min ségi változáson megy 

keresztül. A 3 év körüli gyermekek már magabiztosan mozognak, önálló döntéseket 

próbálnak hozni, szívesen keresik a kapcsolatot kortársaikkal és az állatokkal is. Amelyik 

gyermek állatok között él, egyre többször próbál játszani velük, szívesen beszél hozzájuk, 

etetni, gondozni próbálja ket. 

Jellemz  az óvodás korra az egocentrikus gondolkodás. Itt a világ szemléletének egy 

speciális módjáról van szó, arról, hogy az ilyen korú gyermekek a történéseket mindig egy 

néz pontból, a saját szemszögükb l képesek csak vizsgálni. Jó példa erre egy amerikai 

vizsgálat eredménye (Plous, 1993). 3-5 éves gyermekeket arról kérdeztek, szerintük mely 

állatok a legboldogabbak: a vadállatok, a kedvencek, vagy a háziállatok. A válasz 

meglep en alakult. Legboldogabbnak a gyermekek a háziállatokat tartják, ezután 

következnek a kedvencek és legvégül a vadállatok. A gyermekek egocentrikus 

gondolkodásának ismeretében ez könnyen magyarázható. Szerintük azok az állatok élnek 

legjobban, akikr l gondoskodnak, van hol aludniuk – védett helyen, ellátják ket 

b ségesen élelemmel és mindezért, szinte semmit sem kell tenniük. Ezzel szemben a 

vadállatoknak folyamatosan küzdeni kell az életben maradásért. Egy másik érdekes terület, 

a valóság és a látszat megkülönböztetésének képessége-képtelensége. Amikor 

gyermekeknek bemutattak egy cicát, játszhattak vele, simogathatták, majd egy óvatlan 

pillanatban a macska fejére egy vicsorgó kutya-álarcot helyeztek, a 3 éves gyermekek 
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többsége megijedt az állattól, féltek attól, hogy a „kutya” megharapja ket. A 4-5 évesek 

gondolataiban meglehet s káosz uralkodott. Bár nem gondolták, hogy a macska kutyává 

változott, mégis olyan egyszer  kérdésekre, mint hogy tud-e az állat ugatni, morogni, - 

nem mindig válaszoltak helyesen. A 6 évesek már szinte kivétel nélkül tudták, hogy a 

macska csak „úgy néz ki” mint egy kutya, de nem változott azzá, s így félniük sem kell 

t le. (Plous, 1993) 

Azok a gyermekek, akik állatok mellett n nek fel (a családban tartanak társállatot, vagy 

ha nem, legalább módja van rá, hogy gyakran találkozzon állatokkal) bizonyos területeken 

kiemelked  fejl dést mutatnak, ilyen például az empátia fejl dése.(Paul, Serpell, 1996, 

Hodbadni, Bálint, 2001) Az óvodások már kifejezetten érdekl dnek az állat gondozása 

iránt, szívesen etetik, itatják, fésülik kedvencüket. Megfigyelhet  persze bizonyos 

különbség a nemek tekintetében. Míg a fiúk inkább az állat viselkedését, felépítését kísérik 

figyelemmel, a lányokra sokkal inkább jellemz  a gondoskodás, babusgatás. Az állat 

viselkedésével gyakran irányítja a gyermeket. A túlzott zaklatásra félrevonulással, a játék 

abbahagyásával reagál, a kedveskedést kedvességgel viszonozza.(Kidd és Kidd, 1990, 

Tóth, 2001, Rákosi, 2002) Ezáltal hozzásegíti a gyermeket mások igényeinek 

megértéséhez, elfogadásához – parancsszavak, tiltások, fenyegetések nélkül. A szül i 

szerepkörbe való helyezkedés (etetés, gondozás) nagy el nye – a felel sségérzet alakítása 

mellett- a „másik oldal” megtapasztalása. Megfigyelhet , hogy azok a gyermekek, akik 

maguk is gondozni, esetleg irányítani próbálnak már egy állatot, szüleik irányítását is 

könnyebben elfogadják.(Fifield, Forsyth, 1999) 

Az állatokkal való gyakori találkozás során a gyermek-állat kommunikáció is egyre 

változik. Egyre nagyobb szerepet kap a verbális kommunikáció, beszélgetés az állattal, az 

állatról. A gyermek az állathoz úgy beszél, mint kortársaihoz. A játékok során a 

szimbolikus játékok, majd a társasjátékok figyelhet k meg, sokszor keresi a fizikai 

kontaktust az állattal, simogatja, ölelgeti, a szül k beszámolói szerint sokszor 

„agyonszeretgetik” az állatot. A csecsem korhoz képest n  a szemkontaktusok száma is, 

igaz ennek mértéke még meg sem közelíti a korai serdül korban megfigyelhet  mértéket. 

(Takács, 2001) 

Az óvodás korú gyermekek az állatokat mint nagy kategóriát azonosítják, s az egyes 

állatokat, mint e csoport képvisel it kezelik. Viselkedésüknek különféle szándékokat 

tulajdonítanak, gyakran feltételezik, hogy azért közeledik egy állat, mert bántani akarja 

ket. A kommunikáció során a gyermekek ritkán kezdeményeznek, inkább megvárják, 

hogy az állat közeledjen feléjük. A lassan, kiszámíthatóan mozgó állatok (pl. tekn s) 



 137

kevésbé t nnek félelmetesnek számukra, míg a hirtelen, váratlan mozdulatok ijeszt en 

hatnak. (Myers, 1994)(lásd:2.2.4.3) 

A mozgás fejlettsége már lehet vé teszi az aktív mozgást igényl  játékok megjelenését. 

Ilyenek a fogócskázás, birkózás, vagy akár az apport-játékok el futáraként, labdadobálás 

az állatnak. Mivel a gyermek a dominancia-hierarchiában még az állat alatt, mellett foglal 

helyet, fontos a szül i kontroll hangsúlyozása, s az „er fitogtató” játékok kerülése (pl. 

rongyozás, birkózás). 

Az óvodás gyermekek leggyakoribb kedvencei a háziállatok, közülük is általában a 

kicsi, szelíd állatok. A gyermekek már szívesen rajzolnak állatokat, a finommozgások 

fejl désével egyre több gyermeki „m alkotás” témáját adják állatok. Sokszor az egyes 

embereket is állattal azonosítva jelenítik meg, például önmagát póknak rajzolva, apukáját 

teveként, anyukáját katicabogárként, testvérét zsiráfként ábrázolja egy 5 éves kislány. A 

pszichológia gyakran alkalmaz ilyen „elvarázsolt” gyermekrajzokat, a családi viszonyok 

feltérképezésére.(Myers, 1999, 2002, Tóth, 2001) 

Az állattartás pozitívan hat a gyermekek tanulására is. A kategorizáció során a házi és 

vadállatok elkülönítése, az egyes állatok megkülönböztetése, nevének, jellemz inek 

megjegyzése, fejleszti a memóriát, az információk feldolgozásának, rendszerezésének 

képességét.  

Az állattartás szociális serkent  hatása már ebben a korban is megfigyelhet . 

Kutyasétáltatás során könnyebb az ismerkedés más gyerekekkel, s t az állat jelenléte a 

gyermek kortárscsoporton belüli státuszát is emelheti. A társas kapcsolatok építése, a 

kommunikáció facilitálása az állatok segítségével különös jelent séget kaphat 

fogyatékossággal él  gyermekek esetében. (Fine, 2000, Tóth, 2001) 

Mivel a gyermekek szoros, szereteten, kölcsönös elfogadáson alapuló kapcsolatot 

építenek ki kedvenceikkel, az állatorvosoknak több szempontból is „figyelniük kell” e kis 

gazdik csoportjára. A rendel be általában szüleivel érkez  óvodás, aki kis kedvencét – 

általában tekn sét, hörcsögét, tengerimalacát - hozza el, ugyanannyi, ha nem több tör dést 

igényel mint a feln ttek. Kíváncsiak a betegség okára, a kezelés menetére, érdekl dnek a 

javulás fel l. Ha partnernek tekintik ket, és a számukra is érthet  módon magyarázzák el 

a teend ket, nem csak az adott állat „jöv je” befolyásolható, de az állatorvosokban bízó, 

felel s állattartó feln tté válásuk is alakítható. Néha azonban a gyógyulás nem következik 

be, s ilyenkor az állatorvos számára fontos, az óvodások halállal kapcsolatos 

vélekedésének ismerete.  
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A 3-5 éves gyermekek még nem képesek a halált, megváltoztathatatlan tényként 

elfogadni. Nem értik annak véglegességét, az elhunytat gyakran visszavárják, beszélnek 

hozzá, gyakran álmodnak vele. Gyakran hiszik, hogy az  gondatlanságuk, vagy 

gondolataik idézték el  a halált (mágikus gondolkodás).(Polcz, 2000) Betegség esetén 

gyakran félnek a hasonló helyzetekt l, például, ha tudják, hogy az állatnak fájdalmai 

voltak, saját fájdalmuk esetén párhuzamot vonnak. (Lee és Lee, 1992) Az állatorvosi 

gyakorlatban gyakran elhangzó „elaltatás” kifejezéssel komoly alvászavarokat, 

ágybavizelést, szorongást lehet - akaratlanul is- el idézni. Könnyen bemutathatók a halál 

bekövetkeztének jelei, a légzés leállása, a mozgás megsz nte, vagy a test kih lése, s így a 

különbség alvás-halál közt egyértelm vé tehet . Fontos feladat a szül k bevonása, hogy 

segítsenek a gyermeknek a halál elfogadásában, a gyász feldolgozásában. Gyermekes 

családoknál javasolt az állat eltemetése, olyan helyre, ahol a sír kés bb is felkereshet  

(saját kert, állattemet ), egy emléktárgy megtartása (nyakörv, vagy a madár kedvenc 

csengetty je), s az, hogy a gyermekkel minél többet beszélgessenek, ismerjék meg 

gondolatait, s segítsenek félelmeinek eloszlatásában.(Scas, 1999) Mindez nem csak az 

adott gyászesemény feldolgozása miatt fontos. A gyermekek nagy része, vélhet leg ezel tt 

még nem találkozott más haláleseménnyel, s így el ször itt tanulhatják meg, hogy hogyan 

kell helyesen elvégezni a gyászmunkát. Ez a tapasztalat, akár a feln ttkori, már emberi 

veszteséget megél  viselkedést is befolyásolja majd.  

5.1.4.4 A kisiskolás- és a korai serdül kor 

A legtöbb társadalomban a feln ttek úgy viselkednek, mintha az 5-7 éves gyermekek a 

fejl dés egy új szakaszába lépnének, amely körülbelül 12 éves korig tart (Harkness és 

Super, 1985; Rogoff et al., 1975, id. Cole, 1998.). 

„Hat éves kortól, nagyjából az els  tejfogak elvesztését l kezdve, fontos biológiai, 

kognitív és szociális fejl dés figyelhet  meg. Jelent sen n  a testméret, az izomer , az agy 

fejl dése pedig kifinomultabb, bonyolultabb cselekvést és magasabb szint  gondolkodást 

tesz lehet vé. Az emlékezésnek új formái jelennek meg, s jelent sen n  az emlékezeti 

terjedelem is. Piaget erre az id szakra teszi a gondolkodás egy új módjának, a konkrét 

m veleti gondolkodásnak a kialakulását, vagyis azt, hogy az iskoláskorú gyermekek 

mentális m veletek elvégzésére válnak képessé, amik tulajdonképpen egy logikai 

rendszerbe illeszked , bels  cselekvések.” (Cole,1998.)  

Az iskolás korú gyermekeknél csökken a szül k, f leg az édesanya közelében töltött id  

mennyisége, ezzel párhuzamosan egyre több id t töltenek kortársaikkal. 
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A feln ttek az ilyen korú gyermekekt l már nagyfokú önállóságot várnak el, n  a rájuk 

bízott feladatok mennyisége is. Elvárják bizonyos viselkedési szabályok betartását, s olyan 

készségek megtanulását, melyek feln ttkorukban kapnak majd fontos szerepet.  

Magyarországon már a kisiskoláskorú gyermekeknél is nagyfokú teljesítményorientáció 

figyelhet  meg, úgy, mint számos nyugati államban. Sajnálatos tény, hogy a rendszerváltás 

évei után megfigyelhet vé vált, a szociális kapcsolatok csökkenése, elértéktelenedése, a 

túlhajszoltság, (Kósa et al. 1999.) a nagycsaládok számának csökkenése, mely tényez k 

jelent sen befolyásolják az iskolás gyermekek társadalmi beilleszkedését, s az ehhez 

szükséges családi, társadalmi támogatást.  

Az iskoláskori állattartás egyik legfontosabb szerepét az adja, hogy ebben a 

megváltozott, elvárásokkal, feladatokkal teli, új, bizonytalan helyzetben, a kedvencek 

stabilitást, biztonságot, biztos sikerélményt jelentenek gazdáiknak. 

A gyerekeknek gyakran kedvenceik a bizalmasaik, hozzájuk fordulnak, ha titkuk van, 

ha szomorúak, ha gondjaik vannak, vagy ha biztonságra vágynak. A gyerekeknek, életük 

olyan szakaszaiban, amikor biztonságérzetük lecsökken (válás, költözés, egyéb stresszel 

teli id szakok, pl. ilyen az iskolakezdés is), társállataik segíthetnek újra megtalálni az 

egyensúlyi helyzetet.(Hansen, 1999, Fine, 2000)  

A gyermek-állat játékok egyre nagyobb jelent séget kapnak. Piaget szerint a 7-8.életév 

tájékán alakul ki a társasjáték, mely már igazi együttm köd  játék, s e játékforma az 

állatokkal kapcsolatban is megfigyelhet , pl. bújócskázás, elt nt dolgok közös 

megkeresése. (Cole, 1998) Habár egyre gyakoribbak az er fitogtató játékok: birkózás, 

rongyhúzogatás, de az apport játékok is jelen vannak. Nagyon gyakoriak a fizikai 

kontaktussal járó, illetve a nagy mozgásintenzitást igényl  játékok.  

Természetesen felmerülnek a gyermek-állat játékok során jelentkez  dominanciális 

problémák is (rongyozás, birkózás, stb.). Fontos, hogy a játék során a kutya ne kerekedjen 

felül a gyermeken, de persze meghatározó a nevelés is, s a szül k azon magatartása, hogy 

mi az, amit domináns viselkedésként értékelnek, illetve, amit még elt rnek az állattól.  

A gyermekek a kutyát igazi játszótársnak, társnak tekintik. Egyre jobban értik a tartott 

állat jelzéseit, testbeszédét – többek közt ennek köszönhet en egyre toleránsabbá válnak az 

állattal. Megjelenik a tanítás igénye, de az állat a gyermeket ekkor még inkább 

játszótársként és nem annyira gazdaként értékeli.(Takács, 2001) 

A gyerekek már napi rendszeres id töltésként foglalkoznak a kutyákkal, vagy egyéb 

kedvenceikkel, s ez segít mind az id beosztás megtanulásában, mind a tényleges felel sség 

megtapasztalásában.  
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Egyes jelek, melyek az állat elleni er szakos cselekedeteket mutatják, már a kés bbi, 

problémás viselkedést is el re vetíthetik. (Raupp, 1999) 

A fejl d  mentális és nyelvi képességek eredményeként a kommunikációban is változás 

figyelhet  meg. A 6-8 éves gyermekek esetében az állatok irányában egyre nagyobb 

szerepet kap a verbalitás. Egyre pontosabban adnak utasításokat a kutyáknak, néha már 

sikerrel alkalmazva azokat, n  a szemkontaktusok száma, a simogatás, érintés mennyisége 

ezzel párhuzamosan csökken, céltudatossá válik (pl. dicsérethez köt dik).( Takács, 2001) 

Egyre jobban értelmezik az állatok nem-vokális jelzéseit (testbeszéd), s a sikeres, jól 

m köd  kapcsolat önmagában is meger sít  érték .  

Szívesen tanulnak a különféle állatok életér l, szokásairól, igényeir l, érdekli ket, 

hogy az állatok hogyan élnek természetes környezetükben. Szeretnek állatkertbe, 

vadasparkba, múzeumokba járni, szívesen hallgatnak el adásokat vadállatokról, azok 

életmódjáról, vagy akár a felel s állattartás témaköréb l. A hallott információkat 

feldolgozzák, igyekeznek beépíteni azokat hétköznapjaikba, s t szívesen átadják ket 

ismer seiknek, családtagjaiknak. Az állatorvosoknak, tanároknak éppen ezért kiemelt 

szerepe lehet e korosztály gondolkodásának formálásában. 

A kedvenc befolyásolhatja a személyközi kapcsolatokat is, például egy nagytest , vagy 

nagyon okos kutya, egy egzotikus macska, vagy hüll  növelheti a gyermek kortárs 

csoportban elfoglalt pozícióját.  

Az állat állandó jelenlétével biztos, segít kész társsá válhat, csökkentheti az 

iskolakezdéssel, a beilleszkedéssel kapcsolatos szorongásokat, a játék és gondozás kapcsán 

pedig, állandóan megújuló sikerélményt adhat az esetlegesen el forduló iskolai kudarcok 

mellett is. (Paul, Serpell, 1996, Hansen, 1999) 

Említésre méltó az is, hogy nyugati társadalmakban egyre gyakrabban tartanak állatokat 

az osztályteremben, így téve lehet vé, hogy azok a gyermekek, akik otthon nem tarthatnak 

állatot, szintén élvezhessék az állatokkal való kapcsolat jótékony hatását. Megfigyelhet  az 

is, hogy az ily módon tartott állatok növelik a csoport összetartását, a gyerekek egymás 

iránti empátiáját, segít készségét.(Hergovitz et al., 2002) 

Ahol az osztálytermi állattartás nem megoldható, ott az állakkal való alkalmi 

kapcsolatfelvétel, a róluk való oktatás, látogató állatok segítségével is megoldható. 

Az ilyen alkalmi állatlátogatások kifejezetten nevel , vagy akár terápiás céllal is 

történhetnek Az állatok jelenléte segíthet a szorongás oldásában, a hiperaktivitás 

kezelésében, vagy akár kommunikációs problémák, tanulási zavarok kezelésében. (Tetra 

Alapítvány, 2005.) 
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A 9-14. év tájékát nevezzük a korai serdül kor id szakának, melyben a gyermek élete 

számos változáson megy keresztül. Ezek egyrészt küls , fizikai változások (pl.: hang, 

testalkat), másrészt bels , lelki változások (pl.: érzelmi, gondolkodási). A biológiai éréssel 

együtt új vágyak, érzelmek ébrednek, a kialakuló bens séges baráti kapcsolatok mellett 

megjelenhet az els  szerelem, s a barátságokban is a lojalitás, intimitás válik fontossá. A 

családhoz f z d  kötelékek lazulni kezdenek, megjelennek az els  függetlenedési 

törekvések. Fontossá válik a kortárs csoporton belüli népszer ség is. Nagyra tör  álmok, 

célok jelennek meg, n  a felvállalt felel sség is.(Cole, 1998)  

A dominancia problémák általában ebben a korban sz nnek meg, a gyermek végre tudja 

hajtatni a kutyával a különböz  feladatokat, s a kapcsolatban is egyre inkább gazdaként 

viselkedik. 10 megkérdezett gyerek közül 8, egyértelm en a kutya gazdájaként 

aposztrofálja magát. (Tóth, 2000) Kutyaiskolába járnak „mert a kutya engedelmességet és 

fegyelmet tanul, és itt jól összeszokunk”, s ezzel párhuzamosan, az új gyakorlatokkal, 

b vül a kutyával folytatható játékok repertoárja is. A gyerekek gyakran beszámolnak arról 

is, hogy a játék hevében a kutya morogni, vadulni kezd, de ilyenkor egy erélyes rászólásra, 

ezt a viselkedést abba hagyja. Mindez mutatja, hogy a gyermekek kommunikációs 

képességei sokat fejl dnek, ritkán fordul el  sikertelen interakció. A játékokat a 

szabályjátékok jellemzik, szabályok által vezérelt interakciókkal. (Takács, 2001) A 

nevelésben már alkalmazzák a büntetés eszközét, az autonóm moralitás szerint, a büntetés 

arányban van a b nnel, és büntetéskor a szándékot is figyelembe veszik. Fokozódik az 

állatról való gondoskodás igénye, s az ezzel járó felel sség, rendszeresség az élet más 

területeire is generalizálódik. A szemkontaktusok száma markánsan növekedik, a 

simogatások, érintések célzottá válnak, a verbális kommunikáció dominál. Az állat, mint 

megért  barát fontos szerepet kap a gyermekek életében. Kedvencét a gyermekek többsége 

értelmes, okos, fogékony lényként jellemzi. A preferált tulajdonságok a következ k: 

barátság, szelídség, szépség, okosság. (Tóth, 2000) Ezt a korosztályt már aktívan 

foglalkoztatja a természet- és állatvédelem, akár az ezekben való aktív részvétel is. A 

tartott állatok faját tekintve már itt is megfigyelhet  - igaz ez f leg a serdül kor idején 

válik markánssá - az ún. „nemszeretem” állatok tartása, mivel ezek egzotikusságot, 

különcséget, bátorságot sugároznak gazdáikról.  

Mindkét korosztályra igaz, hogy az állattal folytatott játék, kommunikáció, mintegy 

prototípusként szolgál a társadalmi közegben való kapcsolatfelvételhez, segítve a 

közösségbe való beilleszkedést. A kutyát befogadó családok gyermekeinél rövid id  alatt 

nagyobb együttm ködési készséget, több társas kapcsolatot, kevesebb sírást, nagyobb 
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önbizalmat lehet megfigyelni.(Paul, Serpell, 1996) Mivel az állattal való kapcsolat szoros, 

a gyermekek nagyon ragaszkodnak állataikhoz, fontos, hogy a kedvencek gyógyítása, akár 

elvesztésük kapcsán, partnerként bánjanak velük. Ezek a gyermekek már nem ritkán 

egyedül érkeznek kedvencükkel a rendel be, érdekli ket a betegségek várható lefolyása, a 

gyógykezelés módja, s a kezelési folyamatba aktívan részt szeretnének, és részt tudnak 

venni. 

A kedvencek elvesztésének tekintetében a két korosztály különbséget mutat. A 

kisiskolás korú (5-8 éves) gyermekek a halált, mint külön személyt azonosítják 

(perszonifikáló típus), gyakran „kaszásként”, „csontvázként” képzelve el. (Polcz, 2000) 

A nagyobb gyermekek azonban már képesek a halált elfogadni (reális típus), vagyis 

tudják, hogy a halál a testi élet teljes és végleges megsz nését jelenti. Akárcsak a kisebb 

gyermekeknél, segíteni kell az állat elvesztésének feldolgozását. Javasolt a halott állat 

megtekintése, a közös temetés, az emlékek segítségével a történtek feldolgozása.(Lee és 

Lee, 1992, Stewart, 1999) Az állathoz való köt dés, f leg a korai serdül kor, s majd a 

serdül kor idején is, komoly érzelmi töltetet kap. Egy ilyen, adott esetben túlf tött, 

érzelmekkel teli viszony felbomlása a gyermek számára komoly megterhelést jelent, id t 

kell hagyni a veszteség feldolgozására, s a gyermekt l tenni függ vé, hogy mikor kész egy 

szereteten és bizalmon alapuló új kapcsolat kialakítására.  

5.1.4.5 Serdül kor 

Az állatokkal való kapcsolat szempontjából az egyik legérdekesebb korszak a 

serdül kor. Ekkor, nagyjából 14-18 éves korban olyan nagymérték  változások zajlanak a 

fiatalok gondolkodása, csoporton belüli hovatartozása, a küls , vagy akár az én-identitás 

területén, melyek az állatokkal, s kifejezetten a társállatokkal való kapcsolatot is jelent sen 

átszínezik. 

A „már nem gyerek, de még nem feln tt” korszakot jellemzik a gyakori érzelmi és 

kapcsolati konfliktusok. A fiatalok felt n en sok negatív élményr l számolnak be, 

problémáikat nemegyszer megoldhatatlannak látják. Gyakori a visszautasítottság, meg nem 

értettség érzése. A csoporthoz tartozás kiemelt jelent séget kap, fontosak a csoportot 

irányító bels  szabály rendszerek, a csoporton belüli státusz. Fontos, hogy megfelel en 

alkalmazkodjanak társaikhoz, hiszen éppen ehhez a csoporthoz viszonyítják önmagukat is. 

Énképük, önbecsülésük szintén e kapcsolat révén alakul, a társak elismerése, a normák 

betartása mindennél fontosabb lehet. Az eszményképek keresése mellett, szinte állandóan 

jelenlev  kérdés a „Ki vagyok én?” kérdése. A különböz  szerepkörökbe helyezkedés 
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révén pedig, a feln ttkorra való felkészülés figyelhet  meg. Az egyre gyakrabban létrejöv  

párkapcsolatok is, remek gyakorló pályaként szolgálnak a másik elfogadására, 

megértésére.(Cole, 1998)  

Ebben a korszakban különösen nagy szerepet kapnak a közeli hozzátartozók, vagyis a 

sz k családi kör, beleértve a társként tartott állatokat is. Általában elmondható, hogy a 

szül i empátia, illetve a kortárs csoportba történ  beilleszkedés meghatározó jelent ség . 

Ezek függvényében, amennyiben a szül k kell en empatikusan, együtt érz n reagálnak a 

serdül  problémáira, vagy a kortárs csoport bír nagy jelent séggel, a társállattal való 

kapcsolat nem változik, vagy inkább lazul. Ellenkez  esetben, ha szül k nem megért k, 

esetleg követel dz , ellenséges a családi légkör, és/vagy a csoporthoz tartozás sem 

jellemzi a fiatalt, a társállatokkal való kapcsolat kiemelt jelent séget kap, és szorosabbá 

válik, mint azel tt volt. Több id t töltenek az állattal, gyakrabban keresnek olyan 

id töltést, ahol a társállaton kívül, sem szül k, sem mások nincsenek jelen, s az állat, mint 

lelki társ kap helyet életükben.(Hodbadni, Bálint, 2001) 

Attól függetlenül azonban, hogy az állattal való kapcsolat lazul, vagy szorosabbá válik, 

a serdül k stressz helyzetben keresik az állatok társaságát. Úgy gondolják, hogy az állat 

olyan érzelmi támaszt jelent, aki elvárásoktól mentes és feltétel nélküli szeretetével minden 

helyzetben, megért  társuk lehet. (Van Houtte, Jarvis, 1995) Gyakran folytatnak önfeltáró 

beszélgetéseket kedvencükkel, s ezeket a beszélgetéseket általában jellemzik a túlzott 

érzelemnyilvánítások. 

A serdül k kutyák iránti érzéseit legjobban talán a következ , éppen t lük származó 

idézetek foglalják össze (Hodbadni, Bálint, 2001):  

- „Jelenléte megnyugvást jelent, szeretem, ha simogathatom, ha elmondhatom a 

problémám, mindig meghallgat. Teljes lelki társ és teljes érték  családtagnak számít 

a mi családunkban. Ha nincs kedvem találkozni emberekkel, akkor  felvidít a 

tekintetével. Ha hozzám bújik, nyugalmat áraszt. Imádni valóak, a nézésük, 

viselkedésük elárulja, mit gondolnak, mire vágynak.” 

- „Ha magányos vagy és van kutyád, akkor jobb kedved lesz, mert a kutyádat 

szeretheted, és benne nem fogsz csalódni, és nem bánt meg.” 

- „Nyugalmat ad.  az egyetlen, akinek, ha valamit elmondok, nem adja tovább.” 

Egyes fiataloknál ekkor válik jellemz vé az ún. nem-szeretem állatok, vagyis kígyók, 

pókok, egyéb kétélt ek, hüll k, rovarok tartása. Ezen állatok tartása több „célt” szolgálhat. 

Egyrészt tartásuk bátorságot, egzotikusságot sugall, s így hozzájárulhat a kortárs csoporton 
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belüli magasabb pozíció megszerzéséhez. Másrészt, az ilyen típusú állatok barrier 

funkcióval rendelkeznek, vagyis az emberek egy jelent s része kerüli ket, illetve 

gazdáikat is, s így segítik a serdül  elhatárolódását bizonyos emberekt l.  

Speciális helyzetet jelent, mégis sok fiatalra igaz, hogy ebben az életkorban 

kapcsolódnak be az aktív állat- és természetvédelembe, nemritkán annak radikális 

irányzataiba.(Jamison et al. 2000) Gyakran ezen „útkeresés” kapcsán „belekóstolnak” a 

vegetáriánus életmódba is, s az új életforma, új célokkal, új ismeretségekkel, segítséget 

jelenthet saját identitásuk megtalálásában is.(McDonald, 2000) Ez az út gyakran jár a 

függetlenedés mellett, régi barátságok elvesztésével, s annak veszélyével, hogy a serdül  

valamely fanatikus csoporthoz csapódva a társadalom által el nem fogadott útra tér. 

5.1.4.6 Feln ttkor 

A feln ttkort vizsgálva érdemes nagyobb korszakokat külön is szemügyre venni. Els  

periódusként a fiatal feln ttkort, másodikként a középkorosztályt, végezetül pedig az 

id skort tekintve elemezhetjük az állatokkal való kapcsolat alakulását. 

- Fiatal feln ttkor 

A fiatalok ekkortól válnak igazán függetlenné, kezdenek önálló életet élni. Mivel ez sok 

új helyzet megoldási kényszerét is jelenti, ezt a korosztályt a kihívások, megfelelési és 

bizonyítási kényszer, az ezekkel járó stressz, kétségek és félelmek egyaránt jellemzik. 

Általában ekkor történik a szül kt l való elszakadás, s ez gyakorta új lakókörnyezetbe való 

kerülést is jelent. Továbbtanulás esetén a vizsgaid szakokkal együtt járó stressz, 

munkavállalás esetén, pedig az új elvárások, a megnövekedett felel sség jelent nehézséget. 

A társként tartott állatok segítséget jelenthetnek, elvárásoktól mentes, feltétel nélküli 

szeretetük biztos támpontként szolgál, szociális facilitátorként pedig sokban járulnak hozzá 

új ismerettségek kialakításához. Kutyatartóknál például egy új „sétáltató-csoport”-ba 

kerülés sok új kapcsolatot, kommunikációs felületet jelent, olyan területen, amiben az 

esetleg éppen beilleszkedési nehézségekkel küzd  fiatal is magabiztosan mozog.(Gunter, 

1999) 

- Feln ttkor 

A középkorú feln ttek életére számos olyan változás jellemz , mely mind fizikai, mind 

lelki egészségüket negatívan befolyásolja. A munkahelyek megtartásáért folytatott 

küzdelem, a munkanélküliség, a család eltartásának gondja gyakran vezet a fizikai 

egészség megromlásához.(Selye, 1964) Hazánkban is egyre inkább a nukleáris 
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családmodell jellemz , a nagycsaládok megtartó ereje, a szül k, nagyszül k segítsége 

hiányzik, s t a róluk való gondoskodás kényszere – a technikai nehézségek miatt (nagy 

fizikai távolságok, id hiány, anyagi nehézségek) fokozott lelki, fizikai terhelést is ró a 

középkorúakra.  

Jellemz ek a szív- és érrendszeri betegségek, a pszichés problémák. Számos, állatokkal, 

állattartással kapcsolatos kutatás az 1980-as évek óta éppen e területeket vizsgálja, és talál 

szoros összefüggést állattartás és egészség között. Bár a vizsgálatokat számos kritika éri – 

az alkalmazott statisztikai eljárások, a kontroll csoportok kiválasztása és egyéb tényez k 

miatt, mégis néhány tendencia, általános megállapítás már leírható ezek alapján. 

Feltételezhet  például, hogy ha egy gazda er sen köt dik kedvencéhez, akkor annak 

jelenléte segíthet a negatív élmények feldolgozásában, hatásuk csökkentésében (pl. 

magány, elhagyatottság – depresszió).(Paden-Levy, 1985, Zasloff, Kidd, 1994) Az 

állattartás, vagy az állatokkal való kapcsolat hatásait két nagy csoportba oszthatjuk, 

aszerint, hogy rövid-, vagy hosszú távú hatásokat vizsgálunk. Rövid távú hatásokat 

vizsgálnak azok a kísérletek, ahol az alanyokat állatok nézése, állatok társaságában való 

tartózkodás, vagy állatokkal folytatott interakciók közben vizsgálják. Elmondható, hogy a 

hatás annál jobb, minél inkább igaz, hogy a kísérleti személy szereti az állatokat, tart 

állatokat, és minél közelebbi a kapcsolat az állattal – tehát az állat simogatása jobban 

nyugtatja a gazdát, mint az állat szemlélése. Az állattal való kapcsolat, közvetlen fizikai 

érintkezés relaxáló hatású, csökkenti a vérnyomást, a pulzust, a légzés nyugodttá, 

kiegyensúlyozottá válik. (Friedmann et al., 1983, 1993,  

Hosszú távú vizsgálatoknál az állattal való rendszeres kapcsolat – pl.: látogatások 

segítségével, vagy maga az állattartás a feltétel. Ezek a vizsgálatok igazolták, hogy 

szívizom infarktust elszenvedett, illetve kamrai aritmiás betegek esetében a kutyatartók 

egy éves után követésnél 8,6-szor jobb túlélést mutatnak, a szociális helyzett l és a 

betegség súlyosságától függetlenül. (Fiedmann, Thomas, 1995) Ausztrál kutatások 

eredményei szerint a kutyatartóknál alacsonyabb vérnyomás és pulzus értékeket, a vérben 

alacsonyabb koleszterin és triglicerid szintet találtak, s így ezek az emberek a szív és 

érrendszeri betegségekre kisebb rizikófaktorral rendelkeztek. (Anderson, Reid, Jennings, 

1992).A kutyatartókra igaz hogy többet mozogtak, nyitottabbak voltak, a nehéz 

élethelyzetekkel könnyebben birkóztak meg, s betegségek esetén gyorsabb felgyógyulást 

mutattak.  

Az állattartás hatásai nem csak a fizikai egészségre t nnek jótékonynak, de a lelki 

egészségre is. (Jenkins, 1986, Serpell, 1991)Az állatok csökkentik a stresszes életmód 
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hatásait, látványuk, simogatásuk relaxáló hatású, jelenlétük csökkenti a magány-érzetet. A 

gazdák ritkábban fordulnak orvoshoz kisebb egészségügyi problémákkal (pl. fejfájás, 

fülfájás, emésztési- és alvászavarok, stb.), vagyis olyan problémákkal, amelyek tünetei 

gyakran pszichoszomatikusnak t nnek.(Serpell, 1991) Családtag elvesztésekkor (gyakran 

ekkor következik be a szül k halála), vagy válás esetén a társállatok komoly lelki 

támogatást jelenthetnek állandó jelenlétükkel, a szeretet kinyilvánítás, és igénylés által.  

A középkorú n k állatokkal való kapcsolata nem csak a válások kapcsán kerül 

el .(Zasloff, Kidd, 1994) Erre a korosztályra jellemz , hogy gyermekeik már nem 

igényelnek annyi napi elfoglaltságot, mint korában, hiszen ekkor már általában iskolába 

járnak. k azonban az egy-két vagy több gyermek vállalása miatt, karrier építésükr l 

lemaradtak, s t nehogy a karrier építése, de egyáltalán a munkahely megszerzése is gondot 

jelent számukra (a gyermekek megléte, illetve a gyakorlat hiánya miatt általában elutasítják 

ket). A hirtelen keletkez  szabadid  és az értelmes elfoglaltság megtalálása iránti igény 

miatt, sokan az állat-és természetvéd  mozgalmak résztvev ivé válnak (Jamison et al., 

2000) – nem véletlen, hogy ezen mozgalmak megjelenése nagyjából egybeesik a 

n mozgalmak indulásával. 

Kiemelt jelent ség  a hajléktalanok, munkanélküliek állatokkal való kapcsolata is. Ezen 

embereknek– függetlenül attól, hogy hogyan kerültek ebbe a szituációba- az állatok 

megért , elfogadó, semmiképpen nem bíráló, kritizáló társat jelentenek, s mint ilyenek 

kiemelt szerepet játszanak életükben. Az állattal megjelen  hajléktalant, a nagyközönség is 

kevésbé ítéli el, nagyobb hajlandóságot mutat megsegítésére. Állatorvosi szempontból nem 

elhanyagolható ezen állatok nyilvántartása, egészségügyi ellátása. A hajléktalan szállókra 

állatok általában nem vihet k be, s ezek az emberek ilyenkor legtöbbször az állattal 

sorsközösséget vállalva, az „utcán-élést” választják. Mivel a gazdák sz kös lehet ségei 

nem teszik lehet vé a megfelel  ellátást, kutyáik legtöbbször oltatlanok, küls -, bels  

parazitákkal, s számos fert z  betegséggel terheltek lehetnek.  

A fiatal-középkorú feln ttek az állatbántalmazások kapcsán is el térbe kerülnek. Bár 

konkrét felmérések nem igazolják, de a ténylegesen bántalmazott állatok száma az ismert 

esetek többszöröse lehet. Ez a kérdés több szempontból sem elhanyagolható. A 

gyermekeknek az apa viselkedése fontos, példaérték , így a bántalmazások ténye, látványa 

több generációt is érint. A másik szempont, s ezt nyugati vizsgálatok már igazolni 

látszanak, hogy ahol a családban állatot bántalmaznak, ott komolyan felmerül a feleség, 

vagy gyermekek bántalmazásának kérdése is. Ilyenképpen az állatbántalmazások 

felderítése, ezen cselekedetek okainak tisztázása, a „kezelés”, büntetés kérdése, nem 
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„csak” állatvédelmi szempontból fontos. A családokon belüli állatbántalmazás nem ritkán 

zsarolási eszköz a bántalmazó fél kezében, mellyel „sakkban” tarthatja családját.(Arluke, 

1997) Egyes nyugati államokban már speciális állatvéd  szolgálat szakosodott arra, hogy 

az ilyen helyzetbe került állatokat kimenekítse, új gazdához juttassa, s így egyúttal a 

bántalmazott családtagoknak is lehet sége nyílik a kapcsolatból való 

kilépésre.(lásd:3.2.3.3) 

- Id skor 

A már eddig is felmerül  problémák mellett (pl. szív-, és érrendszeri panaszok, magány, 

stb.) számos a korra speciálisan jellemz  egyéb jelenség is tapasztalható. Ilyen a 

gyermekek kirepülése miatt támadt r, az ezzel járó magányérzet, szükségtelenség érzése, 

szeretet kifejezésének hiánya, tanítási, gondozási igények kielégítetlensége. De jellemz  a 

nyugdíjba vonulás keltette önbecsülés, önértékelés csökkenés, társas kapcsolatok 

elszegényedése, csökkenése, anyagi helyzet romlása is. (Szatmáry, 2002) Ezzel 

egyidej leg szintén a korra jellemz  egészségügyi problémák jelennek meg, például 

mozgásszervi panaszok, másokra utaltság, fizikai-, szellemi leépülés, a hazánkban is nagy 

számban el forduló korra jellemz  egyéb betegségek, mint az Altzheimer-, vagy 

Parkinson-kór. Szintén súlyos terhet jelent végignézni, végigélni a barátok, rokonok 

elvesztését, ezzel párhuzamosan gyakran találunk halálvárást is az id seknél.(Tetra 

Alapítvány, 2005) 

A társállatok tartása – a gyermekek mellett- talán éppen e korosztálynak nyújthatja a 

legtöbb segítséget.(Serpell, 1991) Az állatokkal való kapcsolat növeli a fizikai-, szellemi 

aktivitást (sétáltatás, a teend k számontartása, állattal való beszélgetés), kutyák tartása akár 

a fizikai biztonságérzetet is javíthatja (csengetés jelzése, személyvédelem). Bármilyen állat 

tartása, megadhatja a „szükség van rám” érzését, mely adott esetben megtartó erej  lehet. 

Az állatok e kés i életszakaszban akár életcélt is jelenthetnek (gondoskodni róluk, tanítani, 

nevelni ket), de mindenképpen pozitív irányban befolyásolják az id skori jöv tervezést. 

Jelenlétükkel nem csak hogy oldják a magányt, de szociális kapcsolatteremtést serkent  

hatásuk révén segítik leküzdeni az id skori izolációt.(Perelle, Granville, 1993) Kivételes 

esetekben persze, barrierként is szolgálhatnak.  

A felmérések szerint az állatot tartó id sek betegségeikb l gyorsabban gyógyulnak fel, 

kevesebbet járnak orvoshoz. (Cusack, 1988, Serpell, 1991) Az id skori állattartás azonban 

sokszor problematikus, vagy egyáltalán nem megoldható – például szociális otthonba 

költözésnél, fizikai korlátozottság esetén.(Beck, 1986) Ilyenkor áthidaló megoldás lehet, a 
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„látogató állatok” alkalmazása, ahogy azt már hazánkban is számos helyen sikerrel teszik. 

A látogató állatok és gazdáik heti rendszerességgel keresnek fel id s embereket 

lakhelyükön, szociális intézményekben, vagy kórházakban. Mivel az állattal igen rövid id  

alatt jó, f ként érzelmeken alapuló, nem verbális jelzésekkel kommunikáló kapcsolat 

alakulhat ki, ennek pozitív eredménye az állatot tartani nem tudó id s embert is segítheti. 

Új emberekkel, állatokkal kerülhet kapcsolatba, érzelmeit nyíltan kifejezheti, az állattól 

feltétel nélküli szeretetet kaphat, régi emlékeket idézhet fel, de új ismereteket is tanulhat, 

miközben fizikailag és így szellemileg is felfrissülhet.(Tetra Alapítvány, 2005) 

5.1.4.7 Kedvencek vagy gazda halála 

A kedvenceket, társként tartva, szeretve, születésüket, halálukat is hasonlóan élik meg, 

gazdáik, mint ember szeretteikét. A halál és a gyász olyan életesemény, melyet senki sem 

kerülhet el. A mai magyar társadalom halálkultúrája mélyponton van, nem segíti, sokszor 

inkább akadályozza a gyász feldolgozását, ezáltal gyakran pszichés zavarokat idézve el , 

mely az egész népességre káros hatással van.(Polcz, 2000) 

Mivel azonban a halállal járó veszteség élménye elkerülhetetlen, s a halál maga is 

minden id ben kikerülhetetlen biológiai tény, feltétlenül szükséges szembesülni a halállal, 

s megtanulni a gyász feldolgozását. Minthogy társként tartott állataink élettartama 

rövidebb az emberénél, a kedvencek elvesztése, s ennek feldolgozása, gyermeknek, 

feln ttnek egyaránt „gyakorlóterepként”, mintaként szolgálhat, az emberi veszteségek 

feldolgozásához.(Adkins, Rajecki, 1999) 

Az állatorvosoknak a gyásszal kapcsolatos ismeretek kiemelt jelent ség ek, hiszen 

munkájuk során gyakran  maguk okozzák egy kedvenc halálát (pl.: eutanázia, vagy a 

gyógymód sikertelensége, hiánya esetén), s ennek feldolgozását nem csak a gazda, de 

önmagunk számára is lehet vé kell tenni. 

Napjainkban többnyire a gyász teljes elutasítása figyelhet  meg – f leg nagyvárosi - 

környezetben. Az emberek legtöbbször igyekeznek kizárni ezt az élményt életükb l, 

végs kig hadakoznak, tiltakoznak a halál bekövetkezte, majd elfogadása ellen, s ha az 

mégis bekövetkezik, érzelmeiket gyakran elfojtják, tagadják, ezzel feldolgozatlanná téve, 

vagy nagyon hosszúra nyújtva a gyászmunka folyamatát. (Polcz, 2000) Ez a folyamat 

különösen a gyermekek számára jelent nagy problémát. Egészséges szerettük távozta után, 

csak az urnát vagy sírt látják, sokszor még ezeket sem, így a halál tényének elfogadására, 

gyakran képtelenek is. A szül k, sokszor a „megkímélés” álcája mögé bújva a történtekr l 
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való beszélgetést is elutasítják, esetleg hazudnak is, s ezzel gyakran téveszmék 

megjelenését, indokolatlan félelmeket válthatnak ki. (Lee és Lee, 1992) 

- A gyermek és a halál 

Minden gyermek foglalkozik a halállal, mely személyes kérdésük, s sokkal inkább 

érzelmileg, mint értelmileg foglalkoztatja ket. E tekintetben fejl désük három szakaszra 

osztható (Polcz, 2000): 

1. Animista (3-5 év) – a halált, mint irreverzibilis tényt nem ismeri el, a halál az 

elmenetelhez hasonló, szeparációs félelmet vált ki, él  és élettelen differenciálódása 

nem teljes 

2. Perszonifikáló típus (5-9 év) – a halál megszemélyesítése, pl. csontváz, kaszás 

ember, s a halál a halottal azonosul 

3. Reális típus (9 év felett) – elfogadja, hogy a halál, a testi élet végleges megsz nése 

A gyermekek, s f leg a kisebbek, hiszik, hogy jó és óvatos viselkedéssel a halál 

elkerülhet . Nagyobb gyerekeknél a halál elfogadása gyakran párosul a halál utáni élet 

vágyával.  

Fontos a gyermeki „haláltudat” alakulásában a halál véglegességének elfogadása mellett 

annak tudatossá válása, hogy mindenki halandó. Egészséges esetben, gyermeki 

gondolkodásban, a halál valahol a beláthatatlan id  végén van. (Scas, 1999) 

A feldolgozás fontosságát mutatja, hogy a gyermekkori feldolgozatlan halálesemények 

feln ttkorra neurózishoz vezetnek – ahogy ezt számtalan vizsgálat igazolja.  

6 hónapos kor alatt nincs azonnali gyászreakció, a 6-24 hónapos gyermekeknél a gyász 

szeparációs félelemként jelentkezik, lényege az elválás megélése. A beszélni tudó 

gyermekek gondolkodásuk fejl désének függvényében mutatnak azonnali, illetve kés bbi 

gyászreakciót, s szükségük van szüleik segítségére a veszteség feldolgozásához. Mivel a 

gyermekek szerencsés esetben halállal el ször életükben „csak” kedvencük elvesztése 

kapcsán találkoznak, így az állatorvosok is kiemelt szerepet kapnak a gyászolás, a 

feldolgozás megtanulásának folyamatában. (Stewart, 1999) 

A gyermeki gyász tünetei: 

1. Sírás, düh 

2. B ntudat, harag a halál feltételezett okozója ellen 

3. Depresszió, rémálmok, indokolatlan félelmek 

4. Elképzelt betegségek (sokszor az állat betegségének tüneteivel) 
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5. Szeparációra félelmi reakciók, izgatottság 

6. Szobatisztasági problémák, tanulási problémák 

 

Amennyiben az elpusztult, vagy eutanáziára kerül  állat gazdája kisgyerek, feltétlen 

gondot kell fordítani az alábbiakra (Lee és Lee, 1992-gondolatainak felhasználásával): 

1. A történtek érthet  elmagyarázása 

2. Igazmondás 

3. Kerülni az „elaltatás”, „elaludt” kifejezéseket (alvástól való félelem alakítható ki!) 

4. Megmutatni a halál kézzelfogható jeleit (légzés hiánya, merevség, stb.) 

5. Kezelni a haragot, ha van 

6. Kezelni a b ntudatot (ha hibás, akkor is enyhíteni a lelkifurdalást)  

7. Bíztatni a családot a kedvenc eltemetésére (sír helye, fa-, vagy virágültetés a sírra, 

emlékek megtartása, stb.) 

8. Eutanázia esetén tisztázni, hogy a gyerek tud-e róla, s ott szeretne-e lenni, s azt, 

hogy mi err l az állat orvosának véleménye 

9. Kerülend : gyerek tudta nélkül végezni eutanáziát, ünnepnapra id zíteni, vagy 

halál esetén azt „hazudni”, hogy „csak” elveszett 

Ha a kedvenc nem halt meg, csak elveszett, szem el tt kell tartani, hogy a gyermek 

szempontjából ez hasonlóan komoly veszteség. Ha az állat hosszabb id  után sem kerül 

el , segíteni kell lezárni a történteket (hasonlóan, mint kedvenc halála esetén). 

- A gazda-állat kapcsolat megítélése 

Függetlenül attól, hogy a kedvenc gazdája gyermek, vagy feln tt, ép, vagy 

fogyatékossággal él  ember, feltételezhet  a gazda és állata közti szereteten alapuló 

kapcsolat. Azonban, hogy mennyire köt dik a tulajdonos állatához, illetve, hogy az állat 

mennyire ragaszkodik gazdájához, esetenként változó. A kapcsolat min ségének ismerete, 

felmérése, a várható reakciók megítéléséhez elengedhetetlen.(Scas, 1999)  

A gazda és kedvence közötti kapcsolat megítélése az állatorvosi munka egyik 

legfontosabb része. Jelent sége a kedvencek halála kapcsán kiemelt. Vannak olyan 

szituációk, mikor különösebb vizsgálódás nélkül is feltételezhet , hogy gazda és állata 

között nagyon szoros a kapcsolat. A kedvenc betegsége, halála várhatóan nagyon meg 

fogja viselni gazdáját például vakvezet  kutya-gazda, már elhunyt, hozzánk közel állt 

személy állata s a befogadó gazda esetén.(Planchon et al., 2002) Ha az állatot nagyon kicsi 

kölyök kora óta kézb l nevelték, vagy az együtt töltött id  nagyon hosszú, esetleg 
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befogadott, megmentett állatról van szó, már eleve szoros köt déssel számolhatunk. A 

nagyon id s, vagy ellenkez leg, nagyon fiatal gazdák is megkülönböztetett figyelmet 

igényelnek krízishelyzetekben. Már a váróban informatív lehet, ahogy gazda és kedvence 

kommunikál egymással – milyen módon, hogy reagál a másik fél ( gazda észreveszi -e az 

állat szorongását, hogyan beszél hozzá, az állat mennyire engedelmes), majd a rendel ben 

a gazda aktuális tudása kedvence állapotáról, az a mód, ahogy beszél kedvencér l, vagy 

kezében tartja t, szintén sokat elárul kettejük kapcsolatáról. Az állatorvos által feltett 

rutinkérdésekre ( pl. mikor került, és hogyan a családba, ki gondozza általában, mióta 

észlelik a tüneteket, stb.) adott válaszok, csakúgy, mint az Aaron Katcher által kidolgozott 

’család-kép’ alkalmazása szintén segíthet a köt dés er sségének megítélésében.(Scas, 

1999) 

- Várható reakciók terminális állapot, vagy halálhír közlésére 

A rossz hírek, s így a terminális állapot, vagy halálhír közlése, nem csak gazdának, de 

állatorvosnak is sokszor terhet jelent.  

Az, hogy a gazda miként reagál kedvencének halálhírére, nagyban függ attól is, hogy az 

esemény el re látható volt-e (pl. régóta tartó súlyos betegségek), vagy váratlanul 

következett be (pl. balesetek, m téti szöv dmények).   

A terminális állapot közlésére Khubler Ross (id.Stewart, 1999) szerint a következ  

stádiumok bekövetkeztére számíthatunk: 

1. tagadás, sokk, hitetlenkedés, dermedtség 

2. düh – sokszor az állatorvos ellen, a baj okozója, vagy akár isten ellen irányul 

3. alkudozás – hogyan lehetne még id t nyerni, gyakran fogadkozások 

4. depresszió – amikor a haldokló egyre ’távolabb’ kerül – pl. eszmélet vesztés 

5. elfogadás – felkészülés a halál bekövetkeztére  

A halál bekövetkezte utáni stádiumok Bowlby és M.Parkes (id. Stewart, 1999) alapján a 

következ képen alakulnak: 

1. dermedtség – megléte, ideje függ a halálra történ  felkészülési id t l 

2. vágyakozás a halott visszatérésére, düh, vádaskodás, b ntudat 

3. szervezetlenség, kétségbeesés – hogyan folytatódjon a hétköznapi élet 

4. újraszervezett viselkedés – gyászmunka elvégzése után, újrakezdés, esetleg új állat 
befogadása 

A felsorolt stádiumok mindegyike fontos része a gyászmunka, vagyis a haláleset 

feldolgozása folyamatának. Így a sokk, hitetlenkedés segíti a halál valóságának 
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elfogadását, a gyász, szomorúság, düh, hozzájárul a fájdalom megéléséhez, s az 

újraszervezett viselkedés segíti a visszatérést a hétköznapi életbe, segíti a halott 

’elengedését’, s így lehet vé teszi más, hasonló kapcsolatok létrehozását a jöv ben. 

A túl korán befejezett gyászolás a halálesemény feldolgozatlanságát, a túl hosszúra 

nyújtott gyász a környezett l való eltávolodást, esetleg pszichés betegségek megjelenését 

vonja maga után. A környezet segítsége – így kedvencek esetén az állatorvosi segítség – 

leginkább szinteség, együttérzés formájában, nagyban segítheti a veszteség elfogadását. 

- Reakciók a gyász során 

A bánatban, fájdalomban különböz  reakciók figyelhet k meg, melyekre felkészülve az 

állatorvos is több segítséget adhat betegei gazdáinak. 

1. érzések – sokk, szorongás, b ntudat, magány 

2. fizikai változások – izomgyengeség, fájdalmak, száj szárazság 

3. gondolatok – képzelgések, koncentrációs nehézségek 

4. viselkedésbeli problémák – sok sírás, visszatér  álmok, beszélgetés a halottal 

Ha a halál váratlanul és gyorsan következik be, például balesetek esetén, feltétlenül 

számítani kell az azonnali gyászreakciók megjelenésére. A sírás, a düh, a kétségbeesés, 

elkerülhetetlen velejárói az ilyen eseményeknek.  

Ha a halál bekövetkeztére számítani lehet, például id s állatok m téti beavatkozásainál, 

hosszan tartó, betegségek terminális szakaszában, vagy eutanázia végzésekor, lehet ség 

van a tervezésre, s így a ’szép’ halál biztosítására.  

Az eutanázia lehet sége egyfel l könnyebbséget jelent, hiszen lehet vé válik, hogy az 

állat szenvedés nélkül fejezhesse be életét, másfel l hatalmas terhet és felel sséget ró az 

állatorvosra, hiszen a döntés meghozatalában és végrehajtásában nagyon is aktív szerepet 

kell vállalnia. (Stewart, 1999) Az eutanázia során történtek hosszú id re meghatározhatják 

a gazda állatorvosához, magához az állatorvosláshoz és nem utolsó sorban a halálhoz való 

viszonyát! 

Különös körültekintést igényel, ha a gazda gyermek, vagy ha a családtagok közül a 

gyermek is szeretne jelen lenni az állat végleges elaltatásánál. 

Tervezett eutanázia esetén bár a sírás és a szomorúság gyakran megjelenik, a düh, a 

tiltakozás, a vádlás ritkán van jelen.  
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- A halál bekövetkezésének körülményei 

Ismeretük azért fontos, mert a halált megel z , s azt követ  események sokszor 

tudatosan is alakíthatóak lennének, ezzel segítve gazdát és állatorvost egyaránt. 

- Hirtelen bekövetkez , váratlan halálesemény 

Leggyakrabban fiatal, jó er ben lev  állatok esetén fordul el . Oka sokféle lehet, 

például keringési zavarok, hirtelen szívmegállás, esetleg egy gyomorcsavar, vagy h guta. 

Közös jellemz jük, hogy a gazdát váratlanul, készületlenül éri az állat elvesztése. Nehéz 

elfogadni, gyakran kíséri sokk, hitetlenkedés. Sokszor merül fel a felel sség kérdése, a 

gazda hibáztathatja az állatorvost (miért nem látta el re – pl. szív problémák esetén), vagy 

saját magát (pl. kocsiban kint felejtett, h tolulásos állatok). A gyászmunka épp a fent 

vázoltak miatt hosszadalmas, a feldolgozás során az állatorvos segítsége is fontos lehet (pl. 

b ntudat csökkentése). 

- Altatás során bekövetkez  halálesemény 

A gazda számára ezek az esetek a legnehezebben feldolgozható halálok közé tartoznak. 

Ezek azonban azok, melyek megfelel  tájékoztatással, felkészüléssel, elfogadhatóbbá 

tehet k, s így az állatorvos hibáztatása, a gazda esetleges elvesztése a praxisból, 

elkerülhet  lehetne. 

Több országban már bevett gyakorlat, hogy 5 évnél id sebb állat altatása esetén el zetes 

vérvizsgálatot kérnek, az esetleges veszélyeztetettség kisz résére, s fokozott figyelmet 

fordítanak ezen állatok légz szervi és keringési vizsgálatára.  

- El re bejósolható halálesemények 

A gazdák általában jól felkészíthet k a történésekre. Ilyenek a gyógyíthatatlan 

betegségek, a nagyon id s kedvencek elvesztése, vagy a súlyos, kétes kimenetel  

betegségek (pl. parvovírusos bélgyulladás). Az állatorvos megfelel  id ben adott 

tájékozatatása, kiemelt jelent ség . A gazdák jobban elfogadják a történéseket, s sokszor 

felmerül az eutanázia kérdése. Fokozott figyelmet kell fordítani a fájdalomcsillapításra, ez 

fontos nem csak az állat, de gazdája számára is.  

- Er szakos halálesemények 

Talán a legnehezebben feldolgozható halálesemények. Ide sorolhatók a balesetek, de az 

állatkínzások is. Közös jellemz jük, hogy a gazda számára általában váratlanul, 

’indokolatlanul’ következnek be. Mindig felmerül a b ntudat, mint kísér  jelenség, 
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például: ha pórázon lett volna, nem szalad az autó alá. Az elfogadás nehéz, az állatorvos a 

személyes beszélgetés kapcsán sokat segíthet. Ha az állat a rendel ben pusztul el, a halál 

bejelentésekor kerülni kell a horrorisztikus leírásokat, még ha azok igazak is, mert egy-egy 

ilyen eset plasztikus leírása nagyban nehezíti a történtek elfogadását. Csökkenteni kell az 

amúgy is meglev  b ntudatot – ne hazugságokkal, csak, a körülmények más tényez inek 

megvilágításával, s az állatorvos segít  hozzáállásával. Fontos a gyermekek kiemelt 

védelme, amennyiben lehet, az állat tetemét vagy ne lássák, vagy csak olyan állapotban, 

ami számukra is feldolgozható.  

Különleges odafigyelést igényelnek azok az esetek, ahol állatkínzás okozta. 

Napjainkban már számos kutatás igazolta, hogy az ember és állatbántalmazások között 

összefüggés van.(lásd:3.2.3.3)  

- A halálesemények résztvev i 

1. A haldokló állat 

Csökkenteni kell a szenvedést, fájdalmat, nyugalmas, szeret  légkört biztosítsítani, ha 

lehet otthoni környezetben. Nagy faji és egyedi különbségek lehetnek (pl. macska általában 

elvonul otthonról, nagytest  kutyák gyakran kevésbé mutatnak fájdalomra utaló jeleket, 

stb.).(Hellebrekers, 2002) A gazdához, vagy másik állathoz való kapcsolat meghatározó 

2. Másik állat-társ 

A szoros kapcsolatban él  állatok társuk elvesztésekor (legyen az akár állat-társuk, vagy 

gazdájuk) az emberhez hasonló gyászjeleket mutathatnak. Szomorúságot, esetleg 

depressziót, annak tüneteivel (étvágytalanság, csökkent aktivitás, stb.), viselkedési zavarok 

is jelentkezhetnek – melyek kezelése szintén az állatorvos feladata. A gazda megfelel  

felkészítése esetén ezek mértéke csökkenthet .  

3. Gazda 

Reakcióit a haláleseménnyel kapcsolatban sok minden befolyásolja(Stewart, 1999): 

1. az állattal való kapcsolat milyensége (köt dés, el zmények, egyéb életesemények) 

2. a halál bekövetkezésének körülményei (váratlan, vagy bejósolható, indokolt, vagy 
indokolatlan, stb.) 

3. a gazda neme, életkora, korábbi, halállal kapcsolatos tapasztalatai 

4. felkészültség, tájékozottság 

5. a felel sség, b ntudat kérdése 

6. a környezet viszonyulása (barátok, rokonok, együttérzés, vagy elutasítás, stb.) 
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Fontos a gyászmunka megfelel  elvégzése, s így a halálesemény feldolgozása. Ez 

meghatározza a halállal, mint életeseménnyel kapcsolatos kés bbi viszonyulást, s a 

kés bbi, újonnan befogadott állattal kiépíthet  kapcsolatot is. 

- Állatorvos 

Napjaink állatorvosa már nem egyszer en egy ’állatot’, hanem, egy szeretett, féltett 

családtagot kezel. Viselkedése is ennek megfelel en alakul. A kedvenc halála kapcsán az 

állatorvos bevonódása, attit dje fontos alakítója lesz a gazda-orvos közti kés bbi 

kapcsolatnak is, s viselkedése útmutató lehet a gazda, vagy a családtagok kés bbi, 

emberekhez, állatokhoz való viszonyulását illet en. A jó szakmai ismeretek mellett 

érzelmeit is jól kommunikáló, együtt érz  állatorvos, egy kés bbi, újonnan befogadott állat 

kapcsán is számíthat a gazda bizalmára. Minden esetben gondot kell fordítani a saját és 

segít k gyászmunkájának elvégzésére, ennek elmaradása kés bb pszichés problémákat 

okozhat, vagy ’kiégéshez’ vezethet. 

5.1.4.8 Összefoglalás 

Az ember-állat kapcsolat folytonos dinamikát mutat. Az álla és ember életének 

alakulásával, változik kettejük kapcsolata. Bár gazdát és kedvencét szoros egységnek 

tekinthetjük, kett jük köt dése a történések függvényében változik. Az állatok az élet sok 

területén jelen vannak, a gyermekek felnövekedése során éppúgy szerepet játszhatnak, 

mint id s korban. A kommunikáció a gyermekek életkorának el rehaladtával is változást 

mutat. Nagyobb szerepet kap a verbalitás,(párhuzamosan a szemkontaktus keresésével, az 

érintéssel szemben (Takács,2001).(5.1.ábra).Ez alól kivételt a sérült gyermekek és a 

serdül k jelentenek, ahol az érintés, a testi kontaktus keresése feler södik. 

5.1.ábra A szemkontaktus és érintés mennyiségének változása az életkorral (Takács,2001) 
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Az állatok állandó jelenlétükkel oldják a szorongást, segítenek a krízishelyzetek 

átvészelésében, az egészség meg rzésében. Élettartamukból adódóan azonban (kutyánál a 

maximálisan várható életkor15-16 év, de nagyok az egyedi eltérések, tekn sök esetében 

akár 25év is lehet, kisrágcsálóknál alig pár évvel számolhatunk) elkerülhetetlen a kedvenc 

elvesztésének megélése. 

A kapcsolat felbomlása mindkét fél számára komoly következményekkel jár. A 

veszteség feldolgozása ember és állat esetében hasonló folyamatot mutat, és hasonló 

jelent séggel bír. 

5.2 Az ember- és állatbántalmazás közötti kapcsolat 

5.2.1 Bevezet  

„Az állati élet iránti tisztelet hiánya, csak az els  lépcs fok azon az úton, ami minden 

él lény semmibevételéhez vezet.” Gloria Steinem 

„Ez a gondolat h en jellemzi napjaink egyik legéget bb gondját, egy olyan problémát, 

amellyel élete során mindenki el bb utóbb szembesül. A XXI. század Magyarországában a 

bántalmazás, s az arról szóló beszámolók a médiában szinte hétköznapi eseménnyé váltak, 

beszéljünk akár emberek-, akár állatok ellen elkövetett er szakról. Súlyos következményei 

lehetnek és vannak is, ha elfordítjuk fejünket, és nem nézünk szembe a tényekkel, és az 

egyes szakterületek képvisel i nem próbálnak közösen megoldást találni. Egyik szakterület 

sem különálló sziget, vannak átfedések, összefüggések a megoldandó problémák között. 

Csak a közös munka hozhat hosszú távon eredményt.” (Szenes, 2005.) 

5.2.2 A bántalmazásfogalma, történeti áttekintés 

Az állatorvosok feladata túlmutat a gyógyításon, ha szakmájuk gyakorlása közben 

emberek is akarnak maradni. Állatvédelmi problémákkal szinte nap, mint nap lehet 

találkozni, és odafigyelve a jelekre, az emberi problémák is észrevehet vé válnak. Az 

állatorvos szinte els ként találkozhat állatbántalmazással, ami nagyon sok esetben az 

emberi bántalmazás, a családon belüli er szak jelz je is lehet. (Arkow, 2005, 5.2..ábra)  
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5.2.ábra Az ember-és állatbántalmazás közti kapcsolat 

 
Több országban, így hazánkban is, már b ncselekménynek min sül az állatkínzás 

(kb.400.000 aláírás gy lt össze e törvénymódosítás szükségessége mellett). Napjainkban 

társadalmi igény az állatokkal való emberséges bánásmód. Nem csupán annak a 

felismerésnek az eredménye ez, hogy egy ember viselkedése és jelleme azonos módon 

nyilvánul meg minden él lényhez való viszonyában, hanem az állatoknak az emberek 

életében betöltött szerepe is megváltozott. Az állat családtag lett. Magyarországon is 

végeztek felmérést, amely ezt igazolta, a megkérdezettek 87%-a állította 1998-ban, hogy 

családtagnak tekinti állatát. (Sátori, 1998) Ezekben a családokban, a gazdák ünneplik 

kedvencük születésnapját és fényképük is van róla.  

Az etikai változások nemcsak az állatokkal kapcsolatos gondolkodásmódot érintették, 

hanem egyidej leg történtek változások a n kkel, gyerekekkel, kisebbségekkel, 

fogyatékosokkal és más csoportokkal kapcsolatban is.  

A bántalmazás fogalma is árnyalódott az állatokkal kapcsolatos esetekben. Az állatok 

hasonlóan ki vannak szolgáltatva gazdáiknak, mint a gyermekek a szüleiknek. 

Bántalmazásuk között sok hasonlóságot lehet felfedezni, ezért röviden érdemes kitérni a 

gyermekbántalmazással kapcsolatos tapasztalatokra és problémákra. Már-már közhelynek 

számít a kijelentés, miszerint az, hogy mit tekintenek bántalmazásnak, a társadalom 

értékrendje által meghatározott. Sok szakember számára probléma, a bántalmazás 

fogalmának definiálása, a határvonal meghúzása, amelyen belül bántalmazásnak 

min síthet  egy viselkedésmód.  
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5.2.3 A bántalmazás  

A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy a 

bántalmazásnak három típusa van: fizikai, pszichés és szexuális. Nem alakult ki egységes 

vélemény arról, hogy az elhanyagolás a bántalmazás egyik fajtájának tekinthet , vagy egy 

külön kategóriát képez  rossz bánásmódnak.(Arluke, 1997) Megoszlik a szakemberek 

véleménye a fizikai büntetések enyhébb formáit illet en (pl.: pofon). Úgy gondolják, hogy 

a helyzet megítéléséhez nagyon fontos a szül i motiváció tisztázása, az eset el fordulási 

gyakorisága, és a gyerek kora. A gyermek kora kulcsfontosságú, hiszen egy csecsem  

esetében a fizikai szükségletek ki nem elégítése fizikai bántalmazásnak min síthet . 

Gyermekek esetében a pszichés vagy érzelmi visszaéléseket illet en a szakemberek 

egyetérttetek abban, hogy következményeiket tekintve ugyanolyan súlyosak, mint a fizikai 

bántalmazás. Ezen esetekben azonban nehéz segítséget nyújtani, ha nem társul hozzájuk 

fizikai bántalmazás is. A gyermekbántalmazásoknál gyakran azok az emberek, akik 

közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a bántalmazóval, félelemb l nem cselekszenek. A 

rend rségi ügyek, mivel a törvény sok helyen nem tartalmaz egyértelm  utasításokat, 

gyakran szubjektív módon intéz dnek, f leg az enyhébbnek tartott bántalmazások 

esetében. Dilemmát okoz az is, hogy mikortól van joga a szakembernek a család életébe 

avatkozni. (www.nane.hu) 

5.2.3.1 Állat bántalmazás 

Állatoknál is beszélhetünk fizikai, lelki és szexuális bántalmazásról, illetve 

elhanyagolásról. Ezek közül a szemléletváltást f leg az jelzi, hogy egyre többen ismerik el, 

hogy az állatoknak sem csak fizikai, hanem lelki szükségletei is vannak. A bántalmazás 

egy típusának foghatjuk fel azt is, ha az állat mentálisan érzi kellemetlenül magát, fél, 

elhanyagolják, unatkozik. (Munza, Heide, Perez, 2004) 

Az állatorvos is részt vehet a szemléletformálásban azáltal, hogy a tulajdonos figyelmét 

felhívja az állat igényeire, ha úgy látja, hogy az állatot elhanyagolják, vagy kell  ismeretek 

hiányában nem megfelel en tartják. Az állattartótól elvárható, hogy a tartott állatfaj 

igényeir l tájékozódjon, és felel sséggel döntsön, hogy otthonába fogadja-e. Az állat 

alapvet  igénye, hogy fajának megfelel en élhessen.  

A társadalom egyre érzékenyebb az állatok bántalmazására, egyre többször derül fény 

az állatok ellen elkövetett er szakra. Egyes becslések szerint minden napra juthat egy 

súlyos állatkínzásos eset. A menhelyek speciális helyet foglalnak el, ha bántalmazott 
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állatokról és ellátásukról van szó.(Arluke, 1994) Speciálisak abból a szempontból, hogy 

minden ott él  állat bántalmazott, hiszen az állat elhagyása már önmagában is 

bántalmazásnak min sül. Mivel Magyarországon eddig még nem végeztek hivatalos 

felmérést, mely az állatok ellen elkövetett er szakos cselekményeket vizsgálná, talán 

legtöbb és leghitelesebb információval az állatmenhelyek dolgozói rendelkeznek. 

Hozzájuk nem csupán hivatalos bejelentések érkeznek, hanem gyakran k az els k, akik 

tudomást szereznek a megtörtént esetekr l és k azok, akik els ként próbálnak az állat 

segítségére sietni. Hatalmas lelkier  és elszántság kell ahhoz, hogy nap, mint nap 

szembesüljenek azzal, mennyi állat szorulna segítségre.(Frommer, Arluke, 1999) Éveken 

át kitartóan végzik a dolgukat és próbálnak nem kiégni a végelláthatatlannak t n  feladat 

súlya alatt.  

5.2.3.2 Típusai 

Magyarországon 3 menhely (a tököli Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány, a Noé 

Állatotthon Alapítvány és a szentendrei Árvácska) dolgozóinak véleménye alapján, 

összeállították az állatbántalmazások leggyakoribb formáinak listáját.(Fiáth, 2004) 

Az állatkínzások kapcsán menhelyek gondozásába került állatok jelent s része nem 

szándékos kegyetlenkedés, hanem elhanyagolás áldozata. 

Az elégtelen tartás-elhanyagolás leggyakoribb formái a következ k: 

- Állat ottfelejtése a telken (étlen-szomjan) a nyári vakáció után 

- Növendékkorban az egyre szorosabbá váló nyakörv végül az állat növekedése 

során súlyos, mély, izomig hatoló bevágást okoz 

- Kutya rövid láncra kötése, megfelel  menedék nélkül 

- Elégtelen táplálás, ivóvíz hiánya 

- Szükséges állatorvosi ellátás, kezelések hiánya 

- Mozgástér korlátozása (sz k, zárt helyre történ  elzárás, az állat bentfelejtése) 

- Elkóborolt állatot a gazda nem keresi, sorsára hagyja (nagyon gyakori) 

- Helytelenül nevelt állat problémát okoz a családnak és igyekeznek megszabadulni 

t le (kirakás, menhelyen leadják, stb.) 
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Az állatkínzások fennmaradó része szándékos, esetenként halált okozó fizikai 

bántalmazás, melyek közül a következ k fordulnak el  leggyakrabban:  

- Állat megverése, megrugdosása 

- Kutyák, macskák felakasztása 

- Nem kívánt szaporulat elpusztítása (agyonverés, zsákban földhözvágás, 

vízbefojtás) 

- Megmérgezés (f leg macskák) 

- Az állat késsel történ  bántalmazása, illetve leszúrása 

- Légpuskalövések (esetenként egy állatot érint  sok lövés) 

Menhelyekre bekerül  állatoknál sokszor nem ismert a bántalmazó személye, például 

kóborló állatok esetében. Ilyenkor a bántalmazás tényére, az állat viselkedéséb l lehet 

következtetni.(Arluke, 1994, Arkow, 2005) Más esetekben lakossági bejelentések alapján, 

vagy hatósági kobzások után kerülnek menhelyere az állatok. Komoly gondot okoz, hogy a 

menhelyekre beérkez  bántalmazási bejelentések nagy száma miatt, még ha próbálják is 

prioritásos esetekként kezelni ket, nem tudnak mindig az állat segítségére sietni, hiszen 

nincsenek meg a megfelel  er források erre.  

Fiáth Szilvia és Stribik János (2004) készítettek egy felmérést a nyilvánosságra került 

súlyos, szándékos állatkínzásos esetekr l. Ebben a felmérésben látható, hogy viszonylag 

rövid id intervallumban számos állatbántalmazás történik országszerte. Valószín leg a 

súlyos esetek nagy százaléka soha sem kerül napvilágra. 34 esetb l 22 –nél a bántalmazott 

állat, vagy állatok elpusztultak, s az elkövet k mindössze 7 esetben maradtak ismeretlenek. 

A mai napig, a joger s ítéletek száma elenyész .(lásd.Melléklet) 

A bántalmazásból ered  sérülések ellátása nem tér el a baleseti sérülések ellátásától. 

Fontos azonban, hogy az állatorvos észrevegye, hogy a sérülések hátterében bántalmazás 

állhat. A magánpraxisokban dolgozó állatorvosoknak nehézséget okozhat, hogy 

felel sséget éreznek az állatok iránt, ugyanakkor nem akarják elveszíteni a tulajdonosok 

bizalmát az esetleges kérdez sködéssel. Sokan úgy gondolják, hogy az emberi problémák 

nem tartoznak rájuk, vagy nem hisznek abban, hogy bármi módon is segítséget 

nyújthatnának. Pedig az állatorvos valószín leg az els , aki találkozik a bántalmazott 

állattal, akinek gazdája is lehet direkt módon bántalmazott, vagy másodlagosan 

bántalmazott, akit a társállata elleni er szakkal félemlítenek meg. Az ilyen tulajdonos, 

fokozott tör dést és odafigyelést igényel.  
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5.2.3.3 Összefüggés az állat- és ember-bántalmazások között 

Nagyon sok esetben a szintén bántalmazást elszenved  családtag, általában a feleség, 

anya, nem mer kilépni a kapcsolatból, mivel kedvencével zsarolják.(Ascione, Weber, 

Wood, 1997) Egyes országokban már külön programokat hoznak létre (pl. Safe haven, id. 

Arkow, 2005), melyek segítségével az állatokat átmeneti id re biztonságba helyezik. 

Miután a gazda elhagyta a bántalmazó kapcsolatot, s új életet kezdett, kedvence 

visszatérhet hozzá. Az eddigi adatok alapján a bántalmazó kapcsolatot a n k közel 50 %-a 

azért nem hagyta el, mert féltette otthagyott állatát, ez az arány a ’Safe haven’ program 

alatt 20 %-ra csökkent. Egyébiránt a menedéket felkeres , és kedvencet tartott n k több 

mint 70 %-a számolt be arról, hogy férje, vagy barátja bántalmazta, vagy megölte állatát 

(Ascione, Weber, Wood, 1997) 

Egyre több bizonyíték születik arra, hogy az állat bántalmazása jelzi a családi er szakot, 

illetve, el re jelezhet más er szakos cselekményeket is. (Merz-Perez, Heide, 2004) 

DeViney, Dickert és Lockwood (id. Arkow, 1999) vizsgálatai szerint, az 

állatbántalmazás miatt vizsgált családok 88 %-ban a gyermekek bántalmazása is jellemz  

volt. A gyermekbántalmazás miatt vizsgált családoknál pedig 60 %-ban 

állatbántalmazással is találkoztak. A fenti családokban a kutyaharapások el fordulása a 

normál populációhoz képest 11-szeres volt. Elgondolkodtató az is, hogy a bántalmazó 

családban él  n k 32 %-a számolt be arról, hogy gyermeke megölt, vagy bántalmazott már 

állatot. (Ascione, 1997) Más vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a gyermekkori 

állatbántalmazás, mintegy bejósolja a feln ttkori ember- és állatbántalmazás megjelenését. 

(Ascione, 1993, Raupp, 1999) 

Az állatok ellen irányuló er szakos cselekmények lehetséges okai (Kellert és .Felthous, 

1985, gondolatainak felhasználásával): 

- Határozott összefüggést fedeztek fel a gyermekkori állatbántalmazó magatartás és 

a feln ttkori b nöz  viselkedés (kés bbi állatkínzás is) között. 

- El fordul a szül k által az állat ellen irányuló er szakos magatartás, mint a 

gyermek büntetésének egyik formája. 

- Házastárs kedvenc állatának bántalmazása a lelki terror részeként. 

- Az állat bántalmazása zsarolásként, hogy a szintén bántalmazott családtag ne 

merjen az er szakról beszélni. 

- Gyakran az állat bántalmazása csak bevezetésként szerepel, majd az agresszió az 

egyéb családtagok irányába nyilvánul meg. 
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- A gyermek szexuális aktusra késztetése az állattal. 

- Az állat feletti uralom céljából elkövetett er szak 

- Törlesztés az állat által elkövetett vélt-, vagy valós hibáért 

- Törlesztés egy ember által elkövetett hibáért, annak állata ellen 

- Egy faj, vagy fajta elleni ellenérzés kifejezése 

- Agresszív késztetések kiélése állatokon keresztül 

- Saját agresszivitás meger sítése 

- Pusztán szórakozásból elkövetett er szak, melynek célja a környezet ’sokkolása’, 

megbotránkoztatása 

- Egy ember iránt érzett gy lölet ’áthelyezése’ az állatra 

- Nem faj-specifikus szadizmus 

Egyes kutatók azt állítják, hogy a bántalmazás és a b nözés valószín leg egyidej leg 

van jelen, mivel ugyanaz az okuk, ugyanabból a jellemfelépítésb l származnak.(Arluke, 

1997) Teljes b nözési történetek vizsgálata is alátámasztotta ezt az állítást. A b nöz i 

magatartás széles köre pozitív korrelációban van egymással. Vagy azért, mert a deviáció 

egyik formája maga után vonzza a másikat, vagy azért, mert a különböz  formáknak 

ugyanaz az oka. .(Green, 2002) 

Arluke (1997), vizsgálatai alapján, akik állatbántalmazás miatt kerülnek bíróság elé, 

44% -a kés bb más b ncselekményt is elkövet, s 56 % azok aránya, akik az 

állatbántalmazás el tt már más b ncselekményt is elkövettek. Vagyis az állatbántalmazás 

és a más jelleg  b ncselekmények elkövetése között szoros kapcsolat mutatkozik. 

5.2.3.4 Az állatorvosi szerepkör változása 

A gyerek és az állat bántalmazása gyakran egyszerre fordul el  az adott családban. 

Mivel az állatorvos napjainkban már nem csak, mint gyógyító szerepel, feladatot lát el a 

közegészségügyben (pl. zoonózisok, veszettség elleni védelem), de részt vesz a helyes 

állattartással kapcsolatos ismeretek továbbadásában is, s a jöv  egy lehetséges útja, az 

állat- s egyben ember-védelemben játszott, kiemelt szerep is.(Arkow, 2005) 

- Bántalmazásos esetek felismerése 

Sem a csecsem , sem az állat nem tudja elmondani mi történt vele. Az állatorvosoknak 

segítséget nyújtanak a bántalmazás felismerésében a humán orvosok 

gyermekbántalmazással kapcsolatos tapasztalatai. Az els  ilyen jelleg  leírásokat 
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tartalmazó cikk 1962-ben jelent meg (Kempe, 1962), ezt 1996-ban követte hasonló, 

állatokról szóló kiadvány (Munza, 1996). 

A menhelyre bekerül  állatok esetében már eleve feltételezend  a bántalmazás 

lehet sége. Ilyenkor az esetleges sérülések ellátásán túl, fontos az állat viselkedésének 

tanulmányozása. Ebben a menhelyek dolgozóinak van kiemelked , és az állat sorsát 

alapvet en meghatározó szerepe.  

Állatorvosként fontos a kórel zmény, a gazda viselkedésének megfigyelése és a gondos 

fizikális vizsgálat. Nehezíti a diagnózist, hogy az állatorvosi praxisban sokszor fordulnak 

el  egyéb kóroktanú sérülések, elkülönítésük a bántalmazástól nehézséget okozhat. (A 

következ kben felsorolt jelek megfeleltethet en a gyermek-szül , vagy a gondozó- 

gondozott (pl. értelmi fogyatékosok, id sek) párosra is igazak lehetnek.) 

- Int  jelek a gazda viselkedésében 

1. Az állat sérülését nem okozhatja olyan baleset, amelyr l a tulajdonos beszámol. 

2. A tulajdonos nem akar a baleset körülményeir l beszélni. 

3. A tulajdonos nem aggódik a sérülés miatt. „Már máskor is történt ilyesmi, azt 

hittem most is rendbe jön.”-mondja 

4. Késleltetett segélykérés az állatorvostól. 

5. Az állat legkisebb ellenszegülését is megtorolja – akár nyílt agresszióval is 

6. Az állat irányában semmilyen szeretet megnyilvánulást nem mutat 

7. Gyakran verbálisan szidalmazza az állatot az orvos jelenlétében is 

8. Az állat viselkedésével kapcsolatban messzemen en irreális elvárásai vannak, s 

ezek nem teljesülése esetén az állatot hibáztatja 

- Int  jelek az állat viselkedésében 

1. Az állat nagyon alárendelten viselkedik, vagy fél a tulajdonostól. Ha a gazda 

távozik, akkor egyes állatok látványosan feloldódnak, mások továbbra is félnek az 

embert l. 

2. Az állat a gazda közeledésére agresszióval válaszol, esetleg az állatorvoséra nem 

3. Az állat menekül a gazda közeléb l 

- Fizikális vizsgálat során észrevehet  figyelmeztet  jelek 

4. A gyógyulás különböz  fázisaiban lév  több csontot érint  törések 

5. Vérzések a szemben 



 164

6. A zúzódások nehezen láthatóak a sz rrel borított test miatt. Az állat testének óvatos 

tapintásával észrevehetjük a fájdalmas területeket. 

7. Fájdalomra utal: pupillatágulat, szívfrekvencia növekedése, légzésszám 

növekedése. 

(Munza, 1996, Arluke, 1997, Hellebrekers, 2002) 

 

A bántalmazás egy speciális formája a Münchausen szindrómaként leírt jelenség. Ilyen 

esetben a tulajdonos tüneteket talál ki, esetleg újra és újra sérüléseket okoz az állatnak, 

csecsem nek, vagy kisgyermeknek, hogy felhívja magára a figyelmet, és tör dést váltson 

ki az emberekb l és az orvosokból. 

A bántalmazás kapcsán, legyen szó akár állatról, akár emberr l, mindig felmerül a 

sérülés miatti fájdalom, annak megítélése, kezelése. Mivel a csecsem k, kicsi gyermekek 

és az állatok nem tudnak egzakt módon beszámolni az átélt fájdalomról, fontos, felismerni 

ezek jeleit, s megfelel  módon kezelni  

A fájdalomcsillapítás megítélésének kérdése állatok esetében hasonló etikai 

változásokon ment keresztül, mint a bántalmazás megítélése.  Az állatnak szánt szándékkal 

okozott fájdalom egyben a bántalmazás egyik legsúlyosabb formája is. Az emberiség csak 

a XIX. század utolsó évtizedeiben ismerte fel, hogy fájdalommal járó élmények állatokban 

is el fordulnak. A Fájdalom Vizsgálatának Nemzetközi Szövetsége (IASP) definíciója 

szerint a fájdalom: „tényleges vagy lehetséges szövetkárosodással összefügg  kellemetlen 

érzékelési, és/ vagy emocionális élmény”.  

Manapság ezt a definíciót tartják érvényesnek az állatok esetében is. A 

fájdalomcsillapítás az állatorvos egyik legfontosabb feladata. A fájdalomcsillapítás nem 

csupán etikai okokból indokolt, hanem a gyógyulást is bizonyítottan el segíti m tétek 

után, illetve fájdalommal járó egyéb betegségek esetében. 

- Állatok esetében fájdalomra utaló általános viselkedési jegyek (Hellebrekers, 

2002): 

1. Vérmérséklet megváltozása: Agresszívebb, vagy visszahúzódóbb lesz az állat. A 

fájdalmas terület mozgatására agresszíven reagál. Jól szocializált állatok inkább 

helyet akarnak változtatni a kezelés során, hogy ne kelljen agresszíven 

viselkedniük. 

1. Hangadás: a fájdalmas terület érintésére, mozgatására. A hangadás er södik a 

félelem hatására is. 
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2. Testtartás, mozgás: A fájdalmas terület védelmére való törekvés. Er s hasi 

fájdalomnál görnyedt tartás, elesés, hempergés. A fájdalmas részek kímélete miatt 

rendellenes mozgás. 

3. Arckifejezés: Az adott fajra jellemz  változások. Általában a szemek fénytelensége, 

„semmibe bámulás”, a fülek lekonyulása, egyes fajoknál fintorok jellemz ek. 

4. Tisztálkodás: Szokásos tisztálkodást elhanyagolják. Fénytelen, gondozatlan 

sz rtakaró. A fájdalmas területek nyalogatása, harapdálása, vakarása. Nagyon er s 

fájdalom esetén öncsonkítás. A sz rzet vizelettel és bélsárral szennyez dhet. 

5. Aktivitás: Nyugtalanság vagy levertség. Az alvási mintázat zavara. 

6. Táplálékfogyasztás: csökkent 

Természetesen a felsorolt tünetek állatfajonként és egyedenként is nagyfokú eltérést 

mutathatnak. 

5.2.3.5 Összefoglalás 

A gyakorló állatorvos sokat tehet, akár saját praxisa területén is, az állatvédelemért. 

Megfelel  nyitottsággal, odafigyeléssel kisz rhet k a bántalmazásos, vagy elhanyagolásos 

esetek. (Arkow, 1994) Utóbbiaknál a gazdával folytatott beszélgetés, a probléma 

megvilágítása (az állat igényeir l, tartási szükségleteir l adott felvilágosítás) is elegend  

lehet az állat sorsának jobbra fordításához. Ha bántalmazott állat kerül a rendel be, a 

sérülések ellátása után segítséget lehet kérni a segít  szervezetekt l (állatvéd k, humán 

segít  szervezetek), s értesíteni kell a rend rséget is, mivel az állatkínzás, 

b ncselekménynek min sül.( 2004.évi X.trv., 1978.évi IV.trv. és a hozzá kapcsolódó 

jogszabályok módosítása, 266/B §) Fontos lépés lehetne ez nem csak az állatok, de a 

bántalmazó családban él  gyermekek védelme kapcsán is.  

A házastárs bántalmazása, a gyermekek bántalmazása, és az állatok bántalmazása, vagy 

elhanyagolása, mind ugyanannak a szociális betegségnek különböz  megnyilvánulási 

formái. (1986Arluke, Arkow, 2005) Fontos a rend rség, az önkormányzatok, az orvosok, 

az állatorvosok, a különféle segít  szervezetek és az oktatási intézmények kapcsolattartása 

és egymást segít  munkája, hiszen az emberek védelme és az állatvédelem, az egész 

társadalom kötelessége. 

5.3 Kutyák viselkedési problémái  
„Az állatok betegsége esetén a diagnózis felállítása és a kezelés csak egy része a modern 

állatorvosi gyakorlatnak. Az els dleges különbség egy jó, gyakorló állatorvos és egy 
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egyszer en csak képzett között, azon képességben rejlik, hogy a jó orvos fel tudja mérni és 

megérteni az állat és gazdája közti kapcsolat milyenségét. Ezen empatikus dimenzió nélkül 

az állatorvos, alapjában véve nem különbözik egy autó-, vagy tv szerel t l.” 

(Prof.James Serpell, University of Pennsylvania) 

 

Napjaink modern állatorvosa nem olyan régóta létezik. A XX.század elejéig, az 

állatorvosi munka szinte kizárólag a termelésben résztvev  állatok gyógyítására, a 

higiéniai és járványtannal kapcsolatos feladatok ellátására szorítkozott. A kedvenceket 

gyógyító, jóságos állatorvos képe csak ezt követ en alakult. Amikor az emberek már 

megengedhették maguknak, hogy állataikat igazi társként, családtagként kezeljék, megn tt 

az igény a társállatok gyógyítására, életük meghosszabbítására.  

Ezzel egyidej leg az állatorvosi szerepkör is változáson ment keresztül. A ’lódoktorból’ 

családi orvossá avanzsált állatorvos, ma már több olyan problémával is kénytelen 

szembenézni, amire el deink, még csak nem is gondoltak. Szakmai tudásának b vítése 

mellett, komoly figyelmet kell fordítania a gazda ismeretére, arra, hogy felmérje a gazda és 

kedvence közti kapcsolatot. Nem ritkán, a szakmai és emberi indokok ütköznek. Bár 

hazánkban nincs a viselkedési problémákat, vagy pszichológiai vonatkozású témákat 

oktató szakirányú képzés, mégis kollégák és tulajdonosok egyaránt igénylik ilyen jelleg  

szakemberek segítségét. 

Személyes beállítódásom révén, már a végzés utáni években foglalkozni kezdtem 

kutyák viselkedési problémáival. Akkori munkahelyemen egy felmérést végeztem, mely a 

viselkedési problémák el fordulását vizsgálta, s döbbenetes eredményei csak 

meger sítették, a téma iránti elkötelezettségemet. Minél több pácienssel foglalkoztam, 

annál jobban érlel dött bennem a felismerés, viselkedési zavarokat nem lehet kezelni a 

’gazda kezelése’ nélkül. 

Az els  felmérést még két másik követte, s van olyan vizsgálat, mely jelenleg is zajlik. 

Míg az els , viselkedési zavarok el fordulását kutató felmérés, f leg a kutyákról 

’érdekl dött’, addig a második, f leg a gazdák tudására, attit djeire koncentrált. A 

harmadik vizsgálatban, a két területet (gazdák tudása, attit djei, kutyák viselkedése), 

együttesen próbájuk elemezni.  

A különböz  felmérések, kiegészítve a kezelt páciensek kórfejl désével, nagyban 

segítették a gyakorlati, viselkedés-terápiás munka fejlesztését. 
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5.3.1 Háttér-kutatások 

A vizsgálatok célja az volt, hogy képet adjanak arról, milyen a viselkedés-zavarok 

megoszlása, s mit gondolnak az emberek ezek kezelési lehet ségeir l, hogyan 

viszonyulnak a problémák megoldásához.  

A három vizsgálatot 1998., 2003., 2005.-ben végeztünk, mindhármat állattartókkal 

vettük fel, kérd íves módszerrel. Az 1998.-ban felvett kérd ívet 189 ember töltötte ki, 

Budapest X. és XVII. kerületében él , átlagosnak mondható kutyatartók. A 2003.-ban 

készült vizsgálat résztvev i 304 feln tt, a SzIE ÁOTK Nyílt Nap – résztvev i voltak, 

városból-vidékr l érkez , átlagos állattartók. A 2006-os vizsgálat speciális csoportot 

célzott: kedvencükkel kutyaiskolába járó, feln tt, vidéki-városi gazdákat. 

A kérd ívek eredményeit az SPSS 8.0, illetve a Microsoft Excell elemz  programjával 

vizsgáltuk. Szignifikancia szintnek mindig a p<0.05 értéket tekintettük. 

I Kutyák viselkedési problémáinak felmérése 
A gazdák nagyobb része szellemi szabadfoglalkozású és tanuló volt (64%), fizikai 

munkát nagyjából egy tizedük végzett (12%), s nagyon alacsony volt a nyugdíjasok aránya 

is (7%). F leg kertes, családi házban (78%), vagy társas házban éltek (8%), de lakótelepi 

lakók is akadtak szép számmal (12%). A környék jellegét tekintve külterület, kertes 

vidékies környék 93 %-ban fordult el . A kutyák nagy része kertben tartott kutya, ezek 

közül is szabadon volt 87 %, megkötve mindössze 5 % -t tartottak. A kutyák egy negyede 

(25 %) lakásban élt egyharmaduk (36 %) pedig vegyesen lakásban, kertben egyaránt 

tartózkodhatott.(5.3.ábra) 55% kan, 40% szuka, 5% ivartalanított állat volt. 

5.3.ábra A kutyatartás módja- a kertben tartott kutyák tartásának körülményei 

 
A fajták megoszlása is érdekes képet mutat, hiszen az rz -véd  kutyák aránya 33 % 

ezek voltak többségben, az ölebek mintegy 25 %-ot képviseltek 12 % körül mozgott a 
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pásztorkutyák aránya. A vadászkutyák közel 8 %-ban voltak jelen. Keverék kutyát 

viszonylag kevesen tartottak. (5.4.ábra) 

5.4.ábra A tartott fajták típusonkénti megoszlása 

 
A kutyás családok 59 %-a csak egy kutyát tart, azonban, ahogy a nyugati államokban, 

Magyarországon is egyre több azoknak az aránya akik, ahol lehet és megengedhetik 

maguknak, két kutyát tartanak egyszerre, azért, hogy kielégítsék a kutyák fajtársak iránti 

igényét, az ilyen családok aránya 40 % volt. A családok 1 % ugyan több kutyát tart, de 

ezek a kutyák nem találkozhatnak egymással. A tulajdonosok nagy részének a kutya 

mellett egyéb állata is volt (62-63 %). A második leggyakrabban tartott állat a macska (40 

%), ket a madarak, a hüll k, a rágcsálók, és végül a halak követték. 

A kutyák nagy részért 2-6 hónapos kor körüli id szakban vették (52%), vagy saját 

szaporulatból tartották meg (7 %), kisebb hányadát találták (9%), vagy kapták (29 %) és 

csak elenyész  részüket hozták menhelyr l (4%). (5.5.ábra) 

5.5.ábra Kutyák megoszlása származásuk szerint 

 
Fontos kérdésnek tartottam, hogy kit tartanak a kutya gazdájának, illetve, hogy ki eteti a 

kutyát, s hogyan reagál a kutya az étel elvételére. 

33%

25%

12% 
8%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

rz -véd öleb pásztor vadász keverék

52% 

29% 

9% 7% 3%

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

vásárolt kapott befogadott saját szap. menhely



 169

Legnagyobb mértékben a válaszadók szerint, a gyermekek számítottak gazdának (44 %) 

második helyre a családf  került (30 %), harmadik helyen pedig a házastárs szerepelt 

(18%). 

Az etetést végz  személyként, legnagyobb arányban a gazdát jelölték meg az emberek 

(42%), második helyen pedig gyakran (25 %) a feleség etet, a családf  etetési aránya alig 

10 %, s kifejezetten, kisgyermeket mindössze 1 % jelöltek meg. A kutyák közel 14 %-a 

esetében, változó, hogy ki eteti éppen az állatot.(5.6.ábra) 

5.6.ábra Etetés módja, -megoszlás az etetést végz  személy alapján 

 
Ezzel párhuzamosan vizsgáltuk azt is, hogy mi történik, ha a kutyától elveszik az ételt 

mivel feltételeztük, hogy azok a kutyák amelyek az étel elvételre támadásra reagálnak, 

valószín leg több harapást is produkálnak. A kutyák nagy része az étel elvételét elt ri 

(75%), de sokuk az elvételt nem hagyja, morgással (16%), támadással (9%) reagál. 

(5.7.ábra) 

Ez azt jelenti, hogy a kérd ívet kitölt k között majdnem 25 % volt azoknak az aránya, 

ahol a kutya agresszivitást mutat az étel elvételére. Ehhez képest a támadások száma 

kevesebbnek mutatkozott. 
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5.7.ábra Reakciók az étel elvételére 

 
Pozitív korreláció találtunk, ha összehasonlítottuk a kutya barátságosságát, és azt hogy 

mi történik akkor, ha elveszik t le az ételt (p<0,002). Minél inkább barátságos a kutya, 

annál inkább nem reagál agresszióval az étel elvételére.  

Összefüggést feltételeztünk a tekintetben is, hogy a kutyával folytatott játékok (f leg az 

er fitogtató játékok), kapcsolatot mutathatnak a megjelen  agresszivitással.  

A kutyák nagy részével labdajátékokat játszanak (48%), ezt követték az apport játékok 

(13%), a fogócska (6%), majd a birkózás (3%), rongyozás (3%).(5.8.ábra) 

5.8.ábra Kutya-gazda játék-típusok megoszlása 

 
Az er fitogtató (épp ezért dominancia megkérd jelezésére alkalmas, pl.rongyozás) 

játékok aránya 12 %, ez viszont lényegesen magasabb arány, mint a gazda ellen irányuló 

agresszivitás aránya (3%), de még a családtag ellen irányuló agresszivitás arányánál is 

nagyobb (2%). Úgy t nik, hogy a játék típus, még önmagában nem jósolja be a megjelen  
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agresszivitást. Ez az eredmény egybeesik más, külföldi vizsgálatok eredményével.(Serpell, 

1996) 

A kérd ív vizsgálata azt, hogy az állatnál milyen viselkedési problémák fordulnak el . 

Ezen belül a harapásokat, a félelmeket, és ezek különböz  típusait nézte. A kutyáknak 

többsége (96 %) soha nem harapta még meg gazdáját. A gazdáját egyszer vagy többször 

harapottak aránya 3-4 % körül mozgott. A családtagokra irányuló támadások száma még 

kevesebb volt (2.1 %). A kutyák jelent s része azonban (14%) már támadott meg idegen 

kutyát, ez az arány a korai szocializációval és neveléssel radikálisan csökkenthet  

lenne.(5.9.ábra) 

5.9.ábra Az agresszivitás formái, és aránya a teljes kutyalétszámhoz viszonyítva 

 
 

A félelmi problémák sokkal jelent sebbnek bizonyultak. A kutyák nagy része fél 

valamit l (60%). Els  helyen a vihar-félelmet említik (27%), második helyen az 

emberekt l való félelem áll (24%), ezt követi a háztartási eszközökt l való félelem (17%), 

s végül a lövésfélelem (14%) (5.10.ábra) 
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5.10.ábra A félelem típusainak megoszlása a teljes kutyalétszám arányában 

 
A viszonylag magasnak mondható egyes agresszivitási és félelmi mutatók kapcsán, 

felmerült, hogy vajon mennyit hordják sétálni a kutyákat. Ugyanis, azt feltételezve, hogy a 

sétáltatott kutyák gyakrabban találkoznak emberekkel, fajtársakkal, jobban megtanulják a 

viselkedés szabályait, azt várnánk, hogy a naponta többször sétáltatott ebek aránya kicsi. 

Az eredmények igazolták várakozásainkat, és bár szignifikáns összefüggést nem mutattunk 

ki, elmondható, hogy a rendszeresen sétáltatott ebek arány alig 40% volt, s 17 % volt azok 

aránya, akik egyáltalán nem sétáltatták kutyáikat. 

5.3.1.2 Összegzés 

Az eredmények összesítése kapcsán, két területen találtunk pozitív korrelációt.  

Ha a kutyát barátságosnak min síti gazdája, nem támad az étel elvételénél (p<0.02), s 

ha a kutya fél az emberekt l, gyakrabban támad meg idegent (p<0.05). A kutya fajtája és a 

barátságosság összefüggésében marginális szignifikanciát találunk (p=0.053), vagyis a 

kiválasztott fajta, nem jósolja be biztosan az állat kés bbi viselkedését. 

Nem találtunk azonban pozitív korrelációt a játékok típusa és az agresszivitás között, s a 

tekintetben sem, hogy az etetést végz  személye és az agresszivitás irányultsága 

összefüggene. 

I Állattartók attit djeinek vizsgálata 
Budapesten, az Állatorvos Tudományi Egyetemen, minden évben nyílt napot 

rendeznek, mely az Állatok Világnapjához köt d  rendezvény. Ennek kapcsán f ként 

állattartó családok érkeznek. Színes programok fogadják ket, s ennek keretein belül 

ismerkedhetnek a látogatók többek között a felel s állattartás témakörével is. 304 

látogatóval vettünk fel kérd ívet, 2003-ban, hogy megtudjuk az állattartók milyen állatokat 
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tartanak, milyen körülmények között, külön fókuszáltunk arra is, hogy az állatok 

kapcsolatba kerülnek-e gyermekekkel, mutatnak-e agresszivitást. Vizsgáltuk, hogy az 

agresszivitás mutat-e bármilyen összefüggést a gyerekek viselkedésének irányába, a tartási 

körülmények irányában, s hogy a gazdák hogyan viszonyulnak a gyermekek- és kutyák 

oktatásának kérdéséhez.  

A válaszadók nagy többsége kutyát tart otthon (78 %), kisebb hányaduk macskát (46%), 

a ló tartók aránya mindössze 5 % volt. Nagyon sokan tartottak azonban úgynevezett kis 

házi kedvenceket is, madarat (17 %), halat (16 %), kis rágcsálót (20 %).(5.11.ábra)  

5.11.ábra Kedvenként tartott állatok megoszlása  

 
A tartás okának els dlegesen a szeretetet jelölték meg (47 %), de sokuk az állatokat 

társként (12 %), barátként (6 %) emelte ki.(5.12.ábra) 

5.12.ábra A kedvenctartás okai 

 
Érdekl dtünk az iránt is, hogy vajon a tartott állat családtagnak tekinthet -e. A 

válaszadók 57 %-a megünnepli kedvence születésnapját, 90 % pedig fényképpel 

rendelkezik házi kedvencér l. A nyugati irodalom a családtagként tartott állatok 
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kategóriájába azokat sorolja be, amelyeknél ez a két feltétel egyaránt teljesül, a látogatók 

56 %-a tett eleget ennek a kritériumnak tehát fényképet is tartott az állatról, és ünnepelte is 

annak születésnapját. (5.13.ábra) 

5.13.ábra Családtagként tartott kedvencek 

 
A kedvencek jelent s részét vásárolták (42 %), ez feltehet en a fajtatiszta állatok 

arányát is jelenti, kisebb részüket találták (16 %). Jelent s arányt képviseltek az ajándékba 

kapott állatok (25 %), a menhelyr l származott állatok száma minimális volt (5 %). A saját 

szaporulatból megtartott állatok száma kevés volt. (4%).(5.14.ábra)  

5.14.ábra Kedvencek megoszlása származás szerint 

 
A kutyák jelent s részét kertben tartják (38 %) a megkötött kutyák száma kevés (3 %). 

Lakásban tartják a kutyák szintén jelent s részét (23 %) és lakásban, kertben vegyesen 

egyaránt él a kutya a kérdezettek egy ötödénél (20 %).(5.15.ábra) 
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5.15.ábra Kutyák megoszlása a tartásmód szerint 

 
A gyermek-kutya találkozások kapcsán érdekl dtünk, hogy kutya kapcsolatba kerül-e 

gyermekekkel, és ha igen milyen gyakorisággal. A kutyák nagy része gyakran (27%), vagy 

akár mindig (47%) találkozik gyermekekkel Ez utóbbi, feltehet en azoknak a családoknak 

az arányát is jelöli, ahol a gazdák gyermekes családokból kerülnek ki. Az arány nagyjából 

megfelel a nyugati irodalomban található adatoknak is.(Gunter, 1999) A kutyáknak közel 

egy ötöde (21 %) csak néha találkozik gyermekekkel, 2 % pedig soha. (5.16.ábra) 

5.16.ábra A gyermek-kutya találkozások aránya 

 
Kés bb próbáltunk ennek okaira is fényt deríteni. A gyermekekkel való kapcsolat 

vizsgálatát tovább folytattuk azzal, hogy megkérdeztük a gazdákat, hogy kedvencük 

támadt-e már gyermekre, és ha igen milyen okból tette ezt. A kutyák nagy része (76 %) 

nem támadt még soha gyermekre, 24 % azonban már igen.(5.17.ábra) 
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5.17.ábra Gyermekek ellen irányuló támadások aránya a teljes mintát tekintve 

 
A gyermekek véletlenül elkövetett bántalmazása miatt a kutyák 6 %-a támadott, 

szándékos bántalmazásról a gazdák 4 %-a számolt be. Az étel elvétele miatti támadások 

száma (3 %). Ez azért jelent s, mert a domináns agressziónak kifejezett formája, s 

kezelhet  lenne. Várakozásainkkal ellentétben, a játék elvétele miatt csak a kutyák 

elenyész  része mutatott támadást. Úgy gondoltuk, hogy a gyermek-kutya kapcsolatnak 

jelent s hányadát a játék teszi ki, és feltételeztük, hogy a harapások nagy része is ehhez a 

tevékenységhez fog kapcsolódni. A játék mint er forrás elvétele, birtoklási agressziót 

jelent. Azt tételeztük fel, hogy a gyermekeket sok ilyen támadás éri. A 2003-as kérd ív 

adati és azok feldolgozása, ezt a feltevésünket nem igazolták. Kevésnek (1 %) tekinthet  a 

pihenés megzavarása miatti támadás, ugyanakkor kiemelhetjük, hogy 4 % volt azoknak a 

támadásoknak az aránya, amelyek azért következtek be, mert a gazda elmondása szerint a 

kutya nem szereti a gyermekeket. Ez, a gazda által megfogalmazott antropomorf 

viselkedés több elemet is tartalmazhat. Korai, negatív tapasztalatokat, a gyermekekt l 

elszenvedett zaklatás, bántalmazás miatti agresszív viselkedést. Félelem miatti támadást, 

vagy a hiányos szocializációból ered  antiszociális viselkedést. A további elemzésben, a 

gazdák által a ’gyermekek utálata’-ként aposztrofált kifejezést használjuk majd. 

A gyermekek elleni támadások a következ  képen alakultak (összes támadás %-ban).  

Legtöbb a véletlen bántalmazás miatt (25%), ezt követi a direkt bántalmazás és a 

gyerekek utálata miatti támadás (17-17%), majd az étel elvétel miatti támadások 

következnek (13%), végül a játék elvétel, és a pihenésmegzavarás (4-4%). A kutyák persze 

még számos más okból is támadhatnak gyermekekre (terület rzés, másik kutya miatti 

támadás, rangsor vita, stb.), ezek aránya 20 % volt.(5.18.ábra) 
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5.18.ábra A gyermekek ellen irányuló támadások megoszlása az összes támadás arányában 

 
Természetesen érdekl dtünk arról is, hogy maguk a gazdák mennyire tartják azt 

fontosnak, hogy a gyermek kapcsolatba kerüljön az állatokkal. A kutyák jelent s része 

(74 %) gyakran, vagy mindig kapcsolatba kerül állatokkal, de a szándék, hogy mennyire 

szeretnék, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön kicsit mást mutat. A gazdák legnagyobb része 

(88 %) nagyon, s t elengedhetetlenül fontosnak tartja azt, hogy a gyermek kapcsolatba 

kerüljön állatokkal felnövekedése során. Azok aránya, akik ezt egyáltalán nem tartják 

fontosnak, vagy csak nagyon kevéssé tartják fontosnak mindössze 1 % volt.  

Mind a gyermekek iskolai oktatása a felel s állattartásról és az állatokról, az állatokkal 

való helyes bánásmódról, mind pedig a kutyák képzése indokolt lenne. A válaszadók 

többsége (83 %) nagyon fontosnak tartja a gyermekek oktatását. Ugyanezt a 

kutyaképzésre, oktatásra levetítve azt találjuk, hogy a gazdák alig több mint fele (6l %) 

tartja fontosnak a kutyák oktatását.  

A két nagy témakört összevetve több érdekességet is találtunk. Azok aránya, akik a 

gyermekek oktatását és magát a kapcsolatba kerülést is fontosnak tartják 77 % volt. Azok, 

akik azt gondolják, hogy fontos, hogy a gyermek kapcsolatba kerüljön az állatokkal és a 

kutyát is fontos oktatni, ezek aránya már csak 56 % volt. Azoknak az aránya, akik a 

gyermek és a kutya képzését egyaránt nagyon fontosnak, s t elengedhetetlennek tartják 

63 % volt. (5.19.ábra) 
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5.19.ábra A gyermek-kutya kapcsolatot és az oktatást fontosnak tartók aránya 

 
Vizsgáltuk azt is, hogy vajon a harapások bekövetkezte és a kutya lakóhelye, tehát tartás 

módja között (kertben szabadon, vagy megkötve, vagy lakásban vagy, vegyesen) találunk-

e kapcsolatot,(5.20.ábra) s azt is néztük, hogy a gazda mennyire tartja fontosnak a kutya 

képzését, s mennyire a gyermekek oktatását. 

- A lakásban tartott kutyák 77 %-a nem támadott még gyerekekre, 8 % utálat miatt 

harapott, 7 % pedig direkt bántalmazást reagált le. A megkötött kutyáknál nem 

harapott a kutyák 56 %-a, tehát a harapások aránya itt volt a legnagyobb.  

- A harapások nagy része véletlen bántalmazás miatt történt (22 %) és a játék 

elvétele miatt (11 %). A kennelben tartott kutyák 71 %-a nem mutat harapást, 

érdekességként kiemelhetjük, hogy a harapások nagy része véletlen bántalmazás (7 

%) illetve étel elvétele miatt (7%) következik be.  

- Ahol a kutyák a legkevésbé bántották a gyermekeket, a szabadon tartott kutyák 

csoportja, ugyanis itt 83 %-ban nem támadtak a kutyák gyermekre. Akik támadtak 

4-4 % a véletlen és a direkt bántalmazások, 3 % az étel elvétele miatti támadott, és 2 

% volt a gyermekek nem szeretése, utálata miatti bekövetkezett támadások aránya.  

- Szintén a kutyák nagyobb arányban nem támadtak a gyermekekre a vegyesen 

tartott kutyák csoportjában, ott, ahol az ebek lakásban és keretben vegyesen élnek. 

Itt 5-5 % a véletlen illetve, a direkt bántalmazás miatti harapások és 5 % a 

gyermekek utálata miatti támadások aránya, mindössze 3 % volt az étel elvétele 

miatt támadás.  
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5.20.ábra Gyermek elleni támadások aránya a tartás függvényében 

 
Szerettük volna azt is megnézni, hogy a menhelyi, vagy a talált kutyák többet harapnak-

e és, hogy alakul ez a kép a vásárolt, fajtatiszta kutyák esetében. (5.21.ábra) 

A következ  különbségeket találtuk. A vásárolt kutyák 76 %-a nem harapott, ez az 

arány megegyezett a kapott kutyák hasonló arányával, s a saját szaporulatból megtartott 

kutyák arányával is. A vásárolt kutyák 4 %-a véletlen, 7 %-a direkt bántalmazás miatt 

támadt és érdekes módon 5 %-ban megjelent a gyermekek utálata miatti támadás. A 

legnagyobb mérték, ahol a kutyák nem támadtak gyermekekre 87 %-ban, a talált kutyáknál 

volt. Felmerülhet magyarázatként, hogy ezeknek a kutyáknak jó része olyan módon 

befogott kutya, ami az utcai csavargástól, bántalmazásoktól menekül, és mint ilyen, 

nagyon ’hálás’, hogy megmenekítették addigi élethelyzetéb l és talán ezért nagyobb az 

állat t r képessége, szeretete gazdák irányába. Ez természetesen csak feltételezés. Ezen 

kutyáknál a harapások aránya a következ ként alakul: 6 % véletlen, 2-2 % az étel elvétel 

illetve, az utálat miatti támadás volt. Az ajándékba kapott kutyáknál 76 % nem mutat 

támadást, azonban itt volt talán a legnagyobb a véletlen bántalmazás miatt bekövetkezett 

támadások aránya (9 %). Ennek oka lehet, hogy nem el zetes meggondolás, felkészülés 

alapján vették az állatot, hanem ajándékba kapták, s így kevesebbet tudnak annak 

igényeir l, nevelésér l. Magas (4 %) volt a direkt bántalmazás miatt bekövetkezett 

harapások aránya is. 

A menhelyes kutyáknál 73 % volt a nem harapások aránya, ez a legkisebb volt az összes 

kutyánál, tehát azt jelenti, hogy a menhelyr l befogadott kutyák jelent sebb része mutatott 

már támadást gyermekek irányába, mint az összes többi csoportban. 7 % véletlen 
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bántalmazás miatt harapott, és 20 % volt azoknak a menhelyes kutyáknak az aránya, akik 

gyermekek utálata miatt támadtak. E szerint úgy látszik, a menhelyre kerül  kutyák 

kevésbé szeretik a gyermekeket. Ennek oka lehet az is, hogy a menhelyen nagyon kevés 

módjuk van a gyermekekkel való találkozásra. A fiatal korukban menhelyre került kutyák 

nagy része, a szocializáció során kimarad a gyermekekre való szocializálásból, tehát abból, 

hogy találkozzon, megtanuljon gyermekekkel bánni, megtanulja értelmezni a gyermekek 

jelzéseit. Ha hosszabb id t töltenek menhelyen, akkor is, szinte kizárólag feln ttekkel 

találkoznak. Ha kölyökkorban szocializálva voltak is, nincsen meger sítve ez a tanult 

viselkedésük, kialszik a gyermekekkel való helyes bánásmód. Saját szaporulatnál a kutyák 

75 %-a nem harapott, a legtöbb harapás (16 %) az étel elvétel miatt történik. 

Feltételezhet , hogy saját szaporulatból megtartott kutyáknál, több kutyát tartanak, s így 

etetnek egyszerre. Ilyenkor az étel védelme, mint birtoklási agresszió eleve fokozott jobban 

félti a kutya az ételt, és e miatt támad talán többet a gyermekekre is annak elvételekor. 

5.21.ábra Gyermek elleni támadások megoszlása a származás függvényében 

 
Bizonyos harapás típusok esetén, a gazdák fontosabbnak tartják kiemelni a kutyák 

oktatásának szükségességét. Akiknek a kutyája még nem harapott gyermeket, de mégis 

nagyon fontosnak tartják a kutyák oktatását, ezek aránya 62 % volt. Azoknál, akiknél a 

kutya véletlenül bántalmazott gyermeket, de k maguk fontosnak tarják a képzést azoknak 

az aránya 61 % volt. Ez arra utalhat, hogy az emberek a véletlen bekövetkezett 

harapásoknak nem tulajdonítanak akkora jelent séget, egyedi esetenként értékelik ket.  

A direkt bántalmazás miatt támadott kutyák gazdái, 76 %-ban tartják szükségesnek az 

ebek képzését. Mivel a viselkedés el fordulása a jöv ben bejósolható, vélhet en a gazda 

feltételezi, hogy a kutya megfelel  oktatásával legközelebb elkerülhet  lesz a harapás.  
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Az étel elvétele miatti harapást, úgy t nik, a gazdák nem tekintik komoly problémának. 

Akiknél ez már el fordult, mindössze 33 %-ban igényelnék a kutya oktatását. Pedig az a 

kutya, amely a gazdára az étel elvételekor agresszívan reagál, birtoklási agressziót mutat, s 

kés bb más helyzetekben is támadólag léphet fel. 

Ahol a kutya, a gyermekek nem szeretése, utálata miatt támadott, ott a gazdák 

lényegesebben fontosnak tartják a kutya oktatását. 76 % volt azoknak az aránya, akik 

elengedhetetlenül, vagy nagyon fontosnak tartották a kutya oktatását. Mivel 

valószín síthet  a viselkedés jöv beni el fordulása, vélhet en ennek elkerülési módját 

találják meg a gazdák úgy, hogy a kutya viselkedését próbálják korlátok közé szorítani.  

Megpróbáltunk összehasonlítást végezni arra is, hogy vajon a harapások el fordulása 

mutat-e valamilyen összefüggést a gyermekek tanításának igényével.(5.22.ábra) 

Feltételeztük, hogy a gyermekek iskolai tanítását azok fogják fontosnak tartani, akiknek a 

kutyája utálja a gyermekeket, illetve, akiknek kutyája direkt bántalmazást szenvedett el 

gyermekekt l. Ez a két csoport az, ahol el re bejósolható, hogy a támadás megtörténhet 

máskor is, és azt feltételeztük, hogy a gazdák nem csak a kutyaképzését, de gyermekek 

oktatását is kiemelten kezelnék. Az eredmények igazolták feltételezéseinket. Azok a 

gazdák, ahol a kutya direkt bántalmazás miatt már támadt gyerekre 92 %-ban, fontosnak, 

s t elengedhetetlennek tartják a gyermekek oktatását. Akiknél a támadás azért következett 

be, mert a kutya nem szereti a gyermeket, a gazdák 85 %-a tartotta fontosnak a gyermekek 

oktatását. 

Azoknál a gazdáknál, ahol még nem fordult el  harapás, de mégis elengedhetetlennek 

tartják a gyermekek oktatását az arány 83 % volt. Vélhet en ezek a gazdák fontosnak 

tartják a gyermekek iskolai oktatását, de ha ez nem történik meg, akkor k maguk oktatják 

gyermekeiket az állatokkal való helyes bánásmódra, és ezért nem fordul el  náluk 

kutyaharapás.  

Az étel elvétel miatti harapásoknál a gazdák 88 %-a tartja nagyon fontosnak a 

gyermekek oktatását. Összehasonlítva ezt a kutyaképzés iránti igénnyel, ami 33 % volt, az 

feltételezhet , hogy a tulajdonosok úgy vélik, a kutyának az étel iránti védelme, 

elfogadható viselkedés. Sokkal inkább fontosnak tartanák a gyermekek oktatását, 

feltehet leg arra, hogy ne vegyék el a kutyától az ételt, mint annak az oktatását, hogy a 

kutya maga ne reagáljon agresszívan az étel elvételére.  

A direkt bántalmazások miatti támadások esetében, ugyanezt a tendenciát, látjuk. Míg a 

gazdák 76 %-a tartaná nagyon fontosnak a kutyaképzést, 92 % tartja fontosnak a 

gyermekek oktatását. A gazdák feltételezhet en abból indulnak ki, hogy a gyermekeket 
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kell arra tanítanunk, hogy ne bántsák az állatokat, megfelel en bánjanak velük és ezért 

feltehet en, a jöv ben majd kevesebb legyen a bántalmazás, kevesebb legyen az ebb l 

ered  harapások száma is.  

Az utálat miatti harapások esetében, a gazdák 77 %-a tartotta fontosnak a kutyaképzést, 

azonban 85 % volt azoknak a gazdáknak az aránya, akik a gyermekek képzését nagyon 

fontosnak tartották. A gazdák itt is inkább a gyermekeket oktatnák. Ennek több 

magyarázata is lehet. Az egyik, hogy a gyermekek tanuljanak meg távol maradni azoktól a 

kutyáktól, akik nem szeretik a gyermekeket. A másik hogy azért tartanák fontosnak a 

gyermekek oktatását az állatokkal kapcsolatos bánásmódról, mert feltételezik, hogy a 

kutyák gyermekek iránti utálata valamilyen valós tapasztalatból ered. Ezért ténylegesen, 

hosszú távon csökkenthet  lenne a gyermekeket nem szeret  kutyáknak az aránya akkor, 

ha a gyermekek többet tudnának a helyes állattartásról, az állatokkal való helyes 

bánásmódról. 

5.22.ábra A képzés fontosságának hangsúlyozása a gyermekek elleni támadások esetén 

 
A tartásmód és a kutyaképzés iránti elkötelezettséget is próbáltuk összevetni. Azt 

feltételeztük, hogy egy jó kapcsolat és egy egészséges együttélés alapvet  feltétele, hogy a 

kutya megfelel en tudjon viselkedni az ember otthonában, ehhez pedig elengedhetetlen a 

kutya oktatása. Az eredmények alátámasztották feltételezésünket. A lakásban tartott kutyák 

gazdáinak 68 %-a, a lakásban, kertben vegyesen tartott kutyák gazdái 67 %-a tartja 

fontosnak a kutyaképzést. A megkötött kutyák gazdái a kutyaképzés szükségességét 

mindössze 33 %-ban jelölték meg.(5.23.ábra) 
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5.23.ábra A kutyák tanítása iránti igény a tartás függvényében 

 
 

Vizsgáltuk azt is, hogy a gyermekkel kapcsolatba kerül  állatoknak a gazdái mennyire 

tartják fontosnak a gyermekek oktatását.(5.24.ábra) Azt feltételeztük, hogy azok, akiknek 

kutyái gyakran kerülnek kapcsolatba a gyermekekkel, fontosabbnak, tartják a gyermekek 

oktatását. Az eredmények nem igazolták feltevésünket. A legnagyobb mértékben a 

gyermekek oktatásának fontosságát azok emelték ki, akiknek állata soha (99%), vagy csak 

nagyon ritkán (91%), esetleg a séták során kerül kapcsolatba gyermekekkel. Akiknek 

kutyája mindig kapcsolatba kerül gyermekkel, kevésbé (76%), akiknek nem állandóan, de 

gyakran, ott még kevésbé (71%) tartják fontosnak a gyermekek oktatását. A magyarázat az 

lehet, hogy azok a gazdák, akiknek a kutyái nem kerülnek kapcsolatba gyermekekkel, 

feltehet en, sokkal jobban félnek a gyermek-kutya találkozásoktól. Bizonytalanabbnak 

érzik ezeknek a kimenetelét, esetleg rosszabbat feltételeznek a gyermekekr l, azt hogy 

nem fognak megfelel  módon viselkedni az állattal szemben. Lehet, hogy a tapasztalat 

hiányából ered ez a fajta feltételezés és ezért gondolják azt, hogy jó lenne a gyermekeket 

oktatni. Másrészt viszont feltételezhet , hogy ezek a kutyák azért nem kerülnek 

kapcsolatba gyermekekkel, mert gazdáik vélekedése szerint nem megfelel en reagálnának 

egy kutya-gyermek találkozásnál.  

5.24.ábra A gyermekek oktatását hangsúlyozók aránya a gyermek-kutya 
találkozásokfüggvényében  
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II Kutyakiképz  centrumok szerepének vizsgálata - el tanulmány. 
A kérd ívek felvétele 2005 szén és 2006 tavaszán történt, de jelenleg is folytatódik 

összesen nyolc kutyaiskolában, kiképz centrumban. Ezekb l négy vidéki kiképz  központ 

volt a Top mancs kutyaiskola Budaörsr l, Keszthelyen, Dunakeszin, és Kiskunhalason 

m köd  központok. Négy budapesti, a Népszigeti kutyaiskola, a Csepeli Kutyaiskola, az 

Ebdorádó és az Excellent kutyakiképz  központok. Az el zetes értékelésig összesen felvett 

kérd ívek száma 247.  

Képzésre több kan kutyát hordanak (55%), kevesebb szukát (45 %), az ivartalanított 

kutyák aránya 17 % volt, nagyrészük ovariectomizált n stény.  

Igyekeztünk felmérni, hogy a kutyák honnan származnak, mennyi a fajtatiszta kutyák, a 

befogadott, vagy az egyéb módon beszerzett kutyák aránya. Vizsgáltuk, azt hogy a 

kutyaiskolába mikortól, miért jönnek a kutyák. Az eredmények szerint a kutyák nagy része 

(68 %) fajtatiszta kutya, amely tenyészt kt l származik, és a gazdáik vették. 6 % a véletlen 

szaporulatból megtartottak aránya, a befogadott kutyák aránya 15 %. Egyéb módon 11 % 

kerül ide. (5.25.ábra) 

5.25.ábra Kutyák megoszlása származás szerint 

 
Az iskola kezdés id pontja várakozásainknak megfelel en a kölyökkor (49 %), 

fiatalként, tehát közel egy éves korukig 34 % kezd el kutyaiskolába járni. Feln tt kutya 

13 %-ban kezdi az iskolát, s id s kutya alig-alig található az iskolakezd k között, összesen 

4 % az arányuk. (5.26.ábra) 
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5.26.ábra A kutyák életkora iskola kezdéskor 

 
Vizsgáltuk, hogy ezek az állatok miért kerülnek a kutyaiskolába, mit várnak gazdáik a 

képzést l, az iskolától.(5.27.ábra) Négy nagy csoportot állítottunk föl, els  helyre az 

oktatás, szocializálás miatti iskolába járást soroltuk. A második helyre a jó társaság és a 

barátok jelenlétének a szerepét tettük, mivel úgy gondoltuk ez is fontos tényez  lehet. 

Vizsgáltuk a sport és a verseny célú iskolába járás arányát is. Negyedik csoportba, a 

viselkedési probléma miatti kutyaiskolába járást választottuk, ide tartozott az agresszivitás, 

és egyéb viselkedészavarok miatti képzés. 

A gazdák nagy része a kutyák oktatása, a szocializáció miatt kezd el iskolába járni 

(70%), a jó társaság és a barátok jelent s szempontnak bizonyultak (21%). A sport, vagy 

versenycélú kutyázás úgy t nik, hogy jelent sebb az iskolát választók szemében, mint az 

átlagembereknél, a gazdáknak 33 %-a kifejezetten e miatt keres fel kutyaiskolát 

(lásd:2.3.3). A viselkedési probléma miatti iskolába járást, 6 % jelölte csak meg. Ez azért 

érdekes, mert más kérdés kapcsán kiderült, a kutyák nagy része problémás valamilyen 

tekintetben, mégis az iskolaválasztást, ez a gazdáknak sokszor nem indokolja.  

5.27.ábra A kutyák képzésének okai 
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A viselkedési problémák megoszlása a következ  képen alakult: a kutyák legnagyobb 

része (26 %) agresszivitási problémákkal küzd. Félelmi problémák a kutyák 18 %-nál 

fordulnak el . A rombolás, tehát a destruktív viselkedés a kutyák 7 %-át érintette, és az 

egyéb problémák  aránya  8 %. (5.28.ábra) Egyéb probléma volt az éjjeli ugatás, az 

önfej ség, a szökdösés, a durva játék.  

5.28.ábra Viselkedési problémák megoszlása a teljes kutya létszámban 

 
Szerettünk volna kapni arról, hogy a kutyaiskolák jelenthetnek-e a viselkedés zavarokra 

tényleges megoldást, illetve arról hogy a gazdák állatorvost milyen gyakran keresnek 

ezekkel a problémákkal, esetleg használnak-e gyógyszeres kezelést.(5.29.ábra) 

Az iskolát, mint megoldási lehet séget a válaszadók 32 %-a jelölte meg. Egyéni 

kiképz vel véli megoldhatónak problémáit a válaszadók 10 %-a. Állatorvoshoz a 

problémás kutyák gazdáinak mindössze 2 %-a fordult, és az összes kutya közül egyetlen-

egyet sem találunk, amelynél gyógyszeres kezelési móddal próbálkoztak volna, akár mint 

kiegészít  terápiával is. Egyéb módszerekkel a gazdák 10 %-a próbálkozott, itt említhetünk 

különféle szakkönyveket, irányzatokat, volt, aki egyszer en a családi hátteret jelölte meg, 

mint megoldási kulcsot. A gazdák 6 %-a számolt be arról, hogy bár próbálkozott, a kutya 

problémái mégsem oldódtak meg. 
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5.29.ábra A viselkedési problémák megoldására választott módszerek 

 

5.3.1.3  A három kutatásból levonható tanulságok, következtetések 

Származás tekintetében hasonló eredményeket kaptunk. Legnagyobb arányban a 

fajtatiszta, vásárolt kutyák szerepelnek, s mindhárom vizsgálatnál látható, hogy kevés a 

menhelyr l befogadott, vagy talált és befogadott kutyák aránya.(5.30.ábra) 

5.30.ábra A kutyák származás szerinti eloszlása 

 
Bár a menhelyi és talált kutyák viselkedésér l alkotott kép korántsem negatív, mégis 

úgy t nik, a köztudatban még mindig az az uralkodó nézet, hogy a befogadott kutyákkal 

több a baj, kevésbé megbízhatóak. 

A másik konklúzió hogy a képzést, bár fontosnak tartják a befogadott kutyák esetén is, 

mégis iskolába f ként a fajtatiszta kutyákat hordják. 

A kutyatartás módja a rendel i és a Nyílt napi vizsgálatnál nagyon hasonló képet 

mutat.(5.31.ábra) 
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5.31.ábra A kutyatartás módja  

 
A viselkedési problémák megoszlásában is találunk hasonlóságokat.(5.32.ábra) 

5.32.ábra Viselkedési problémák megoszlása 

 
Bár a 2003-as vizsgálat, az el forduló félelmekre nem kérdezett, az agresszivitással 

küzd  állatok aránya, mindhárom mintában 20-30 % körül mozgott (18-32%). Ez két 

kérdést vet fel. Lehet-e, hogy az agresszivitás megjelenése, bár függ a nevelést l, de mégis, 

els dlegesen genetikailag meghatározott. A másik, hogy a kutyaiskolák, vajon megoldást 

jelenthetnek-e az agresszivitás problémájára, s ha igen, mely típusú agressziók esetében. E 

két kérdés mindenképen további vizsgálatokat igényel. 

Kérdéses az is, hogy bár agresszivitásos problémákkal a gazdák megkeresik a 

kiképz ket, a félelmi problémákkal miért nem teszik ugyanezt? A tapasztalat azt mutatja, 

hogy a különféle fóbiákkal, félelmekkel, sokkal szívesebben fordulnak állatorvoshoz, mint 

kiképz khöz. Ennek oka lehet, hogy az ilyen jelleg  problémák esetén, jóval többször 

kérdeznek rá, s igénylik a gyógyszeres segítséget, még az agresszivitás esetén, inkább a 
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neveléssel kapcsolatos megoldásokra helyezik a hangsúlyt, s ez hagyományosan, talán 

inkább a kiképz khöz tartozó területnek vélik.(Lindsay, 2001, Horwitz, Mills, Heath, 

2002) 

Fontos kiemelni, hogy a 2006-ban végzett vizsgálatnál, nem konkretizáltuk az 

agresszivitás formáit, sokkal inkább a gazda megítélésére hagyatkoztunk. Ez magában 

foglalja, hogy a szubjektív megítélés miatt, egyes gazdák az odakapást normálisnak, mások 

a morgást is agresszív cselekedetnek min síthették. 

Az ember szempontjából, a megítélés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

ugyanis, az agresszív viselkedés egyes fajtáinak megjelenését, a gazda viselkedése, 

attit dje, szorongásai nagymértékben befolyásolják.(Askew, 1996, Dehasse, 1997, 

Lindsay, 2001)  

5.3.2 Viselkedési problémák kezelése kutyánál 

Az állatorvosi munka során a pszichológia ismeretei sok helyzetben használhatók.  

Ahogy fontos az ember és állat közti kapcsolat megértése, ennek ismeretében a gazda és 

kedvence megfelel  kezelése, úgy válik egyre fontosabbá az állatok normális-, vagy 

normálistól eltér  viselkedésének ismerete is. A gazdák egyre gyakrabban keresik fel 

orvosukat, mert kutyájuk, macskájuk, vagy éppen papagájuk viselkedése zavarja ket, s 

t lük várják a megoldást, mely lehet leg nem az állat elajándékozásának, vagy éppen 

exterminációjának javaslata lesz… 

Véleményem szerint a viselkedés ismerete, a viselkedési zavarok kezelésének képessége 

egy olyan új, színes területet adhat az állatorvosok kezébe, mely segíthet a praxis 

fenntartásában, illetve a gazdával való szoros együttm ködés kényszerével, a gazda-

állatorvos-állat közti kapcsolatot is jelent sen javíthatja. 

Nélkülözhetetlen azonban az emberi viselkedés megértése, ennek hiányában csakúgy, 

mint önismeret hiányában, a viselkedészavarok kezelése kudarcra van ítélve. 

A viselkedési problémák természetesen függetlenül attól, hogy az állat fajtatiszta vagy 

sem, el fordulhatnak. Mégis, a fajtatiszták tartása mellett szól az a tény, hogy 

viselkedésük, egyes tulajdonságaik jobban bejósolhatóak. Keverék kutyák esetében is 

segítségünkre lehet, ha ismerjük az sök eredetét. Természetesen „Minden kutya 

egyéniség, amely adott esetben eltérhet fajtája normáitól. Minden fajtának vannak olyan 

egyedei, amelyek - a szabály alól kivételt képezve - a fajtára nem jellemz  vonásokkal 

rendelkeznek. A kutya pedig éppúgy, mint az ember, természetesen nem csak genetikailag 
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van programozva, hanem környezeti hatások is er teljesen befolyásolják.” (Dr. A. 

Laukner, 2003).  

5.3.2.1 Viselkedés, viselkedési zavarok 

A viselkedés az egyedre jellemz  fenotípus. Kialakulása részben az egyed genetikai 

készletének, genotípusának, részben a környezet hatásainak függvénye. A kutya, mint az 

emberi család tagja, evolúciós eredetéhez képest (farkas- s, ragadozók) nagyon is eltér  

környezetben él. Viselkedése, seihez képest nagyfokú eltérést mutat (köt dés, 

szabálykövetés, stb.). A normális, vagy a problémás viselkedés megítélése nagyban függ a 

gazda megítélését l. Míg egyes, fajra jellemz  viselkedést problémaként jeleznek 

(például:jelöl  vizelés), más a faji viselkedési repertoárba nem ill  (például:extrém 

mérték  agresszivitás fajtársak ellen) viselkedést elfogadhatnak. 

Mi tekinthet  magatartási zavarnak, viselkedési problémának? 

Tapasztalatom szerint, mindent viselkedési zavarnak kell tekinteni, ami a gazdát, vagy 

kutyáját - viselkedés szempontjából - a hétköznapi élet során zavarja. Lesznek olyan 

viselkedési problémák, melyeket a gazda kezeltetni, változtatni szeretne – pedig talán 

igazából az adott faj viselkedési repertoárjába tartozik, és lesznek olyanok is, melyek, bár 

az adott faj viselkedési készletébe nem illenek bele, mégsem szorulnak kezelésre, mert a 

gazda nem igényli azok módosítását. A problémás viselkedés meghatározása er sen függ a 

kulturális háttért l, személyi preferenciáktól, és az elfogadott, alkalmazott 

szabályrendszerekt l, viselkedési normáktól.(Serpell, 1997, Lindsay, 2001) A gazda 

várakozásai, kutyájával kapcsolatos attit djei, az esetlegesen az adott fajtáról alkotott 

sztereotípiája, saját egyénisége, s t neveltetése, köt dése, mind-mind befolyásolják 

viselkedéssel kapcsolatos elképzeléseit. Így ami az egyik gazdánál viselkedési problémát 

jelent, a másiknál teljesen illeszkedhet az elfogadott viselkedés kereteibe. (Thorne, 1997, 

Serpell, 1997) 

A legtöbb esetben nem egy, hanem több magatartási rendellenesség fordul el  

egyidej leg, a gazda azonban nem kezeli ezeket azonos súlyúnak, megoldási 

kényszerükben sajátos sorrendet állít fel. Az állatorvos a diagnózis felállításánál az összes 

problémás területet feltérképezi, hiszen ezek nemegyszer komoly összefüggéseket 

mutatnak. 
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5.3.2.2 Gazdák 

A társadalomban a kutyatartó jól körülírható szociális reprezentációja figyelhet  meg. A 

sztereotipikus leírásban emberszeret , segít kész, jól kommunikáló, kedves képe jelenik 

meg, s irányukban pozitív attit d mutatható ki.  

Számos kutatás igyekszik a kutyatartás pszichológiájáról képet adni. Vizsgálják 

kutyához való köt désüket, kommunikációjukat, önképüket, nevelési elveiket. (Adams, 

1999, Arluke, Twining, Patronek, 2000 Brown, Katcher, 2001). 

2000-ben végzett reprezentatív felmérésünk eredménye alapján a tacskótartókat 

barátságos, segít kész, békés, kissé félénk embereknek gondolják a magyar lakosok, míg 

egy másik vizsgálat a kutyatartás célja szerint is talált különbséget gazdák között(lásd: 

2.3.8.6.II). Eltér a kutyát munka céljából tartók, például rend rök, és a hétköznapi, családi 

kutyát tartók attit dje kutyáik irányában. De egyes külföldi vizsgálatok is találtak 

különbséget, például agresszív- és nem agresszív spániel tartók gazdáinak tekintetében 

(Serpell, Podberseck,1997). A kevésbé agresszív kutyáknál több volt az id s gazda, és k 

általában nem csak társnak tartották a kutyákat, hanem kiállítási vagy munkakutyáknak is. 

Jelent s különbségnek mutatkozott, hogy az agresszívabb kutyák gazdáik kevésbé 

mutattak köt dést kutyáikhoz. Az agresszívebbek csoportjában több volt az egyszín  

egyed és több volt köztük az, amely fiatal korában, 16 hetes koráig, 

megbetegedett.(Serpell, Podberseck, 1996) Tulajdonosok jellemz i között négy esetben 

volt számottev  különbség. Az agresszív kutyák tulajdonosai között szignifikánsan több a 

félénk (p< 0, 01), fegyelmezetlen (p< 0, 05), a lelkileg instabil (p<0,01) és feszült (p< 

0,001) ember. A két kutyacsoport között nem volt szignifikáns különbség a kutyák 

életkorát, s a gazdához kerülés id pontját illet en.( Serpell, Podberseck,1997). 

A gyakorlat szempontjából, fontos a gazda, s a kutyával kialakított kapcsolat helyes 

megítélése, s a terápia sikere múlhat a kommunikáción. 

A BSAVA viselkedésterápiás kézikönyvben (Horwitz, Mills, Heath, 2002) többek 

között az alábbi gazda-csoportokat találjuk: 

1. Intellektuális  

2. Gyakorlatias 

3. Emocionális 

4. Pénzkérdéseket félretev  (Magyarországon jellemz  ennek ellentétje is: a nagyon is 
anyagias gazda) 

5. B ntudatos  

6. Szorongó 
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7. Antiszociális, stb. 
 

Ezen gazdatípusokkal való kommunikáció viszonylag jól meghatározható. Például, a 

b ntudatos gazdáknál hangsúlyt kell helyezni a problémás viselkedés kialakulásának 

magyarázatára, ezzel, csökkenteni b ntudatukat, s így segíteni a „gyógyulás” folyamatát. A 

gyakorlatias gazdáknak - tapasztalataim szerint a legtöbb gazda ezt várja - részletes 

útmutatót kell írni a viselkedési probléma kezelésére, vagyis 1., 2.,3. stb., lépés, 1,2, 3. heti 

teend k, stb. 

A gazdától függ en a megközelítés módja is változó lehet. Alkalmazható a véghezvitelt 

közelít  mód, vagy a megismerést célzó megközelítési mód is. A gyakorlati munkában 

leginkább a kett  kombinációja fordul el . 

Nélkülözhetetlen a gazda és a gazda-kutya kapcsolat ismerete mellett, a családi 

viszonyok átlátása is. Nem mindegy ugyanis, hogy a kutyával kapcsolatban a családtagok 

’ellenségként’, vagy ’szövetségesként’ , barátként viselkednek-e. Ha a családban meglev  

konfliktusok vannak, a kutya viselkedése tükrözheti azokat, de magát a folyamatot is 

súlyosbíthatja. Egy jól megtervezett és kivitelezett kutya-viselkedés terápia, leginkább a 

pszichológiában, pszichiátriában ismert és alkalmazott család-, és csoport-terápiákhoz 

hasonlít. 

Tapasztalataim szerint, jó viselkedésproblémás diagnózis, csak a kutya életében fontos 

személyek jelenlétével, közrem ködésével, az állat lakhelyén, vagy a viselkedési probléma 

jelentkezésének helyén állítható fel. Ekkor olyan körülmények, információk is feltárhatók, 

amelyek egy telefonos interjú, vagy rendel i kérd ív felvételnél biztosan elvesznének. A 

függ ségekre vonatkozó háttér információkat néha még a személyes beszélgetésen sem 

említik a gazdák, csak figyelemfelhívó jelek utalnak el fordulásukra.  

5.3.2.3 A ’normális’ viselkedés 

Magyarországon az emberek a kutyák els dleges feladatának a ház rzést tekintik, 

második, harmadik helyre viszont a h séges viselkedést, szeretetet, barátságot sorolják 

(lásd 2.3.3.). Ennek megfelel en elfogadott, hogy egy kutya rizze a házat, jelezze egy 

idegen felbukkanását (ugatás, morgás), ha kell, harapásával tegye lehetetlenné annak 

behatolását. Ugyanakkor elvárják az állat maximális lojalitását gazdája iránt, azt, hogy 

biztonságos legyen a családtagokra nézve, értse meg és viselkedjen a gazda utasításának 

megfelel en. A családtagként tartott kutyákra nézve, szinte kötelez , hogy ismerje fel és 

viselkedjen megfelel en a család életszituációiban, el lehessen menni vele vendégségbe, 
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nyaralni, szeresse a családtagokat és hagyja, hogy t is szeressék. A legtöbben igénylik, 

hogy kedvencük más állatokkal is jól megférjen, és hogy fajtársaival szemben sem legyen 

ellenséges.(Kutyák a Harmadik Évezredben, 2005) 

Sokan tartják fontosnak a gyermekek tanítását a kutyával kapcsolatos ismeretekre 

(42%), de már jóval kevesebben (30%) gondolják, hogy a kutyákat is tanítani, képezni 

kellene, az együttélés szabályaira. (lásd:3.4.1.) 

A kutyakiképz  központokban ma már sok helyen az engedelmes feladatok tanítás 

mellett helyet kap a szocializáció, a viselkedésproblémák megoldása is. Egyes iskolákban a 

viselkedésproblémás egyedek aránya eléri a 72%-ot (Bagi-Sátori, 2006.) Az el forduló 

problémák nagy részét a különböz  agresszív megnyilvánulások teszik ki, ezt követik a 

félelmi, a destruktív és egyébproblémás viselkedések (lásd:3.4.1).  

A viselkedési zavarok megoldására, a helyes viselkedés tanítására az emberek csak 

ritkán gondolnak az állatorvosra, mint megoldási lehet ségre. 

5.3.2.4 A viselkedészavarok megel zési lehet ségei 

A társként tartott állat fizikai igényei kielégítése mellett, szociális és tanulási igényekkel 

is rendelkezik.(Lindsay, 2001) Adott genetikai háttere, temperamentuma van, mely 

viselkedését már bizonyos mértékig meghatározza, de kialakuló magatartását befolyásolja 

felnevelkedésének körülménye, s kés bbi környezete is – beleértve mind a fizikai, mind a 

szociális és ’lelki’ környezetet is. 

A kialakuló viselkedési problémánál az el bb felsorolt három tényez  (genetikai háttér, 

kölyökkori élmények, aktuális környezet) mindegyike fontos lehet. 

Meghatározó gazda és kedvence illeszkedése egymáshoz, vagyis a jól választott faj, 

fajta, nem. Fontos a temperamentumok hasonlósága is, például egy visszahúzódó, lassabb, 

nyugodtabb gazda mellé egy kifejezetten aktív, domináns, foxi kölyök szinte determinálja 

a viselkedési problémák megjelenését. Meghatározó lehet a gazdához kerülés id pontja is, 

például, a túl korán (4-6 hetesen) választott kölykök esetében gyakrabban fordulnak el  

feln ttként köt dési problémák, szeparációs szorongás, fajtársak ellen mutatott agresszió. 

A kutya származása is befolyásoló tényez . A menhelyr l származó kölyköknél 

el fordul, hogy hiányzik a harapáskontroll, nem ismerik az érintés szerepét, nem keresik a 

gazda figyelmét. Egy gondos tenyészt t l, vagy családtól származó kiskutya élénk 

érdekl dést mutat környezete, fajtársai és az emberek iránt.  
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Ha a kölyköt a korai szocializáció id szakában (3-14 hét) megfelel  ingerkörnyezet 

veszi körül, viselkedése a legjobb úton halad majd, s jó eséllyel kés bb sem fog 

magatartási problémákat mutatni. 

Az ember élete lényegében a fogamzástól kezd dik, innent l elindul egy fejl dési 

folyamat, melynek egyik jelent s szakasza a szocializáció id szaka. A fejl dés csak akkor 

folytatódhat hibátlanul, zökken mentesen, ha megfelel  szociális kapcsolatok, társas 

helyzetek sorába ágyazódik. Egyes állatfajok, például az emberszabásúak, de a kutya és a 

macska esetében is megfigyelhet , hogy az egyedfejl dés sikere, a megfelel en alakuló 

társas helyzetek függvénye (Allport, 1924, Barash, 1977, Csepeli 2005, ).  

Ha az állatoknál a szocializáció folyamata a korai id szakban, az úgynevezett korai 

szocializáció id szakában (3-14.hét) kimarad, ennek beláthatatlan hosszú távú 

következményei, lehetnek. Kutyáknál a korai szocializáció elmaradása, a kés bbi feln tt 

élet során, viselkedési zavarokban nyilvánul meg. Ezek legtöbbször agresszivitási 

problémákat néha szorongási, félelmi reakciókat jelenthetnek. 

I A korai szocializáció 
A 3-14. hét közötti id szakot, kutyáknál, a korai szocializáció id szakának nevezzük, 

melyet számtalan olyan történés, tanulás jellemez, mely meghatározó a kölyök kés bbi 

személyiségének fejl désére. (Askew, 1996) 

A kölyköt ér  ingereket 4 nagyobb csoportba sorolhatók: 

1. élettelen környezet fizikai ingerei (hangok, fények, h mérséklet, stb.) 

2. anya, vagy els dleges gondozó 

3. alomtársak, kés bb fajtársak 

4. egyéb él lények, köztük az ember 

A 3-5. hét közötti id szakban a legmeghatározóbb az alomtársakkal és az anyával 

kapcsolatos játék, tanulás, a fajtársak közötti viselkedés alapjainak elsajátítása ekkor 

kezd dik. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot adó anya mellett a kölykök is 

nyugodtak, szívesen fedezik fel a környezetet, ismerkednek emberekkel, kés bb állatokkal 

is. Az egymással folytatott játékok során gyakorolják a domináns, vagy megadó, 

szubmisszív viselkedés elemeit, de a közös játék ennél többet is jelent. A játék, csakúgy, 

mint az embereknél, lehet vé teszi a felderítést, felfedezést- a való életbeli lehetséges 

negatív következmények nélkül-, és más, kés bb fontossá váló tevékenységek gyakorlását 

is.  
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A kutyák – kevés kivételt l eltekintve- játékos viselkedésüket egész életükben 

megtartják, és ez is fontos részét képezi az emberekkel, f ként gazdáikkal kialakított jó és 

szoros kapcsolatuknak. A gyermekeknél megfigyelt játékok mindegyikét nem alkalmazzák 

– nincsenek pl. fantázia játékok, de a helyváltoztató, tárgy és egyes társas játékok náluk is 

megfigyelhet ek. 

Az 5-6. hét után egyre nagyobb szerepet játszanak a kölyök fejl désében a külvilágból 

érkez  fizikai ingerek.  

Egyre inkább teret nyer az a felfogás, hogy a kölykök korai nevelését, a külvilág 

ingereivel való találkozásokat nem véletlenszer  történésekként kell kezelni, hanem 

komoly megfontolások alapján, felépített rend szerint kell koordinálni. Optimális esetben a 

kiskutyákat 8-10 hetes koruk között adják új gazdáiknak, az 5-10 hét közötti id szakban 

egy helyesen tervezett „ismertetési” szisztémával az idegen ingerekre inkább 

érdekl déssel, sem mint félelemmel reagáló, nyitott kölyköket lehet nevelni.  

Számos olyan inger akad, amit akár a kutya sz kebb, otthoni környezetében is be lehet 

mutatni, ezzel is segítve tanulását. Ilyenek a különböz  zajok, fények (pl. porszívó, 

hajszárító, TV, rádió, stb.), látogatók (lehet leg eltér  életkorral, nemmel), gyerekek 

(ellen rzött körülmények között – ahol a gyermek és a kölyökállat nem megfelel  

viselkedése is korrigálható), étel odaadás/elvétel, fésülés, karomvágás, vagy reszelés, 

fültisztítás, állatorvosi vizsgálat, más állatok – pl. macska, kalitkában tartott madarak. Az 

ingerek soha nem lehetnek félelem kelt ek, ijeszt ek és az új találkozásoknál a kölyök nem 

lehet zaklatott, fáradt esetleg beteg. Ez esetekben az ingerek, akár enyhébb formában is, 

averzív ingerré válhatnak. 

A szocializáció fontos részét képezi az idegen fajtársakkal való ellen rzött ismerkedés 

is. Érdemes a kölyköket olyan szisztéma szerint oltani, mely megengedi, már 8-10 hetes 

kortól, az idegen kutyákkal való találkozást. Sok helyen már indítanak ún. óvodás 

csoportokat kutyaiskolában is – itt a tanítás célja els dlegesen a többi kölyökkel, és a 

csoportba bevitt és biztosan helyesen viselked  feln tt kutyákkal való találkozás, játék, 

ismerkedés. Ezen kívül a gazda-kutya közti kapcsolat fontos részét képez  „másikra való 

odafigyelés” is gyakorolható. El nyt jelent ilyenkor, hogy a foglalkozáson jelenlev  

kutyakiképz .  

A megfelel  oltási szisztéma alkalmazásával a kölyök sok olyan ingerrel 

megismertethet , melyekre otthon nem lenne lehet ség. A közlekedési eszközök (villamos, 

autók, buszok), a különböz  munkagépek zaja (daru, markoló, f nyíró), metró–aluljárók, 

esetleg étterem, vagy kerthelység – ahol sok ember van, kis helyen, és valószín leg sokan 
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érdekl dnek is a kiskutya iránt. Ilyen inger-gazdag környezetet jelenthet egy erdei séta, 

vagy egy falusi látogatás is. Az autóban, vagy más járm vön való utazás is könnyen 

megtanulható ebben a korban  

A korai id szak fontos tapasztalása, tanulása az is, hogyan kell egyedül maradni. Az a 

kölyök, akit egész pici korától soha nem hagytak egyedül – már a tenyészt nél és kés bb 

új gazdáinál sem – feln ttként is nehezen fogja tolerálni az egyedüllétet. 

A kölyökkorban szerzett negatív tapasztalatok, a kiskutyát, kismacskát ér  averzív 

ingerek egy életre meghatározóak lehetnek. A túl er s ingerek, ijedtséget okozhatnak és az 

ekkor kialakult félelmek feln ttkorra is megmaradhatnak. 

Ezek a félelmek a kés bbiekben kezelhet ek, igaz nagyon sok munkával. Sokat tanul a 

kölyök abból is, hogy fajtársai hogyan reagálnak a különböz  ingerekre. Ez kihasználható 

akár leend  munkakutyák képzése során (katasztrófa kutyák, terápiás kutyák), de éppen 

ellenkez  hatás is bekövetkezhet, a fiatal kutyák eltanulhatják id sebb társaiktól a 

szorongást, vagy például a vihartól való félelmet. 

5.3.2.5 Kutyák nevelése, képzése 

Az 1970-es évek végéig az a nézet volt leginkább elterjedt, mely szerint a kutyák 

agresszivitásáért gazdáik tehet k felel ssé, mivel, nem nevelik meg ket kell  képen 

(Woodhouse, 1978, id. Lindsay, 2001) Ezt az elképzelést az is alá támasztotta, hogy az 

agresszív kutyák gazdái általában félénkebbek, aggódóbbak, engedékenyebbek és gyakran 

neurotikusak is (Farrel 1995) 

Ezzel ellentétben, napjainkban a viselkedéskutatók nagy része arra hajlik, hogy sok más 

tulajdonsághoz hasonlóan, az agresszivitás is genetikailag meghatározott tulajdonság. Így a 

kutyák nagy része már eleve úgy jön a világra, hogy függetlenül attól, hogy milyen 

tulajdonoshoz fognak kerülni, viselkedési zavarai lehetnek. (Mugford, 1995, id. Serpell, 

1997). A két széls séges felfogás között természetesen létezik középút. Vagyis, hogy a 

kutya tulajdonságait genetikai örökségük és az ket körülvev  környezet hatásainak 

folyamatos kölcsönhatása határozza meg. (Bergler, 1988, Serpell, 1996) Amióta ugyan is a 

kutyák szoros kapcsolatban élnek az emberekkel azóta megfigyelhet , hogy viselkedésükre 

nagy hatással van gazdájuk személyisége, temperamentuma és aktuális lelki állapota is 

(Serpell, 1997) Ma már egyre több olyan kutatás ismert, melyek a kutyák gazdáit, a 

tulajdonosok személyiségét és a kutyák viselkedési zavarait összefüggéseiben vizsgálják. 

Az els k között, 1987-ben, Farrel kimutatta azt, hogy azokat a kutyákat, akiknek gazdái 

magas pontszámot érnek el az Eysenck féle neuroticitást mér  skálán, gyakrabban vitték 
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állatorvoshoz különféle viselkedési problémákkal.(id. Serpell, 1997) Leggyakoribb három 

viselkedési probléma a következ  volt. Szexuális magatartást mutatnak ember és tárgyak 

felé, amikor egyedül hagyják ket otthonukban, nagyobb károkat okoznak, és gyakran 

viselkednek figyelemfelhív  módon. Meghatározó a kutyákhoz való egyéni viszonyulás is, 

és az alkalmazott nevelési módszerek is.(Mitchell, Robert, Edmonson, 1999, Lindsay, 

2001, Kutyák a Harmadik Évezredben, 2005). 

Más kutatások eredménye szerint (Rajecki, Rasmussen, 1999) elmondható, hogy a 

kutya jó viselkedését a válaszadók egyenl  mértékben tulajdonították bels  jellemz knek, 

míg a rossz viselkedést sokkal inkább szituációs tényez knek. A harapást kevésbé 

tulajdonítják bels  tulajdonságból ered nek, úgy gondolják, hogy a kutya kevésbé uralja a 

helyzetet. Ez azt jelezheti, hogy a gazdák szerint, a kutya pusztán ösztönösen viselkedik 

harapási szituációkban, ezért kevésbé tartják felel snek, mint a szituációban részt vev  

általában gyermeket, vagy esetleg feln ttet.(Rasmussen, Rajecki, 1999) Korábban e 

szerz k azt találták, hogy az emberek nagyobb elnézéssel kezelik a kutya rossz 

viselkedését és hajlamosabbak a dicséretre, ha az állat jól viselkedik. Ezt a jelenséget, 

amikor az emberek jó fényben próbálják meg feltüntetni a kutyát, személyi pozitivitás 

elfogultságnak nevezik. Az emberek eleve pozitív megközelítéssel közelítenek a kutya, és 

általában a kutyák felé. Akik pozitívabban ítélik meg a kutyákat elnéz bben, nyilatkoznak 

a büntetés kérdésében, és általában kevésbé tartják az állatokat b nösnek a harapásos 

szituációban. Azok, akik inkább hibáztatják a kutyákat, vagy a kutyát az adott 

szituációban, súlyosabb büntetést is javasolnak. A megbocsátás mértéke és a büntetés 

súlyossága között fordított arányosság áll fent.  

Tapasztalataim szerint, a be nem jelentett kutyaharapásoknál sok tulajdonos egyszer en 

úgy véli, hogy kutyája nem felel s, tehát nem is büntethet , a harapásokért. 

5.3.2.6 Fontosabb viselkedési problémák 

I Agresszivitás 
Az agresszivitás, nem a szorosan vett biológiai értelemben használatos, a viselkedés-

zavarok kapcsán. Ide sorolhatók a fajtársak ellen, az er források megszerzése érdekében 

folytatott cselekvések, de az emberek ellen, vagy más állatok ellen irányuló er szakos 

fellépés is. 
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Így elkülönítünk: 

1. Predációs-  

2. Védelmi-  

3. Domináns- 

4. Birtoklási- 

5. Védelmez - 

6. Félelem-indukált- 

7. Hang-provokált- 

8. Anyai- 

9. Fajtársak-elleni 

10. Rage-syndromás agressziót. 

Leggyakrabban, több típus együttes megjelenését tapasztaljuk, egyesek megjelenése 

életkorhoz, nemhez, fajtákhoz való kapcsolódást mutathat, esetleg speciális élethelyzethez 

köthet .(Dehasse, 1997) A viselkedés-terápiás módszer, illetve, a gazda attit djeinek, 

sztereotípiáinak módosítása hozhat jó eredményt. Sokszor állatorvosi beavatkozás 

szükségessége is felmerül (például, castratio, stb.), hasznosak lehetnek alternatív 

gyógymódok is (például, speciális diéta, homeopátia, akupunktúra, bach-virágterápia, stb.), 

de a gyógyszeres kezelés – a tapasztalatok szerint, nem szokott megoldást hozni. A kezelés 

kidolgozása kapcsán, els dleges szempont a veszélyeztetettség felmérése. Amennyiben a 

kutya ténylegesen nagy veszélyt jelent a gazdára, vagy annak családjára – különös 

tekintettel a gyermekekre, mérlegelni kell, s ha ez indokolt, az állat elajándékozását, vagy 

súlyos esetben, exterminációját kell javasolnunk. Rage syndrománál az extermináció 

elkerülhetetlen,(Askew, 1996, Horwitz, 2002) de el fordulása szerencsére ritka (saját 

praxisban 5 eset/5 év). Tájékoztatni kell a gazdát arról, hogy a szakma elfogadott 

véleménye szerint, az agresszió kezelhet , de nem gyógyítható, hanem csak megfelel  

kontroll alá helyezhet .(Askew, 1996) Így bármely terápiás mód esetében, a kezelés 

feltehet leg az állat élete végéig tart, vagy legalább is, a kutya viselkedése rendszeres 

ellen rzést igényel. Magyarországon a bejelentett kutyaharapások száma növekv  

tendenciát mutat, 2002-ben, Budapesten, több mint 2000 esetet regisztráltak, igaz a 

harapások száma ennél jóval több lehet. Az agresszivitás kezelése, kiemelt 

jelent ség .(lásd.Melléklet) 
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II Félelmek, szorongás 
Az agresszivitás, vagy domináns viselkedés ellenpólusa, a praxisban gyakrabban 

el forduló viselkedés zavarok, a kutyák félelemmel kapcsolatos viselkedései, 

szorongásai.(lásd:3.4.1) 

Ezeknek is számtalan típusa lehetséges, a leggyakoribbak a következ k: 

1. Szeparációs szorongás 

2. Viharfóbia 

3. Lövés-félelem 

4. Szociális fóbia 

5. Félelem-emberekt l, gépekt l, állatoktól, stb. 

Az egyik leggyakoribb, s embereknél, gyermekeknél is megfigyelhet , a szeparációs 

szorongás, de a korai szocializáció elmaradása, vagy helytelen lefolyása kapcsán, gyakran 

találkozhatunk, emberekt l, gépekt l, fajtársaktól való félelmekkel is. 

A félelmekkel, fóbiákkal kapcsolatos kezelések esetében a büntetés nem használható 

módszer. Kezelésükben biztató eredményeket mutatnak a viselkedés-terápiás eljárások, de 

a gyógyszeres kiegészít  terápiák is.  

Használható a deszenzitizáció, pl. a lövés félelem, vagy a csattanó hangoktól való 

félelem kezelése kapcsán. de tapasztalataim azt mutatják, hogy ez a módszer, gyakran nem 

hoz látványos eredményt. A kutya jól el tudja különíteni a kísérleti és a valós helyzeteket. 

Hiába nem produkál félelmet lakásban, vagy egy kísérleti helységben a villanó fényre, a 

sötétre, a dörgésre, a valós helyzetben ezek a félelmek el jöhetnek.  

Sokkal el remutatóbbnak látszik az a megoldás, amikor gyógyszeres hátérrel, a 

szorongás csökkentésével, egyre több pozitív tapasztalatra tesz szert a félelmek kapcsán, s 

ez önmagában is, de a viselkedés-terápiás módszerekkel együtt méginkább, csökkenti az 

állat félelmi reakcióit.  

Egyes gyógyszerek támogatásával, viselkedésterápiával hatékonyabb módon javulás 

érhet  el. A gyógyszeres támogatásban az alprazolam, amitrityline, buspirone, 

clomipramine, diazepam, paroxetine  és még számos, a humán terápiákban alkalmazott 

gyógyszer hasznos lehet.(Horwitz, 2002) 

III Destuktív viselkedés 
Gyakran fordulnak el  az ide sorolható problémák. Míg a macskatartók nagy része, 

meggy z déssel közli, kedvence ’miért áll bosszút’ rajta, addig a kutyások többször 

gondolnak a háttérben meghúzódó félelemre, vagy más problémára.  
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Kialakulásuk történhet fokozatosan, de jelentkezhet hirtelen is. A közös tényez , hogy 

az állat szándékosan tönkretesz, megrongál valamit. A háttérben általában több probléma 

húzódik. Ok lehet a hiányos fizikai aktivitás, fajtársakkal kapcsolatos problémák, 

szeparációs szorongás is. 

IV Szexuális viselkedéssel kapcsolatos problémák 
Leggyakrabban tenyészt k keresnek fel állatorvost ide tartozó problémákkal. Ilyen 

lehet, ha az adott egyed nem mutat érdekl dést a kijelölt szuka iránt, vagy képtelen 

befedezni egy szukát, vagy a szuka rendszeresen nem engedi magához a kanokat. Gyakran 

nem szervi-, hanem pszichés okok állnak a tenyész-képtelenség hátterében, Problémaként 

gyakran jelentkezik, az emberek irányában mutatott szexuális aktivitás is. Az okok között 

nem ritkán a korai kölyökkor hibás szocializációjával találkozunk. A megoldásban szóba 

kerülhet az ivartalanítás, vagy egyes hormon tartalmú gyógyszerek alkalmazása is. 

V Eliminációs problémák 
Ide tartozik a feln tt állatok lakáson belüli széklet- és vizelet ürítése. Az okok sokfélék 

lehetnek, a szeparációs szorongástól egészen a fokozott jelz  viselkedésig. A megoldás, 

f leg, ha nem találunk szervi okot a háttérben, sokszor hosszabb id t vesz igénybe. A 

gazda türelme sokszor kevesebb, mint más problémák esetén, hiszen a szobatisztaság 

kérdése-akárcsak gyermekek esetében- kiemelt jelent ség . 

VI Kontroll problémák 
E csoportba a legkülönfélébb viselkedési zavarok tartoznak, melyekben egy közös 

tényez t lehet felfedezni, a gazda kontrolljának hiányát az állat viselkedésére. 

Ilyenek lehetnek: 

1. Kontrollálatlan viselkedés séta alatt 

2. Túlzott ugatás, morgás 

3. Játék alatti kontroll-vesztés 

4. Viselkedési kontroll hiány az utazásoknál, stb. 

A legtöbbször a gazdát kell ’kezelni’. Sokszor a képzésben, kutyatartásban való 

járatlanság, a túlzott engedékenység, vagy az inkonzisztens, következetlen gondozói 

magatartás áll a probléma hátterében.  
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5.3.2.7 Kutyák személyisége 

Akár félelmek, akár agresszivitás, destruktív viselkedés, vagy más problémák kapcsán, 

fontos, hogy a kutya- és a gazda személyiségéhez ill  eljárásokat, terápiás módszereket 

válasszunk. 

A kiképzésben ismert és elfogadott hagyományos módszerek mellett, nagy sikerrel 

alkalmazhatók, egyes új, pozitív meger sítésen, jutalmazáson alapuló technikák, például, a 

klikker-tréning is. (Kutyák a Harmadik Évezredben, 2005) 

A viselkedés-terápiás terv összeállításánál, figyelemmel kell lennünk a gazda és a kutya 

személyiségére is. Kutyáknál egy négy-dimenziós modell írja le leginkább jellemz iket 

(Gosling,Kwan,John, 2003) 

1. Energetikusság (a humán extraverzió analógiájaként) 

2. Ragaszkodás/vonzalom (az emberi szerethet ség analógiájaként) 

3. Emocionális reaktivitás (a humán neuroticitás analógiájaként) 

4. Intelligencia (a humán nyitottság, intellektus analógiájaként) 

Az eset felvételekor használt kérd ív, megpróbál képet alkotni, nem csak magáról a 

problémáról, de annak történeti hátterér l, más területekkel való kapcsolódásáról, a gazda 

és kutyája viszonyáról, a családi háttérr l, az érintettek személyiségér l, s megküzdési 

stratégiáiról (coping) is. Ennek segítségével dolgozható ki azután, egy megfelel  terápiás 

program az érintettek számára. 

5.3.2.8 Viselkedés-terápiás  kérd ív 

A fentiek ismeretében, s közel 10 év tapasztalatait figyelembe véve, saját kérd ívet 

dolgoztam ki, mely munkámat, a viselkedés-zavarok kezelésében segíti, koordinálja. 

A pszichológia egyes elméleteit, gyakorlati eredményeit beépítve, állatorvosi, kiképzési 

ismeretek segítségével, a kutya és gazdájának személyiségét, kettejük összeillését is 

vizsgálja. 

Felvétele során jelen vannak a család tagjai, a gazda, lehet leg a kutya életterében, és a 

probléma jelentkezésének helyszínén. A felvétel után rögzítésre kerülnek az egyéb 

megfigyelések is, például a családtagok viszonya egymáshoz, a kutyához, a kommunikáció 

sajátságai, a megjelen  attit dök – a kutyával, egymással, vagy a várható terápiával 

kapcsolatban. A kérd ív feldolgozása után beállítható egy, a kutya- és gazda számára 

egyaránt elfogadható, s megvalósítható viselkedésterápia. A terápiás program 

értelemszer en több lépcs b l áll és folyamatos után követést foglal magában. 
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I A kérd ív felépítése 
1. Demográfiai adatok (nem, életkor, képzettség, kutya neme, életkora, fajtája, stb.) 

2. Kutya élet története (szül k, kölyökkor, gazdához kerülés, korai szocializáció, 

kölyökkori betegségek, környezet, gazda, gazda-váltás, temperamentum, 

viselkedési jellemz k-kölyökként, meghatározó életesemények) 

3. A probléma története (probléma meghatározása, besorolása, kapcsolódó egyéb 

zavarok, mikor fordult el  el ször, köthet -e valamihez, megjelenés gyakorisága, 

’tanulás-története’, gazda reakciói, megoldási próbálkozások és azok sikeressége, a 

környezet reakciói) 

4. A kutya jellemzése (aktivitás, szerethet ség, engedelmesség, gyengédség, túlzott 

reakciók megléte (félelem, agresszivitás, szorongás), kapcsolata emberekkel, 

állatokkal, tárgyakkal-környezeti tényez kkel, destruktivitás, szexuális aktivitás, 

fajtársakkal való kapcsolat, stb.) 

5. A gazda jellemzése (temperamentum, megoldási irányultság, kapcsolat emberekkel, 

családtagokkal, más állatokkal, kiképzési ismeretek, etológiai ismeretek, attit dök, 

dominancia, hierarchia sorban elfoglalt hely, a családban elfoglalt pozíció, stb.) 

6. A gazda-kutya kapcsolat (köt dés- annak er ssége, jellege, képzés – alkalmazott 

módszerek, ezek hatékonysága, kutyaiskolába járás, jutalmazás-büntetés, séták, 

közös tevékenységek, elképzelés az ideális kapcsolatról, ennek tükrében a saját 

kapcsolat megítélése, a viselkedési zavarról alkotott vélemény, elvárások, a 

kommunikáció m ködésének megítélése, stb.) 

7. Várakozások a viselkedésterápiával kapcsolatban 

 

II A terápiás program felépítése 
1. Demográfiai adatok 

2. A f -probléma meghatározása (gazda jelzése alapján) 

3. A további problémák felsorolása-besorolása, esetleges illeszkedési pontokkal 

4. Diagnózis – a tényleges sorrend (viselkedészavarok fontossága tekintetében), 

besorolásuk, ha van, összefüggéseik 

5. A lehetséges okok feltárása (kölyökkori események, genetikai háttér, fajta 

jellegzetességek, nevelési hibák, negatív tapasztalatok, köt dési zavarok, 

kommunikációs problémák, hormonális okok, stb.) 

6. Kezelési irány (viselkedésterápia, gyógyszeres terápia, diéta, stb.) 
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7. Általános tudnivalók – teend k összefoglalása (dominancia növelés, szükséges 

kiegészít  vizsgálatok, kutyaiskola indokoltsága, kommunikáció javítás, stb.) 

8. Részletes terápiás leírás – ütemezve (például, els  hét teend i: kiismerni a 

meger sítési lehet ségeket, séták alatt engedelmes feladatok gyakorlása, stb., 

második hét teend i: séták altt barátokat keresni, félelem-kelt  ingerekre 

deszenzitizálás, stb.) 

5.3.2.9 Esettanulmányok 

I Teofil 
Teo felvételekor 3 és fél éves, kistermet , keverék, kan kutya. Gazdája azért keresett 

segítséget, mert a kutya a család több tagját megharapta már, s terrorizálta a velük él  

másik kutyát is. E mellett, gyakran bepisilt, s állandó ugatásával már kivívta a szomszédok 

és családtagok rosszallását. Gazdája, a rajongásig szerette kutyáit, édesanyjával, 

testvérével élt, udvarlója volt, gyermeke nem. Az ebek ágyban aludtak, csak sült csirkét 

ettek, naponta háromszor sétáltak, igaz Teo, csak pórázon közlekedhetett, mert viselkedése 

kiszámíthatatlan volt. A kérd ív felvétele alatt felt n  volt a kutya makacs, öntörvény , 

irányító viselkedése, mely azonban idegenekre nem, csak a gazdára és a másik kutyára 

irányult. Szembet n  volt a gazda nagymérték  elfogadása, a kutyák normális 

viselkedésér l alkotott nézetek szinte teljes hiányával.  

A kutya és a problémák története a következ kre világítottak rá:  

1. A korai szocializáció komoly hiányosságai 

2. Emberekkel kapcsolatos negatív tapasztalatok 

3. A gazdához való köt dés normálisnál er sebb foka 

4. A hierarchikus rangsor megingása 

5. A kutya-valószín leg genetikailag determinált- túlzott aktivitása 

6. Fokozódó, az átlagos mértéket messze meghaladó szexuális aktivitás 

A terápia több részb l állt. 

1. Hormonális próbakezelés (Ovarid tabl) 

2. Viselkedésterápia 

3. Fehérjeszegény diéta 

A hormonális próbakezelés látványos eredménye után, az állat castrálása (ivartalanítása) 

mellett döntöttünk. A n i nemi hormon hatására az állatnál látványosan csökkent az 
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agresszív viselkedés, s csökkent, az amúgy jelöl  vizelésnek min síthet , bepisilések 

száma is. 

A viselkedésterápia a kutya szocializációját, a gazda kompetenciájának növelését 

célozta meg. Hangsúlyt helyezett, a kommunikáció javítására, a félelemkelt  ingerekkel 

szembeni deszenzitizálásra. A közös feladatok számának növelésével, a kutya fokozott 

aktivitását is jobban lehetett kezelni. A gazda kompetens viselkedésével a rangsor is 

helyreállt, s a kutya szorongása – különféle félelemkelt  helyzetekben- csökkent. 

Az állat viselkedése jó irányba változott, a gazda ma már megváltozott attit dökkel 

tekint a kutya szerepére életében, a vele való foglalkozásra. Kettejük kapcsolata 

kiegyensúlyozottá vált, a környezet is megbékült a kutya viselkedésének változása láttán. 

A viselkedésterápia egyes elemei, a mindennapi élet részévé váltak, s a pozitív hatás, az 

állat viselkedésének normalizálódása a mai napig fennáll.  

(lásd. Melléklet) 

II Daisy 
Daisy frissen befogadott kutya volt. Megkereséskor szinte egyáltalán nem lehetett már 

sétáltatni, olyan mértékben szorongott a lakáson kívül. Gazdái egy menhelyr l fogadták be, 

s csak gyanítható volt, hogy a kutya komoly bántalmazást élt át.  

A felvételkor Daisy 7 hónapos, közepes-nagy termet , keverék, szuka kutya. Gazdái, 

fiatal, egyetemet végzett pár, még nem házasok. A családban gyermek nem volt, de élt 

velük egy másik kutya is, egy két éves, mopsz, kan. A gazdák ’felosztották’ a kutyákat, a 

férfié volt a már régebb óta meglev  mopsz, a n é az újonnan befogadott Daisy. A 

megkeresés mégis a férfi gazdától érkezett.  

Felvételkor felt n  volt az állatok irányába mutatott nagyfokú elfogadás és szeretet. A 

kutya nagyon félénk volt, szorongása nagyjából fél óra alatt oldódott annyira, hogy meg 

merjen közelíteni. Az oldásban nagy szerepe volt, a fajtájának megfelel  viselkedést 

mutató, a végtelenségig érdekl d  és nyitott mopsznak.  

A kutya és a probléma története a következ kre mutatott rá: 

1. Legfontosabb problémának az emberekt l és járm vekt l való félelem bizonyult 

2. A kutya lábtörését kezel  orvos lelete alapján bizonyossá vált, hogy a kutyát 

többször, életveszélyesen bántalmazták 

3. A fennálló szorongás egyre inkább el revetítette a kés bbi destruktív viselkedést 

4. Az életkorból, Daisy egyéniségéb l adódóan domináns agresszió jelei is kezdtek 

mutatkozni 
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5. A félelem indukált agresszió, pozitív meger sítéssel, kérdésessé tette a kés bbi 

normális viselkedést 

6. A séták lehetetlen volta miatt késett a szobatisztaság kialakulása, ami további 

problémákat vetett fel 

A terápia két kezelési irányból állt össze: 

1. Viselkedésterápia 

2. Gyógyszeres kiegészít  terápia 

A viselkedésterápia célozta a köt dés er sítését a gazda irányában. Emellett feladat volt 

a rangsor tisztázása, a szocializáció pótlása, a félelemkelt  ingerekre vonatkozó 

deszenzitizálás, a szobatisztaság elérése. A szorongás csökkentésére, a terápia kezdeti 

id szakában, alprazolam (Xanax), 0.125mg/20ttkg, adása mellett döntöttünk, minden sétát 

megel z en. A gyógyszeres támogatással, a kutya képes volt elhagyni otthonát, s eleinte 

rövidebb, majd hosszabb sétákat tenni gazdáival. Kés bb, a séták id tartamát növelve, a 

helyszínt változtatva, sok pozitív tapasztalatra tettek szert, kutya és gazdái egyaránt, s a 

gyógyszer fokozatosan elhagyhatóvá vált. A szobatisztaság alig 3 hét alatt kialakult, a 

gazdával való kapcsolat bizalomteljessé, kiegyensúlyozottá vált. Kés bb újra jelentkeztek, 

mert a kutya destruktív viselkedést produkált. A megbeszélés kapcsán kiderült, hogy a 

párnál kapcsolati problémák léptek fel, s ezzel egyidej leg csökkent a kutyával való séták, 

közös foglalkozások mennyisége is. A közös aktivitások tudatos helyreállítása után a 

destruktív viselkedés csökkent, majd megsz nt, a kutya normális életet él, bár séták során, 

f leg városban, félelmet mutat a magas, nagydarab férfiak megjelenésekor (feltehet leg a 

bántalmazást hasonló emberekt l szenvedhette el, s ez az élmény, ez a speciális tárgyú 

félelem formájában mindmáig megmaradt).(lásd. Melléklet) 

5.3.2.10 Összefoglaló 

A kutyás gazdák kedvenceikkel kapcsolatban egyre több viselkedési problémáról 

számolnak be. Az okok feltérképezése kapcsán, gyakran több – a viselkedészavar 

kialakulásához vezet - tényez  együttes hatása látható. A hibás tenyészt i munka, a 

nevelés-, a kölyökkori szocializáció elmaradása, vagy a családi viszonyok hirtelen 

változása is vezethet agresszivitás, félelem, vagy más probléma megjelenéséhez. A gazdák 

a megoldást leginkább kutyakiképz kt l, állatorvosoktól várják.  

Saját tapasztalataim csak meger sítettek abban, hogy az okok legtöbbször szorosan 

összefüggenek egymással. Nem képzelhet  el a kutyák viselkedésterápiája, a környezeti 
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tényez k pontos ismerete, s a gazda ’kezelése’ nélkül. Szükség van etológiai, állatorvosi, 

és pszichológiai ismeretekre egyaránt. A kezelés mindig hosszabb (több hét, hónap) id t 

vesz igénybe, a terápiás terv összeállításánál több hétre el re kell tervezni, s ha szükséges, 

az utánkövetés, a folyamatos konzultációk alapján módosítani kell a terápiát. 

5.4 Állatok alkalmazása az emberek gyógyításában 
Az ember és állat között létrejöv  kapcsolat számos pozitív hatással járhat. Ezen 

hatások célzott alkalmazására alkalmasak az állat-segítette foglalkozások. Az állat-

asszisztált terápia, az állat-facilitált terápia kifejezések állatok (általában kedvencek vagy 

társállatok) segít ként, vagy kísér ként való alkalmazására utalnak a tradicionális 

terápiákban.  

Az állatorvosoknak kiemelt szerepe van a megfelel  állatok kiválasztásában, a 

fert zésmentesség biztosításában. Szerepük a terápiás állatok viselkedésének vizsgálatában 

is fontos. A pszichológusok, de más szakemberek is (pszichiáterek, gyógypedagógusok, 

stb.) pedig képesek átlátni és kidolgozni, az állatok alkalmazásának lehet ségeit, feltételeit 

a különféle terápiákban, rehabilitációs folyamatokban.  

Bár az ’állat-terápia’ elnevezés új kelet , magának a fogalomnak történelmi el zményei 

vannak. 

5.4.1 Történeti bevezetés 

Az állatokkal végzett tevékenység gazdag hagyományokkal rendelkezik. I.e. 900 körül 

Homérosz Aszkleiposzról, a gyógyítás görög istenér l meséli, hogy isteni eredet  gyógyító 

erejét szent kutyákon keresztül juttatta el az emberekhez  

Az egyik els  dokumentált, állatok részvételével zajló terápiás program a IX. 

században, Gheel-ben, Belgiumban folyt. Gheel egy gazdálkodó terület volt, ahol sérült 

embereket vontak be az állatokról való gondoskodásba. 

1790-ben Yorkshire-ban (Anglia) a Society of Friend alapította a York Retreat 

Programot az akkoriban szokásos gyógykezelés (fizikai korlátozás, er s gyógyszerek, stb.) 

helyett. A York Retreat páciensei megtanultak gondoskodni az állatokról és kertészkedni. 

Ez egy jól dokumentált AAT volt. 

1859-be Florence Nightingale mondta, hogy „a kis kedvenc állatok kit n  társaságot 

jelenthetnek a betegek számára”. 

1867-ben alapították Bethel-t Bielefeld-ben, Nyugat-Németországban, epilepsziás 

betegek részére, de kés bb kiterjesztették más betegségek kezelésére is. Bethel más nevén  
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„falak nélküli intézmény”. Haszon- és hagyományos kedvenc állatokat tartottak, valamint 

sikeres lovas programot vezettek. 

1919-ben Washington D.C.-ben (USA), a St. Elizabeth’s Kórházban férfiak mentális 

egészség programjába vontak be állatokat. 

1940-ben a Vöröskereszt Army Air Corps kórházában háborús sebesülteket kezeltek, és 

megengedték nekik, hogy a kórház farmján dolgozhassanak az állatokkal, hogy eltereljék 

gondolataikat a háborúról. (Fine, 2000) 

Az ember-állat interakció kutatása iránti érdekl dés kezdetét Boris Levinson „The Dog 

as a ’Co-Therapist’” címmel a Mental Hygiene-ben 1962-ben megjelent cikke idejére 

teszik.(Levinson, 1962) Azonban a Mental Hygiene-ben már korábban, 1944-ben publikált 

James H.S. Bossard egy cikket (id. Fine, 2000), szintén a kutyatartás terápiás hasznának 

témakörében. Cikkében azt a szerepet tárgyalta szociológiai és laikus szemszögb l is, amit 

a háziállatok játszanak a család életében, a családtagok mentális egészségének 

meg rzésében, különösen tekintettel a gyermekekre.(Bossard, 1944) Személyes 

megfigyelésekre és esettanulmányokra alapozva Bossard számos olyan „szerepet” gy jtött 

össze, amit egy kedvenc a család életében játszhat. A kedvenc a feltétel nélküli szeretet 

forrása, aki megnyilvánulási formát, lehet séget nyújt az emberek szeretet kifejezési vágya 

számára, az ember hatalmat gyakorolhat a velük való kapcsolaton keresztül, s t, a 

kedvencek „tanárszerepet” tölthetnek be a gyerekek életében olyan témákban, mint a 

szobatisztaságra való nevelés, szexuális felvilágosítás, felel sségteljes viselkedés. A 

kedvencek szociális „ken anyagként” is szerepelnek, valamint társakként. 

Boris Levinson amerikai pszichiáter volt az els , aki –egy véletlen megfigyelés 

nyomán-- szavak nélküli terapeutaként alkalmazta kutyáját a gyógyító folyamatban. 

Amikor már „beindult” a játék a gyermek és a kutya között, Levinson csatlakozott 

hozzájuk, figyelmét a gyerek helyett a kutyára irányítva. Így kialakult egy háromszög, 

amelyben terapeuta és páciens egyaránt kellemesen érezte magát és közösen egy harmadik 

„személyre” irányította figyelmét.(Levinson, 1962) Ilyen el zmények után a terapeuta 

könnyebben alakított ki közvetlen kapcsolatot betegével. Levinson (1962) szerint a 

gyereknek, aki meghittségre és szeretetre vágyik, olyan társra (állatra) van szüksége, aki 

szereti, ha simogatják, dédelgetik, nem fenyeget , és nem szidja meg, ha nem fogad szót 

azonnal. A gyerek szeretet, dédelgetés és gyengédség iránti igényének érzékeny megértése 

gyakran vezet állapotának gyors javulásához. A gyereknek nagy szüksége van arra, hogy  

irányítson, igazgasson valamit vagy valakit, aki nem beszél vissza neki, aki elfogadja t 

olyannak, amilyen. Ez különös jelent séggel bír a pszichiátriai zavarokban szenved  



 208

gyerek esetében. (Levinson, 1978, Otterstedt, 2001) Nekik arra van szükségük, hogy 

elfogadják, szeressék, és engedjék regresszióba vonulni anélkül, hogy emiatt b ntudatot 

kellene éreznie. Bár az ilyen gyereknek nagy szüksége van a testi kapcsolatra, mégis 

gyakran fél ezt a feln ttekkel kialakítani. A kutyához semmilyen félelem nem kapcsolódik, 

ez a konfliktus tehát a vele való kapcsolatban nem létezik. A gyerek engedi, hogy a kutya 

közeledjen hozzá, simogatja és elmeséli neki a problémáit. A kutya nem t nik számára 

fenyeget nek, ezért könnyen alakít ki vele kapcsolatot.(Tetra Alapítvány, 2005) Levinson 

arról számol be, hogy azok gyerekek, akiknek nehézségük volt a mások el tti 

érzelemfeltárással, kommunikációval, sokkal nyíltabbak lettek, amint a kutyával oszthatták 

meg problémáikat.(Levinson, 1978) 

Samuel Corson (1977) tapasztalatai szerint a kutya feln ttek pszichoterápiájában is a 

feltétel nélküli elfogadás és szeretet nyújtásával segíti els sorban a gyógyító folyamatot. 

Az 1970-es években Sam és Elizabeth O’Leary Corson vizsgálta a kutyák viselkedését, az 

Ohio State University Hospital-ban. A kutyatenyészet a serdül k kórházi osztályától 

hallótávolságban volt, és számos fiatal páciens törte meg az önként vállalt 

csendet/hallgatást, és kérte, hadd játsszon a kutyákkal. Corsonék a legjobban visszahúzódó 

pácienseket kiválasztották egy kísérlethez, melynek célja az volt, hogy megállapítsák a 

kutyákkal való interakció hatásait. Az 50 résztvev  közül 45 f  állapota javulást mutatott, 

és sok végül elhagyta a kórházat.  

Az 1970-es években az állatok terápiában való alkalmazása más területekre is kiterjedt. 

1975-ben Lima-ban, Ohio Államban folyt az egyik legsikeresebb börtön program, kis 

farmállatok bevonásával. A bentlakók, akik az állatokról gondoskodtak, kevésbé voltak 

er szakosak, kevesebb szabályáthágásuk volt, kevesebb drogvisszaélés jellemezte ket, és 

kevesebb gyógykezelést igényeltek, mint állatot nem gondozó társaik. 

Hasonló eredményeket tapasztaltak a Purdy n i börtön programjában is, ahol az 

elítéltek többek között kutyagondozással és segít  kutyák képzésével foglalkoztak éveken 

keresztül. Az Egyesült Államok egyik els  epilepszia rohamjelz  kutyája az 

alapengedelmességi képzést a Purdy programban kapta.  

Az 1980-as évek elején az állat-asszisztált foglalkozásokat a sajtó is felfedezte. Katcher 

és munkatársai vizsgálatban demonstrálták, hogy az állattal való fizikai kontaktus magas 

vérnyomásúaknál csökkentheti a vérnyomást (Katcher, 1979). Egyre több kutatási 

eredmény igazolta az állatok emberekre gyakorolt pozitív hatását. (lásd:3.1.4.6) 
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5.4.2 AAA és AAT definíciói, módszertani különbségei 

Az 1980-as években még többféle kifejezést is alkalmaztak az állatokkal végzett 

gyógyító tevékenység jelölésére, azonban, ahogy a szakmai kidolgozottság és 

professzionalitás n tt, kezdték elhagyni az olyan elnevezéseket, mint „pet-therapy”, „pet-

facilitated therapy”. (Odendaal, 2000, Fine, 2000) A „pet” (kis kedvenc) azt sugallhatja, 

hogy bármilyen kedvencként tartott állat alkalmas lehet az ilyen munkára, azonban ez így 

nem igaz: a „terápiás állatoknak” sokféle szempontnak kell megfelelniük, és általában az 

alapkiképzésen is át kell esniük.(Davis, 1992, Burch, 1996) 

A legszélesebb körben elfogadott terminusok jelenleg: animal-assisted therapy (AAT), 

és animal-assisted activities (AAA). Az állat-asszisztált aktivitás (AAA) definíció szerint 

olyan tevékenység, amelyet szakemberek vagy laikusok állatok segítségével folytatnak, és 

felüdülési, terápiás vagy nevelési haszonnal járva, növelik az ebben résztvev k 

életmin ségét. Nincs jelen szakember a látogatás ideje alatt, nem határoznak meg célokat, 

és a fejl dést sem követik nyomon. 

Az állat-asszisztált terápia (AAT) olyan célorientált beavatkozás, melynek során egy, 

bizonyos kritériumokat teljesít  állat (leggyakrabban kutya, macska, de lehet bármilyen 

szelíd eml s vagy akár hüll  is) jelenléte, aktivitása a terápiás program része, és a 

páciensek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkcióinak javítását t zi ki célul, 

miközben a változásokat a személyzet dokumentálja. A terápia során, egy szakmai 

protokoll szerint, a páciens a terápiás csapat segítségével alakít ki kapcsolatot az állattal 

(simogatás, etetés, sétáltatás, speciális feladatok, stb.). A vizsgálatok során a páciensek 

állapotának változását kontroll-csoportokhoz, vagy saját, a terápia megkezdése el tti 

állapotukhoz viszonyítják.(Tetra Alapítvány, 2005) 

Mindkét foglalkozás-típusnak számtalan el nye van.  

Az állatok játékossága úgy készteti mosolyra és részvételre az embereket, hogy nem 

érzik kínosan magukat közben. Az állatasszisztált programok segítségével elérhet  

általános hatások: a páciens és az állat között kialakuló jó viszony következtében 

megélhetik az egymás iránti bizalmat és a kölcsönös elfogadást, az empátiát, tehát mások 

érzéseinek felismerését és megértését; a magány vagy befele fordulás, "bezárkózás" 

oldódását; a hangulat, a mozgás, a beszédkészség javulását; a beteg motiváltabbá válik, 

nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz. Javul az életmin ség, a hangulat, életkedv, 

endorfinok vagyis „boldogsághormonok” szabadulnak fel, er södik az immunrendszer, 

könnyebben megy az ellazulás, a relaxáció, oldódik a magány és a szomorúságérzés, 
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könnyebb kilépni az apátiából, csökken a fájdalomérzet, normalizálódik a vérnyomás és 

pulzusszám. .(Beck, Katcher, 1996) A közös játék során meghatározó a jókedv, vidámság, 

a kölcsönös elfogadás, az öröm és az egymásra figyelés 

Az állat-asszisztált aktivitás és terápia mellett létezik egy köztes forma is, amelynek 

során megfogalmazódik a kit zött cél, készül programterv is, de a foglalkozások célja nem 

egyértelm en terápiás. Ilyen lehet egy oktatóprogram, amelynek során a gyerekek 

ismereteket szerezhetnek az állatvilágról, megtapasztalhatják az állatokkal való bánásmód 

szabályait és élményeit. Állatok jelenlétében könny  és élményszer  a csoportépítés, 

egymás megismerése és elfogadása, a másság iránti tolerancia kialakítása. Ezen 

programokban is segítségünkre lehetnek a jól képzett és megbízható terápiás 

állatok.(Burch, 1996) 

Els sorban a boldog és elégedett állatokkal lehet dolgozni. Egy elhanyagolt, apátiába 

süllyedt vagy magányos állat nem képes olyan min ség  kapcsolatra, ami terápiás hatású 

lehet. Az állatasszisztált programok keretein belül dolgozó állatok gazdáikkal 

kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatban élnek.(Tetra Alapítvány, 2005) 

5.4.3 Az állatok hatása a mindennapi életben és a terápiák során 

Az állatok jelenlétében és segítségével végzett állat-asszisztált tevékenységek 

alkalmazásakor tudatosan használják ki azokat a lehet ségeket, melyek megkönnyítik, 

meggyorsítják, vagy élvezetesebbé teszik a gyógyulást, fejl dést. A kutya játékká 

változtatja a gyakorlást, gördülékennyé, vidámabbá teszi a foglalkozást. Ösztönöz, eltereli 

a figyelmet a saját félelmekr l. Mozgászavaros páciensek végigvezethetik a kutyát egy 

pallón úgy, hogy közben az állatra figyelnek, és megfeledkeznek arról, hogy a feladat 

elvégzése igazán kihívás számukra. Mivel az állat a rossz bánásmódra visszavonul, vagy 

elrejt zik, ezzel természetes módon befolyásolja a gyerek érdekl dését és viselkedését. Az 

állatok fejlesztik az empátiás készséget: segítenek szavak nélkül is ráhangolódni mások 

állapotára, arra megfelel en reagálni.  

5.4.3.1 Testi hatások 

Az állatokkal együtt él  gazdák mindennapos tapasztalata is bizonyítja, hogy a 

kedvencek jelenléte jótékony hatásokkal bír. Ellazul az ölében ül  doromboló macskáját 

simogató gazda, a fájdalmak is enyhülhetnek. A kutyatartók naponta legalább háromszor 

sétálni indulnak. Interakcióba lépni kutyával, macskával vagy csak megfigyelni az 

állatokat, például akváriumot vagy kalitkában él  madarak nézegetni, nyugtató hatással jár, 
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csökkenti a szívfrekvenciát, vérnyomást, a légzés er teljesebbé és szabályosabbá válik. 

(Friedmann, Lockert, Lockwood, 1993) 

A 80-as évek elején úttör  tanulmány látta meg a napvilágot, melyben 92 

szívbetegségen átesett páciens túlélését követték nyomon. A kutatók azt találták, hogy 

azoknak, akik otthon állatot tartanak, jobb a túlélési arányuk. Ez akkor is igaz, ha a 

kutyatartókat kivették a mintából, amib l arra következtettek, hogy nem közrejátszó faktor 

a testedzés.(Lásd:3.1.4.6) 

Az emberek közötti verbális kommunikáció szignifikáns szinten megemeli a 

vérnyomást, ugyanakkor, ha megérinthették az állatukat és beszélhettek hozzá, a 

vérnyomás csökkent. Az akváriumi halak figyelése csökkenti a vérnyomást, hasonlóan a 

hipnózishoz. (Friedmann, 1983) 

Egy átfogó összehasonlító ausztrál tanulmányban a kardiovaszkuláris rizikófaktorokat 

vizsgálták, úgymint a vérnyomást, a koleszterin és triglicerid koncentrációt, az állatot nem 

tartó, valamint az állatot tartók esetében. Az állattulajdonosoknál alacsonyabb értékekr l 

számoltak be a rizikófaktorok esetében, ami nem magyarázható a diétával, testtömeg-

indexszel, dohányzással vagy a szocio-ökonómiai státusszal. (Anderson, Reid, Jennings, 

1992) 

Az állattal való foglalkozás során ellazul az izomzat, ez megakadályozza a 

kontraktúrák, görcsök kialakulását, ugyanakkor az id nkénti feszültebb figyelem 

megnöveli az izmok tudatos kontrollálásának, a mozgás finomításának képességét. 

Egyes vizsgálatok szerint az állattartók körében ritkábban fordulnak el  az olyan 

hétköznapi, szokványos megbetegedések is, mint pl. a megfázás, fejfájás, influenza, stb., a 

gazdák ráadásul kevesebbet is tör dtek problémáikkal, hiszen a kutya sétáltatása, a vele 

való tör dés, játék és más interakciók elvonják figyelmüket róluk.(Serpell, 1991) 

Az állatokkal való foglalkozás többnyire fokozott mozgással jár együtt. Ennek során 

gyakorolhatjuk az izmok tudatos kontrollját (elengedni, tartani, felemelni). A meleg, puha 

bunda érintése, a ritmikusan ismétl d  simogató mozdulatok hatására oldódik az izmok 

görcsös összehúzódása, ellazul a kéz, így már könnyebb gyakorolni a különféle 

feladatokat.A simogatásnak is számos pozitív hatása van. (Jenkins, 1986) 

5.4.3.2 Pszichés hatások 

Az alapot, az ember és állat között létrejöv  kölcsönös szeretet, és figyelem jelenti. Az 

állatok olyannak fogadják el a gazdákat, pácienseket, amilyenek valójában.  el bennünket, 

amilyenek vagyunk, nincsenek elvárásaik, feltételeik velük szemben.  
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A különféle betegségekkel vagy fogyatékkal él knek gyakran okoz nehézséget 

elfogadni azt, hogy valamilyen módon különböznek a többiekt l. Kirekesztettnek vagy 

kisebbrend nek érezhetik magukat, szégyellhetik megváltozott testüket és tüneteiket. Az 

állatok, játszótársat és szeretetet keresnek, ugyanolyan kitör  lelkesedéssel hívják játszani 

ket, mit sem tör dve az illet  betegségével (Kovács, 2004). A kutyák valamilyen módon 

mégis reagálnak a betegségre, elesettségre, de nem diszkriminatívan, hanem jobban 

vigyáznak a beteg emberre, megpróbálnak még jobban szót fogadni neki, kitalálni, hogy 

mit szeretne (Davis, 1992).  

Az állatok határtalan szeretet- és ragaszkodás-forrást jelentenek, társai lehetnek 

gazdájuknak. Bár az embertársakkal való kapcsolatok lehetnek mélyek, kielégít k, de az 

emberek függnek hangulataiktól, szeszélyeikt l, kötelezettségeikt l. A találkozások során 

szerzett élményekre befolyást gyakorolnak az aktuális körülmények, történések. Az 

érzelmek szintjén jellemezheti állandóság az emberi kapcsolatokat, de a megtapasztalt 

magatartás szintjén ez ritkább. Az állatot kevésbé befolyásolják a napi történések és 

gondok, állandóságot és biztonságot nyújt, ezzel az ember számolhat, így egy egyszer bb 

kapcsolat részese lehet. A feltétel és ítélkezés nélküli szeretet és ragaszkodás a 

leggyakrabban említett el nyei az állattal való kapcsolatnak.(Gunter, 1999, Fine, 2000) Az 

állat viszonyulása nem változik meg aszerint, hogy az ember éppen beteg, 

fogyatékossággal küzd, vagy más szempontok miatt nehéz helyzetben van. Az 

elfogadottság érzése javítja az önértékelést. Az állattal való kontaktus során az általános 

érzelmi jóllét pozitív irányba változik. Az állattal folytatott „dialógus” vigasztalást nyújt, 

csökkenti a szorongást, enyhíti a szomorúságot és a depressziót. (Szatmári, 2002) 

Aaron Katcher pszichiáter az ember-állat kötelék 4 tényez jét azonosította, ami 

kapcsolódik a baráti kapcsolat, a szeret és ragaszkodás, a szórakozás és a védelem tágabb 

koncepciójához (Beck, Katcher, 1996):  

1. biztonság,  

2. intimitás,  

3. rokonság  

4. állandóság. 

 Mindegyik f  faktora a pszichológiai egészségnek és jóllétnek. 

A vigasztalás és figyelemelterelés révén az állat jelenléte nyugtatóan hat. A megfelel  

állat kiválasztásával redukálható a stressz. A lelki ellazulás nyitottá teszi az embert az 

események megfelel  értékelésére, illetve átértékelésére. A terápiás állat érzéseinek, 
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igényeinek felismerése és megértése nyomán fejl dik az empátia képessége.(Kovács, 

2004) 

Az állattal való rendszeres kapcsolat során köt dés alakulhat ki a két fél között, mely 

biztonságérzetet nyújt az ember számára. A fokozott lelki és testi aktivitás ember és állat 

kapcsolatában segíthet megel zni vagy csökkenteni a depressziót és az öngyilkossági 

késztetést. (Corson és Corson, id. Fine, 2000) 

A napirendet is strukturálja az állatokkal való foglalkozás, ez különösen magányos és 

beteg emberek esetében fontos és hasznos, így már nem csak olyan negatív eseményekhez 

igazodik az id beosztásuk, mint pl. a gyógyszer bevételének id pontja vagy a 

vérnyomásmérés.(Crowley-Robinson, et al., 1996) 

Mivel az állat ítélkezés, sajnálat és diszkrimináció nélkül fogadja el az embert, 

biztonságérzetet ad, csökken a szorongás, javul a hangulat, pozitív érzelmek jelennek meg. 

N  az önbizalom, kompetensebbnek érezik a páciensek magukat 

5.4.3.3 Kognitív hatások 

Sokféle kognitív funkciót használ az ember folyamatosan az állatokkal való együttlét 

során: tervez (pl. az eledel bevásárlása) döntéseket hoz, id pontokat riz meg a 

memóriájában (etetés vagy oltási id k), figyelmét összpontosítja (közös játék), új 

ismereteket vagy készségeket sajátít el (pl. egy kutyaiskolában). A fizikai mellett a 

szellemi frissesség fenntartásában is szerepet kapnak az állatok, hiszen beszélnek hozzájuk, 

gondolkodnak róluk, megjegyezik a velük kapcsolatos tennivalókat, vagyis sok mentális 

funkciót használnak (beszéd, emlékezés, gondolkodás, tervezés, stb.)  

Az állatokkal a kapcsolatteremtés és a kommunikáció is könnyebb. Sok mindent 

megértenek szavak nélkül is, pusztán a gesztusok, mozdulatok, arckifejezések alapján. 

Kit n en alkalmazhatók kutyák beszédfejlesztési programok során, mikor is a meger sítés 

a beteg számára éppen az, hogy a kutya megérti és végrehajtja a kapott utasítást (kezdetben 

esetleg, a gazda kézjeleinek segítségével). 

A társállat tartása valószín bbé teszi, hogy a gazda érdekl dése fokozódik kedvencének 

gondozása témájában, szívesebben olvas ezzel kapcsolatos újságokat, könyveket, ami 

fejleszti a tanulási folyamatokat, a rövid és hosszú távú memóriát. A kedvenctartás 

el segíti a neveléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítását. Az állatok segítségével elsajátított 

tudás vagy képesség élményszer sége miatt megbízhatóbban rögzülhet, tehát el segíti a 

tanulási teljesítményt, illetve a gyakorlás során is motiváló hatású. 
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Gyerekek esetében különösen látványos lehet az állat terápiás hatása: az alacsonyabb 

értelmi szinten lev  gyermek könnyebben közelíthet  meg érzelmi úton, és erre az állatok 

különösen alkalmasak. Hasonló a helyzet a különböz  neurológiai vagy pszichiátriai 

betegségben szenved , vagy demens páciensek esetében is, akik a bekövetkez  szellemi 

hanyatlás miatt szintén érzelmi úton „érhet k el” leginkább.(Kovács, 2004, Dezsényi, 

Kovács, 2005) 

Ezek a hatások nemcsak állattartóknál jelennek meg, hanem az állattal való foglalkozás 

olyan id ben korlátozott formáiban is, mint az AAA és AAT. 

5.4.3.4 Szociális hatások 

Az állat csökkenti az ember szociális izolációját és magányát. Új kapcsolatok 

kialakítását segíti azáltal, hogy csökkenti a kapcsolat-teremtés okozta félelmet és 

szorongást. Fokozza a szociális interakciók mennyiségét és min ségét: az állat vonzza 

mások figyelmét (tehát növeli a szociális láthatóságunkat); az állatok társaságában 

megjelen  embert a többiek általában kedvesebbnek találják. (Gunter, 1999) A barátkozás, 

a szociabilitás szerves része a beszélgetés, aminek remek alapját szolgáltatják az állatok. 

Ugyanakkor az állat, mint az ember társa alternatívát kínál a hiányzó emberi kapcsolatok 

helyett.  

Az ember olyan állatot választ magának, amely illik hozzá, amely valamit elárul róla a 

külvilág számára: nyitottságot, vidámságot, sportosságot, de éberséget, fegyelmezettséget 

vagy agresszivitást is.(Kidd, Kelly, Kidd, 1983) Terápiás szempontból, figyelembe kell 

venni az emberek sokféleségét, és a programhoz választott állatok is illeszkedjenek ehhez. 

Az állat-asszisztált programok folyamán el ször az ember-állat, majd fokozatosan az 

ember-ember kapcsolat javulása várható, ez megjelenik mind a kommunikációban, mind a 

köt dés mértékében, mind az egymás iránt kifejezett érzelem-megnyilvánulásokban.(Fine, 

2000) 

Fontos momentum az intézményben él k számára, hogy a terápiás stáb, és legf képpen 

a kutya, a "kinti" világból érkezik, tehát "más" mint az intézmény dolgozói vagy lakói. 

Lehet várni, készülni a fogadására. Kapocs lehet a külvilág felé, lehet beszélgetni róla, még 

sokkal a látogatás után is.(Szatmári, 2002) 

Az elmagányosodás a min ségileg vagy mennyiségileg nem kielégít  kapcsolatokkal 

rendelkez  embereket fenyegeti. Ez el fordulhat egyedül él k esetében, de akár családosok 

körében is. A legsúlyosabban mégis azokat fenyegeti, akik intézményben élnek, tehát a 

korábbi barátságok, ismeretségek megszakadnak a beköltözéskor, és kevés lehet ség 
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kínálkozik új kapcsolatok, barátságok kialakítására, például id sek otthonában, 

elmeszociális otthonokban. (Kovács, 2004). 

Az állatok segítségével sok olyan készség fejleszthet , amelyek hasznos lehet az 

embertársakkal való kapcsolatokban is. Ilyenek, a másokhoz való pozitív viszonyulás, 

egyértelm  kommunikáció, nyugodt légkör teremtése, visszajelzések, dicséret. 

5.4.4 Terápiás állatok 

Elvben bármilyen, az emberrel szoros viszonyban él  állatfajta alkalmas lehet az állat-

asszisztált foglalkozásokon való részvételre, amelyiknél kizárható a fert zés lehet sége, 

illetve bejósolható a viselkedése. A leggyakrabban alkalmazott állatok: kutya, macska, 

nyúl, tekn s, madár, tengerimalac. Az állat kiválasztásakor figyelembe kell venni a páciens 

igényeit, tulajdonságait (allergia!), az egyes állatfajok iránt érzett attit djeit, az elérend  

terápiás célokat, az állat tulajdonságait, képességeit, temperamentumát, valamint a gazda 

preferenciáit is. A gazdának ismernie kell az állat képességeit és szükségleteit, testi és lelki 

terhelhet ségét is. Gazda és állat közötti harmonikus kapcsolat az állat megfelel  

viselkedésének alapja. Ha a kiegyensúlyozott, jó kedély  gazda az állat képességeihez és 

állapotához igazított elvárásokat támaszt kedvencével szemben, a sikeres teljesítésért 

jutalmazza, visszajelzi elégedettségét és örömét, a közös tevékenységet élményforrásnak 

tekinti, és szívesen végzi, a siker és a hatékonyság el revetíthet .  

A legfontosabb kritériumok az állatra vonatkozóan: 

1. nem lehet agresszív sem emberekkel, sem állatokkal szemben; 

2. fogadja szívesen a tör dést, érintést, azt, hogy foglalkoznak vele; 

3. legyen egészséges (állatorvosi igazolás szükséges); 

4. a gazdája minden körülmények között kontroll alatt tudja tartani az állatot. 

A barátságos, kiegyensúlyozott és toleráns viselkedésen kívül fontos, hogy az állat jó 

kapcsolatban legyen a gazdájával, a gazda megbízhatóan kell, hogy ismerje állatát, kontroll 

alatt tudja tartani a kutyát, illetve be tudja jósolni annak viselkedését. Felismeri, ha nem 

érzi jól magát valamilyen helyzetben, tudja, milyen ingereket érdemes elkerülniük. A 

lakásban él  állatokkal könnyebb dolgozni állat-asszisztált programokban, hiszen nem esik 

nehezükre zárt térben, esetenként kis alapterület  helyiségekben dolgozniuk, tudják, hogy 

az asztalokról nem vehetnek le semmit, ismerik a lakásban el forduló szagokat. Zárt térben 

óvatosan mozognak, nem vernek le, nem borítanak fel tárgyakat. Mivel a kommunikáció 

els sorban nem-verbális szinten folyik, jobb választás az olyan állat, amelynek gazdag és 
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változatos a testbeszéde, kellemes megérinteni (sima, puha sz rzet, amit szívesen 

simogatnak), ápolt, és készséget mutat a kapcsolatteremtésre. 

Az állatasszisztált programok egyik nagy el nye, hogy segítségükkel részesülhetnek az 

állatokkal való kapcsolat pozitív hatásaiból mindazok is, akik egyébként nem tarthatnának 

állatot.  

Az állat motivál, hogy a páciens legy zze a nehézségeket. Nagyon fontos segít  hatása 

lehet egy olyan állatnak, ki maga is fogyatékos vagy valamilyen súlyos betegségb l 

gyógyult meg. A betegeknek er t ad a kutya kitartása és ereje, az a természetesség, amivel 

csökkent képességeit viseli. Egy daganatos betegségb l gyógyult kutya er t és reményt 

ébreszthet a hasonló nehézségekkel küzd  betegekben.  

5.4.4.1 Kutya 

Az AAA és AAT során leggyakrabban alkalmazott állatok a kutyák. Ennek oka lehet, 

hogy a legtöbben a kutyához vonzódnak, továbbá a kisállattartók els sorban kutyát 

választanak társnak, a terápiás szervezetekben dolgozó önkéntesek többsége is kutyatartó, 

így ez a leginkább rendelkezésre álló állat. Ugyanakkor a kutya könnyen tanítható, jó az 

alkalmazkodóképessége az új helyzetekhez, gazdájával szoros a kapcsolata, jobban 

irányítható és kontrollálható, mint a többi kedvenc.(Otterstedt, 2001) Okos, engedelmes, 

szívesen játszik, sokoldalú, megbízható, és fejlett a kommunikációs készsége, és igényli a 

foglalkozást. Nagyon sokféle fajta, de a változatos keverékek is alkalmasak lehetnek.  

Alkalmazkodó, a mindennapos együttélés során gyorsan megtanulja az ember sajátos 

testbeszédét. Kifinomult képességekkel rendelkezik az ember jelzéseinek érzékelésére, 

megértésére, valamint jelzések adására. A kutyák fogékonyak a nevelésre, és a feladatok 

széles körét képesek elsajátítani. A szocializáció nagyon fontos, az emberekkel való korai 

kapcsolat meghatározó lehet a kés bbiek szempontjából.(lásd.3.4.2.4) Ha megfelel  

élményekben és nevelésben részesült, az emberekhez vonzódó, velük kapcsolatot keres , 

engedelmes, a gazdáját elfogadó, tisztel , és benne bízó feln tté válik. A szocializáció 

során azonban nemcsak az emberekkel kell problémamentes viszonyba kerülnie, hanem az 

állatokkal is, akkor lesz kiegyensúlyozott, ha lehet sége van a fajtatársakkal való 

együttlétre, játékra, kapcsolatra, és emellett, lehet leg minél többféle más állattal is 

találkozhat. 

A kutya általában örül a feladatoknak, szívesen tesz eleget gazdája kéréseinek. S t, 

igényli a szellemi elfoglaltságot is a fizikai rutingyakorlatok mellett. A kutya egyik 

vonzereje hogy feln ttkorában is megtart olyan tulajdonságokat és viselkedésmintákat, 
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amelyek más fajokat csak kölyökkorban jellemeznek. A kutya feln ttkorban is ki tud 

alakítani köt dést, játékos marad, kifejezi az érzelmeit. (Lásd:2.3.8.2.VII) A kutyák 

minden el ítélet, szociális konvenció és el feltételezés nélkül lépnek az emberrel 

interakcióba, oldják a bizalmatlanságot, a szociális izolációt és a gyanakvást. (Davis, 1992) 

Az állatok által kifejezett érzelmeket az emberek szintébbnek, igazabbnak tartják, 

könnyebben elhiszik. A pozitív tapasztalatok nyomán az ember számára a terápiás 

helyzetben, de a mindennapi életben is, könnyebbé válik a kapcsolatteremtés.(Kovács, 

2004) 

A kutya, éppen sokoldalúságának és megbízhatóságának köszönhet en, kiváló segít je 

az embernek, és nemcsak az olyan hagyományosnak mondható területeken, mint a 

vadászat, vagy a gazda és annak tulajdonának rzése, hanem gazdája és mások 

egészségének meg rzésében, egészségi állapotuk javításában, betegségek vagy azok 

rosszabbodásának megel zésében, és a gyógyításban is.(Otterstedt, 2001) 

A vakvezet  kutyák a legismertebb segít  állatok, de ismertek még ’hallókutyák’, 

valamint a mozgáskorlátozottakat segít  kutyák is. Ezek a kutyák a fizikai segítség mellett, 

pszichológiai támogatást nyújtanak gazdájuknak, akinek a szociális és emocionális 

akadályok nehezebb feladatot jelenthetnek, mint a fizikaiak. Kutyáik segítenek az élet 

elfogadásában; a kockázatvállalás, az érzelmek kifejezése, a személyes teljesítmény, a 

jelenorientáltság, a relaxáció, a javuló testkép, a biztonság, a test és az én kontrollljának és 

tudatos használatának elérésében, er södésében, és a szociális közegben való 

elfogadottságot is segítenek megteremteni. Jelenlétükben csökken az egészséges 

embertársaktól való függ ség, a fogyatékkal él  újra megtalálja szabadságát, lehet sége 

nyílik az önállóságra. 

A másik terület, ahol a kutya nagy szerephez juthat az állat-asszisztált foglalkozásoké 

(AAA és AAT). AAA esetében a kutya gazdájával együtt ellátogat egy csoporthoz, esetleg 

egyetlen klienshez, hogy minél vidámabb, szórakoztatóbb programot nyújtsanak. Az AAT 

során a kutya-gazda páros szerves része lesz egy terápiás folyamatnak, tehát mindenben 

együttm ködnek a programot vezet  szakemberrel, követik utasításait. 

A választásnál a kutyák fajtája nem számít, csak a viselkedése és jelleme, illetve 

alkalmazkodása a speciális helyzetekhez és szabályokhoz. Bármelyik fajta – legyen 

fajtatiszta vagy keverék – átesve az állatorvosi vizsgálatokon, a viselkedéses- és 

temperamentum-teszten, alkalmas lehet terápiás munkára.(Tetra Alapítvány, 2005) 

A terápiás kutyáknál feltétel, hogy vonzódjanak az emberekhez. Lelkesnek kell lenniük, 

de nem túláradónak vagy túl aktívnak. Szeretetüket nem fejezhetik ki tolakodó vagy 



 218

túlságosan er szakos módon, hiszen a kliensre felugráló vagy nekiszaladó kutya sérülést 

okozhat. A kliensek elvárják, hogy a kutya elfogadja ket és hallgasson rájuk. Ha a kutya 

nem reagál utasításaikra, kézjeleikre, azt kudarcnak, elutasításnak élik meg. 

A kutyától elvárt jellemvonások: 

1. stabil, kiegyensúlyozott, toleráns, stressz-t r , jól szocializált, vidám, nem 

agresszív; 

2. emberekkel nyitott, érdekl d , figyelmes, kezdeményez ; 

3. alkalmazható, engedelmes, motiválható; 

4. szívesen dolgozik, tanul új mutatványokat és trükköket, élvezi a változatos 

környezetet és az új embereket. 

Ami nem megengedhet : 

1. felugrálni az emberekre; 

2. utasítás és ok nélkül ugatni; 

3. gazdát védelmezni; 

4. tárgyakat rizni; 

5. a gazda engedélye nélkül felenni a földr l, padlóról bármit is; 

6. agresszív módon viselkedni 

7. a gazda utasítását figyelmen kívül hagyni; 

8. a gazda hívására nem reagálni. 

9. Kizárja magát a munkából az a kutya, aki harapni próbál vagy agresszív, illetve a 

kutyájával durván bánó, vagy nem együttm köd  gazda. 

Az állatokkal való megfelel  magatartás elsajátítása során fontos felhívni a résztvev k 

figyelmét arra, hogy milyen helyzetek válthatják ki a kutya normális agresszióját, és hogy 

ezekben mi a helyes viselkedés. A terápiás munka során semmilyen formában nem 

tolerálható az agresszív megnyilvánulás, de ez legalább annyira a gazdán múlik, mint a 

kutyán. A gazdának fel kell készülnie arra, hogy megel zze a kedvence agresszióját kiváltó 

helyzeteket és ingereket, és úgy alakítsa a körülményeket, hogy a kutyája is jól érezhesse 

magát 

A terápiás helyzet sok, stresszt okozó tényez t foglal magába a kutya számára. Figyelni 

kell és a stressz jeleire (zihálás, lihegés, gyors fel-alá járkálás, hányás, hasmenés, vizelés, 

szájnyalogatás, köhögés, tüsszögés, elfordulás, szemkontaktus kerülése, reszketés, 
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remegés, izzadó mancsok, növekedett vagy csökkent aktivitás, vakaródzás, kaparás, 

er teljes sz rhullatás) kivonni az állatot a munkából.. 

5.4.4.2 Macska 

A macskák évszázadokon keresztül fontos szerepet játszottak az életünkben. Az 

emberek imádták, félték, társukká és segít ikké fogadták ket. Napjainkban terápiás 

állatként is felfedezik ket.  

Ahogy a kutyák esetében, itt sem a fajta a legfontosabb, hanem hogy helyesen nevelt és 

szocializált állatról van-e szó. Terápiás kísér nek az olyan macskák a legalkalmasabbak, 

amelyek kíváncsiak, nyitottak, kedves, játékos, érdekl d ek, nem túl félénkek vagy vadak, 

szeretik, ha dédelgetik ket, és szívesen kötnek új kapcsolatokat. Amennyiben a 

macskának kölyökkora óta gyakori és kellemes tapasztalatai vannak az emberekkel, 

valószín bben lesz emberközpontú és szociábilis. (Soennichsen, Chamove, 2002, Turner, 

1995) 

Egyes emberek a macskákat jobban kedvelik, mint a kutyákat, „személyiségük” miatt, 

mert kicsit tartózkodóbbak, kevésbé lelkesek, kimértebbek, elegánsabbak, egyszerre 

kedvesek, hízelg k és távolságtartók, öntörvény ek (Gunter, 1999). Mivel úgy tartják, a 

macskák kevéssé képezhet k, illetve befolyásolhatók, az emberek hajlamosak magasabbra 

értékelni, ha egy macska tünteti ki ket figyelmével, azt gondolván, hogy ezt szabad 

akaratából teszi.(Otterstedt, 2001) Bár a macskák kevesebb trükköt tanulnak meg, mégis 

szórakozató dolgokra képesesek: odajönnek a hívó szóra, pórázon sétálnak, utasításra 

puszit adnak, esetleg agility-feladatokat hajtanak végre. 

A tapasztalatok szerint többen allergiásak a macska sz rére, mint a kutyáéra.  

A macska akkor a legalkalmasabb terápiás állatnak, ha: 

1. kíváncsi és érdekl d ; 

2. nem túl élénk és nem túl fél s; 

3. nem túlságosan távolságtartó, szereti, ha dédelgetik; 

4. jól viseli az utaztatást. 

Mivel a macska általában akkor érzi magát biztonságban, ha ismer s helyen van, hagyni 

kell, hogy felderítse a terepet.  

Alkalmasak a macskák bentlakó állatnak különböz  intézményekben, háziállatnak, jó 

partnerei lehetnek hallás- és látáskárosodott embernek (b rkontaktus érzékenysége, finom 

rezdülések, dorombolás). 
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5.4.4.3 Összefoglalás 

Az állat-segítette foglalkozások számos területen alkalmazhatók. Terápiák esetében 

alkalmazhatóságuk lényege, hogy az állat, egy szakember által felépített terápiás 

programba illeszkedve, katalizátorként gyorsíthatja a folyamatokat, motivációs 

’eszközként’ segíti a terapeuta munkáját. .Nem terápiás folyamatoknál, kötetlenebb 

formában, oldja a szorongást, serkenti a kommunikációt, vagy a fizikai-, szellemi aktivitást 

is. A folyamatban csak olyan páciensek vesznek részt, akik nyitottak az állattal 

kialakítandó kapcsolat irányában, s más egészségi paramétereknek is megfelelnek (például, 

nem allergiásak az állat sz rére, stb.). Az állatok ’felhasználhatóságát’ szigorú állatorvosi, 

kiképz i ellen rzés el zi meg, a munka során, az állatvédelmi szempontok folyamatos 

betartását is ellen rzik. (Tetra protokoll, lásd.Melléklet) A cél minden esetben, hogy az 

állat, és az emberek is jól érezzék magukat, a foglalkozások jókedv en, szorongás nélkül, 

mindenki számára hasznosan teljenek. Terápiák esetében szigorú feltételrendszer 

érvényesül (forgatókönyv, rögzítés, adatfeldolgozás, stb.), az egyszer bb, állat asszisztált 

aktivitásoknál, bár el re készített tervek alapján zajlik a foglalkozás, az a résztvev k 

igényeihez rugalmasan igazítható. 
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6 Összefoglaló  

Dolgozatom a társadalmi közegben él  állatok, s az ember-állat közti interakció 

tanulmányozására irányult.  

Megkíséreltem felvázolni a magyar társadalom állatokhoz f z d  viszonyulását. 

Különféle állatfajok szociális reprezentációját, az attit dök összetettségét, az ember és állat 

közti kapcsolat harmonikus és diszharmonikus m ködésének hatásait.  

Munkám során számos vizsgálatot végeztem, egymástól látszólag távol es  

tudományterületeken. Az egyes kutatások eredményeinek részletes összefoglalása, mindig 

az adott fejezet végén látható.  

Jelen fejezet, az el zetesen megfogalmazott hipotézisek, alaptételek szempontjából 

összesíti a kapott eredményeket. 

I. A magyar lakosok esetében jól körülírható, generális-tehát demográfiai és 

kulturális különbségekt l független- sztereotípiák, és er s, konzisztens attit dök 

figyelhet k meg egyes állatfajokkal kapcsolatban. Az attit dök, kognitív 

tartalmában a személyes tapasztalatok mellett nagy szerepet játszanak az 

állatokkal kapcsolatos hiedelmek. Az affektív információ tartalmat sok esetben 

jelent sen befolyásolja az állatokkal kapcsolatos antropomorfizáció.  

II. Az egyes állatfajokkal kapcsolatos sztereotípiák és attit dök, mintegy bejósolják 

az adott fajt tartó gazdákkal kapcsolatos társadalmi viszonyulást. 

III. A gondolkodásban kimutatható egyfajta hasadt kett sség, disszociáció. Egyrészt 

az állatok antropomorf jellemz inek méltányolása, egyes esetekben 

túlértékelése, másrészt az állatok felhasználását (vadászat, állatkísérletek, 

tenyésztés) illet  utilitarista-haszonelv  elfogadás, attit d. 

IV. Az állatokkal kapcsolatos tapasztalatszerzésnek egyéni és intézményes formái 

vannak. Az állatkertek kiemelt jelent séggel bírnak, mert hozzájárulnak az 

állatok, állattartás és természetvédelem iránti pozitív attit d kialakulásához. Az 

oktatásban, nevelésben, fajok védelmében játszott szerepüket a magyar lakosok 

jelent snek ítélik. 

V. A rendszerváltás éveit követ en, az állatok kiemelt szerephez jutottak az 

emberek életében. A gazdával kialakított harmonikus kapcsolat esetén, az élet 

számos területén jelen vannak, pozitív hatást gyakorolnak (empátia fejl dés, 

egészség meg rzés). Diszharmonikus kapcsolat esetén, az állatoknál viselkedési 

zavarok alakulhatnak ki, melyek megítélésben fontos szerepet játszanak a gazda 
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személyi preferenciái, az elfogadott viselkedési normák. Kezelésükben a 

pszichológia és pszichiátria ismerete, módszerei, az etológia és az állatorvoslás 

tudásanyaga egyaránt szükséges lehet. A diszharmonikus kapcsolat másik 

következményeként említhet  az állatok ellen irányuló er szak. E deviáció 

hátterében, az emberbántalmazások kapcsán fellelhet  okok húzódnak meg.  

VI. Az állattartásnak, de, az akár csak alkalmi jelleggel, állatokkal létesített 

kapcsolatoknak is, több területen kimutathatóan pozitív hatása van az emberi 

jóllétre. E hatások (fizikai, szociális, mentális) szervezett formában, terápiás céllal 

kiaknázhatók 

6.1 Zusammenfassung 
In meiner Abhandlung wurde eine Untersuchung  auf die in gesellschaftlichem Medium 

lebenden Tieren und die Interaktion Mensch-Tier gerichtet.  

Ich habe versucht, die Einstellung der ungarischen Gesellschaft zu den Tieren, die 

soziale Repräsentation von verschiedenen Tierarten, die Gesamtheit der Attitüde, die 

Auswirkungen der harmonischen und disharmonischen Funktion der Beziehung zwischen 

Mensch und Tier zu schildern.  

Im Laufe meiner Arbeit habe ich zahlreiche Untersuchungen auf voneinander scheinbar 

weitliegenden Wissenschaftsgebieten durchgeführt. Die ausführliche Zusammenfassung 

der einzelnen Untersuchungen ist jeweils am Ende des betreffenden Kapitels zu finden.   

Dieses Kapitel fasst die gewonnenen Ergebnisse aus dem Gesichtspunkt der vorher 

formulierten Hypothesen, Grudprinzipien zusammen.  

I. Im Falle der ungarischen Einwohner können gut beschreibbare, generelle 

– also von den demographischen und kulturellen Unterschieden  

unabhängige – Stereotypien und starke, konsistente Attitüde gegenüber 

einigen Tierarten beobachtet werden. Im kognitiven Inhalt der Attitüde 

spielen die im Zusammenhang mit den Tieren bestehenden Glauben 

neben den persönlichen Erfahrungen eine große Rolle. Der affektive 

Informationsgehalt wird in vielen Fällen von dem sich auf die Tiere 

beziehenden Anthropomorphismus  bedeutend beeinflusst.   

II. Die mit den einzelnen Tierarten zusammenhängenden Stereotypien und 

Attitüde sagen die gesellschaftliche Einstellung gegenüber den 

Tierhaltern der gegebenen Tierart quasi voraus.  
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III. Im Denken kann eine Art von gespaltener Zweiheit, Dissoziation 

nachgewiesen werden: einerseits eine Anerkennung von 

anthropomorphen Eigenschaften von Tieren, in manchen Fällen eine 

Über-Anerkennung, andererseits eine utilitäre Anerkennung, Attitüde, 

bezüglich der Anwendung von Tieren (Jagd, Tierversuche, Züchtung).  

IV. Die Sammlung von Erfahrungen im Zusammenhang mit den Tieren zeigt 

individuelle und institutionelle Formen. Die Tiergärten haben eine 

erhöhte Bedeutung, da sie zur Gestaltung der positiven Attitüde 

gegenüber den Tieren, der Tierhaltung und gegenüber dem Naturschutz 

beitragen. Ihre Rolle in der Schulung, Erziehung, im Schutz der Arten  

beurteilen die ungarischen Einwohner als bedeutend. 

V. Nach den Jahren der Systemwende gelangten die Tiere eine 

ausgezeichnete Rolle im Leben der Menschen. Im Falle eines mit dem 

Eigentümer gestalteten harmonischen Verhältnisses sind sie auf 

zahlreichen Gebieten des Lebens anwesen, üben sie positive Wirkung 

aus (Entwicklung der Empatie, Erhaltung der Gesundheit). Bei einem 

disharmonischen Verhältnis können sich bei den Tieren 

Verhaltensstörungen ausbilden, in deren Beurteilung die persönlichen 

Präferenzen des Eigentümers, die anerkannten Verhaltungsnormen eine 

wichtige Rolle spielen. In ihrer Behandlung kann die Kenntnis der 

Psychologie und Psychiatrie, ihrer Methoden, das Wissensmaterial der 

Etologie und der Veterinärmedizin erforderlich sein. Als eine andere 

Folge des disharmonischen Verhätnisses kann die Gewalt gegenüber den 

Tieren erwähnt werden. Im Hintergrund dieser Deviation verstecken sich 

die im Zusammenhang mit Menschen-Mißhandlungen vorzufindenden 

Ursachen.   

VI. Die Tierhaltung, ob auch mit gelegentlichem Charakter, die mit Tieren 

hergestellten Beziehungen haben auf mehreren Gebieten nachweisbare 

positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Menschen.  Diese 

Auswirkungen (physisch, sozial, mental) können in organisierter Form 

mit dem Ziel einer Therapie ausgenutzt werden. 
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6.2 Summary 
The aim of this thesis has been to study animals living in a social medium and the 

human-animal interaction.  

I have attempted to outline the approach of the Hungarian society towards animals, 

social representations of various animals, the complexity of attitudes and the effects of 

harmonious and disharmonious relationships between humans and animals 

In the course of my work I have done research in seemingly distant academic fields. 

The detailed summary of each of these can be found at the end of each chapter.  

This present chapter aggregates the received results from the point of view of the 

previously formulated hypotheses and fundamentals. 

I. In the case of Hungarian citizens general stereotypes - independent of 

demographic and cultural differences – and strong, consistent attitudes 

are observable towards some animal species. In the cognitive content 

of these attitudes convictions connected to the animals play a great 

part in addition to personal experiences. The emotive information 

content is often greatly influenced by the anthropomorphing of the 

animals.  

II. Stereotypes and attitudes towards some animals quasi prognosticate 

the societal attitude towards owners of the given species. 

III. A certain split duality or dissociation may be observed. The 

appreciation – and overrating in some cases - of the anthropomorphic 

characteristics of the animal on the one hand, and utilitarian principle-

based acceptance concerning the use of animals (hunting, animal 

experiments, breeding) on the other. 

IV. There are private and institutional forms of gaining experiences with 

animals. Zoos are of accentuated importance because they contribute 

to the formulation of a positive attitude towards animals, animal 

keeping and environmental protection. Hungarian citizens view their 

roles to be significant in education, training and animal protection.  

V. Following the years of the change of regime animals have gained an 

accentuated role in people’s lives. In case of a harmonious 

relationship with the owner they may be present in several areas of 

life and have many positive effects (empathy development, health-
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prevention). In case of disharmonious relationship behaviour 

problems of the animals may occur, in the judgement of which the 

owner’s personal preferences and the accepted behaviour norms play 

a great role. To successfully treat these it is necessary to be familiar 

with the science and methods of psychology, psychiatry, ethology and 

veterinary science. The second consequence of a disharmonious 

relationship may be aggression towards animals. In the background of 

this deviation there may be traces of the same reasons (or motives) as 

those of human-human aggression. 

VI. Living with animals or even occasional relationships with animals 

have positive effects demonstrable in many fields. These effects 

(physical, social, mental) in organised form may be utilized for 

therapeutic purposes. 
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6 - a mintának nem megfelel  cím, vagy a családból már valakit megkérdeztek. 



 III

101-102

103-104

105-106

107-108

109-110

119-120

121

122

C 
Növény és állat 
 
C.1. Arról a szóról, hogy „növény” milyen növényfajta jut eszébe? 
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
C.2. Arról a szóról hogy „állat” milyen állatfajta jut az eszébe? 
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
C.3. Ön szerint milyen tulajdonságok jellemzik az egyes állatfajtákat? Tehát milyen 
tulajdonságok jutnak eszébe a …. 

 1. kutyáról ..................................................................................................... 0 -X 

 2. delfinr l .................................................................................................... 0 -X 

 3. rókáról ....................................................................................................... 0 -X 

 4. medvér l ................................................................................................... 0 -X 

 5. nyúlról ....................................................................................................... 0 -X 

 6. majomról ................................................................................................... 0 -X 

 0 - X 
 
 
C.4. Manapság sokan tartanak növényeket és háziállatokat az orrhonában. Az Ön 
otthonában van –e? 

1 - növény 
2 - háziállat 
3 -esetleg mindkett ? 
0 - egyik sem 
 
 

C.5. Az Ön ízlése szerint mi díszíti jobban a lakást:  
 1 - a vágott virág, vagy 
 2 - a cserepes növény? 
 0 - X 



 IV

123-124

125-126

129-130

131

132-133

134-135

136-141

C.6. Milyen háziállatot tart vagy tartana szívesen otthon? 
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
 
C.7. Mit gondol, hogy Magyarországon az emberek hány százaléka tart  
 1. kutyát.? ……% 
  0- X 
 2. macskát?: ……% 
  0- X 
 3. tekn st és egyéb egzotikus állatokat? ……% 
  0- X 
 
 
C.8. Ön személy szerint a kutyákat vagy a macskákat kedveli jobban? 

1 - kutyát 
2 - macskát 
3 - mindkett t egyformán kedveli? 
4. egyiket sem 
0 - X 
 

 
 
C.9. Ön mit gondol miért tartanak az emberek kutyát?  
 
 
 
 
 0 - X 
 
 
C.10.Mi is felsoroltunk néhány lehetséges okot. Kérem, rakja ket sorba úgy, hogy az els  
helyen legyen, ami miatt a legtöbben tartanak kutyát!  
 

1. ház rz nek   

2. ne legyenek magányosak   

3. sportra   

4. személyvédelemre   

5. tenyésztésre   

6. csak, mert szeretik  

 

 

 0 - X 
 



 V

142-143

144-145

146-147

156-157

158      -        161

166      -        169

C.11. És miért tartanak az emberek macskát?  
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
 
C.12. Ön szerint milyen tulajdonságok jellemzik az egyes állatfajtákat? Tehát milyen 
tulajdonságok jutnak eszébe a … 

 1. macskáról .................................................................................................... 0 -X 

 2. oroszlánról ................................................................................................... 0 -X 

 3. szarkáról ...................................................................................................... 0 -X 

 4. kígyóról ....................................................................................................... 0 -X 

 5. zr l ............................................................................................................ 0 -X 

 6. szamárról ..................................................................................................... 0 -X 

 0 - X 
 
 
C.13. Az embernek id nként van elképzelése arról, hogy az egyes állatoknak milyen lehet 
a gazdája. Lehet, hogy van különbség abban a tekintetben, hogy milyen a gazda életkora, 
neme, foglalkozása, vérmérséklete és más tulajdonsága. Játsszunk el azzal a 
gondolattal, hogy milyen ember az, … 

 13.1. aki tacskót tart .................................................................................... 

 13.2. aki mérgeskígyót tart ......................................................................... 

 13.3. aki lovat tart ........................................................................................ 

 0 - X 
 



 VI

170-179

180-185

C.14. Ön szerint mennyire igazak a következ  megállapítások? 
 
II. KÁRTYALAP teljesen 

igaz 
legtöbbször 

igaz 
van amikor 
igaz, van 

amikor nem

ritkán igaz egyáltalán 
nem igaz 

 

1. A kutya olyan, amilyen a gazdája. 5 4 3 2 1 0-  X 
2. Az állatokról való gondoskodás az 
élet megbecsülését és tiszteletét fejezi 
ki. 

5 4 3 2 1 0-  X 

3. A kutya és a macska valójában a 
család tagja lehet, olyan helyet foglalhat 
el, mint a gyermek.. 

5 4 3 2 1 0-  X 

4. Amelyik gyerek állatok „mellett” n  
fel, sokkal nyitottabb, barátságosabb, 
embertársaival többet tör d  lesz. 

5 4 3 2 1 0-  X 

5. Kutyát lakásban tartani „embertelen” 
dolog. 5 4 3 2 1 0-  X 
6. Az állatok több szeretetet képesek 
adni, mint az emberek. 5 4 3 2 1 0-  X 
7. Veszélyes dolog a kutya sétáltatását 
11 éven aluli gyermekre bízni. 5 4 3 2 1 0-  X 
8. Az állatvéd k fanatikus, elvakult 
emberek. 5 4 3 2 1 0-  X 
9. Állatkertekre ma már nincs szükség, 
mivel tévén keresztül minden egzotikus 
állat megnézhet . 

5 4 3 2 1 0-  X 

10. Amikor az emberek ezrei 
sínyl dnek nyomorban, b nös dolog 
állatokra költeni sok pénzt. 

5 4 3 2 1 0-  X 

 
C.15. Az átadott kártyán tulajdonságokat talál. Kérjük jellemezze az egyes 
állatfajtákat aszerint, hogy azok mennyire rendelkeznek az adott tulajdonsággal! 
 
C.15.1. MACSKA 

1.a Értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

1.b Szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

1.c Szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

1.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

1.e Mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

.f Er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
 

III. KÁRTYALAP



 VII

186-191

192-197

198-203

204-209

 
C.15.2. OROSZLÁN 
2.a Értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

2.b Szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

2.c Szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

2.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

2.e Mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

2.f Er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.15.3. SZARKA 
3.a Értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

3.b Szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

3.c Szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

3.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

3.e Mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

3.f Er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.15.4. KÍGYÓ 
4.a Értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

4.b Szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

4.c Szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

4.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

4.e Mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

4.f Er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.15.5. Z 
5.a Értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

5.b Szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

5.c Szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

5.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

5.e Mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

5.f Er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
 

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP



 VIII

210-215

216

219-220

217-218

221-225

 
C.15.6. SZAMÁR 
6.a Értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

6.b Szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

6.c Szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

6.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

6.e Mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

6.f Er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
 
C.16. Ön szerint versenyeznek-e egymással az állatok?  
 
 2 – igen C.16.1 
 1 – nem 
 0 - X 
 
C.16.1. Miben? 
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
 
C.17. Ön szerint ezek az állatok mennyire képesek felfogni, hogy, ha tükörbe néznek, nem 
egy másik állatot, hanem önmaguk képét látják? Osztályozzon úgy, hogy az 5-ös a 
„teljesen felfogják”, az 1-es pedig az „egyáltalán nem fogják fel”! 
 teljesen egyáltalán nem 

felfogják  fogják fel 
   

17.1. a kutya  5 4 3 2 1 0-X   

17.2. a majom 5 4 3 2 1 0-X   

17.3. a macska 5 4 3 2 1 0-X   

17.4. a szarka 5 4 3 2 1 0-X   

17.5. a kígyó 5 4 3 2 1 0-X   

 
 
 
 
 
 
 
 

III. KÁRTYALAP



 IX

226

227-228

229

230-231

232

 
C.18. Ön szerint helyes-e, elfogadható-e manapság … 
 
C.18.1. … a vadászat?  
 2 – igen C.18.11. 
 1 – nem 
 0 - X 
 
C.18.11. Miért? 
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
C.18.2. … az állatokon végzett kísérletezés?  
 2 – igen C.18.21. 
 1 – nem 
 0 - X 
 
C.18.21. Miért? 
 
 
 
 
 
 0 - X 
 
C.18.3. … az állattenyésztés fogyasztási célra?  
 2 – igen 
 1 – nem 
 0 - X 
 
 
 



 X

233-241

242-247

248-253

C.19. Az elmúlt 25 évben nagyon sok növény és állatfaj pusztult ki. Ön szerint mi ennek a 
három legf bb oka? (A válaszokat kérjük x-szel jelölje!) 
 
  

válasz-
totta 

nem 
válasz- 
totta 

1. Élettér elvesztése, emberi települések és utak terjeszkedése.  2 1 

2. Vadászat, halászat.  2 1 

3. A gyors változásokkal nem tudnak lépést tartani a fejletlenebb fajok.  2 1 

4. Az ipar térhódítása.  2 1 

5. Kémiai és ipari környezet szennyezés. 2 1 

6. Adott természeti környezetbe nem ill  fajok betelepítése. 2 1 

7. A mez gazdaság térhódítása.  2 1 

8. A ragadozó állatok irtása, a növényev  állatok elszaporodása.  2 1 

9. Természetes kiválasztódás. . 2 1 

 
 
C.20.1. KUTYA    
1.a értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

1.b szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

1.c szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

1.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

1.e mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

1.f er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.20.2. DELFIN 
2.a értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

2.b szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

2.c szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

2.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

2.e mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

2.f er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP



 XI

254-259

260-265

266-271

272-277

 
C.20.3. RÓKA 
3.a értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

3.b szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

3.c szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

3.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

3.e mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

3.f er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.20.4. MEDVE 
4.a értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

4.b szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

4.c szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

4.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

4.e mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

4.f er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.20.5. NYÚL 
5.a értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

5.b szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

5.c szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

5.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

5.e mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

5.f er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  
 
C.20.6. MAJOM 
6.a értelmes 5 4 3 2 1 buta 0 - X  

6.b szelíd 5 4 3 2 1 vad 0 - X  

6.c szép 5 4 3 2 1 csúnya 0 - X  

6.d érzelmek 
kifejezésére képes 5 4 3 2 1 érzelmek 

kifejezésére képtelen 0 - X  

6.e mozgékony 5 4 3 2 1 lusta 0 - X  

6.f er s 5 4 3 2 1 gyenge 0 - X  

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP

III. KÁRTYALAP



 XII

278-279

280-281

615

616  -  618

619

620

621

621

 
C.21. Hogy néz ki egy harapós, vad kutya? Írja le pár szóval! 
 
 
 
 
 
0 - X 
 
 
 

SZ.A. 
Végül néhány statisztikai adatot szeretnénk megkérdezni. 
 
1. Neme: 1 – férfi 
 2 – n  
 
2. Mikor született Ön? 
 
 ………………….. 
 
3. Hányan élnek Önök közös háztartásban (közös kasszán) Önt is beleszámítva? 
 
 1 – egyedül él 
 
 2 3 4 5 6 7 8 9 és több (f ) 
 
4. A következ  kijelentések közül melyikkel tudná saját magát a legjobban jellemezni?  
  IX. KÁRTYALAP 
 

1 – vallásos vagyok, az egyház tanítását követem 
2 – vallásos vagyok a magam módján 
3 – nem tudom megmondani, vallásos vagyok-e vagy sem 
4 – nem vagyok vallásos 
5 – más a meggy z désem, határozottan nem vagyok vallásos 
6 – egyéb: ………….. 
0 - X 

5. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
1 – kevesebb, mint 8 osztály 
2 – 8 általános (4 polgári) 
3 – szakmunkásképz , szakiskola 
4 – középiskola (gimnázium, szakközépiskola, technikum) 
5 – f iskola, fels fokú technikum 

6 – egyetem 
0 - X 



 XIII

622

623-624

625

626

6. Dolgozik-e Ön (folytat-e jelenleg keres  tevékenységet)? 
1 – igen 
 NEM: 2 – nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi, stb.) 
  3 –munkanélküli 
  4 – gyed-en, gyes-en lév  
  5 – háztartásbeli 
  6 – tanuló 
  7 – egyéb eltartott 
0 - X 
 
 
 
 
7. Mi (volt) az Ön (utolsó) foglalkozása 
 

…………………………………………… 
9 – sohasem dolgozott 
0 – X 

 
 
8. Az Ön (volt) munkahelye milyen ágazathoz tartozik: 

1 – ipar 
2 – épít ipar 
3 – mez gazdaság vagy erd gazdálkodás 
4 – szállítás vagy hírközlés, vízgazdálkodás 
5 – kereskedelem 
6 – szolgáltatás 
7 – egészségügy 
8 – kulturális, oktatás 
9 – közigazgatás, közszolgálat? 
0 – X 

 
 
9. Milyen jelleg  (volt) ez a munkahely? 

1 – állami vállalat 
2 – állami intézmény (pl. iskola, kórház, önkormányzat) 
3 – szövetkezet 
4 – saját m hely, üzlet, föld 
5 – magánvállalkozás (Rt., Kft., Pjt., GMK., Kisszövetkezet stb.) 
6 –  egyéb munkahely, jellege: …………………… 
0 – X 

 
 



 XIV

627-628 

629-640

A 6-9. kérdések alapján kódold a jelenlegi vagy a volt foglalkozást! 
 

1 – segédmunkás, betanított munkás 
2 – mez gazdasági fizikai munkás, tsz-tag 
3 – szakmunkás 
4 – kisiparos, kiskeresked , önálló egyéni vállalkozó 
5 – egyéni gazda, önálló gazdálkodó mez gazdaságban 
6 – irodai, adminisztratív dolgozó, egyéb szellemi 
7 – beosztott értelmiségi 
8 – alsó- és középvezet  
9 – fels  vezet  (legalább 20 beosztottal) 
10 – soha nem dolgozott 
11 – nyugdíjas 
12 – tanuló 
13 – htb., gyes. 
14 - munkanélküli  
00 –  
XX –  
 

10. Van-e Önöknek… 
 
 van nincs    

1. telefonjuk? 2 1 0 - X   

2. mobil telefonjuk (Westel vagy Pannon GSM)? 2 1 0 - X   

3. hi-fi tornyuk? (teljes hi-fi berendezésük)? 2 1 0 - X   

4. üdül telkük vagy nyaralójuk? 2 1 0 - X   

5. színes tévéjük? 2 1 0 - X   

6. teletextes tévékészülékük? 2 1 0 - X   

7. m holdvev  egyéni parabolaantennájuk? 2 1 0 - X   

8. kábeltévés csatlakozásuk? 2 1 0 - X   

9. automata mosógépük? 2 1 0 - X   

10. mikrohullámú süt jük? 2 1 0 - X   

11. videomagnójuk? 2 1 0 - X   

12. autójuk? 2 1 0 - X   

0 - X 
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9.2 Kutyatulajdonosok csoportjainak vizsgálata, 2001. 
 

Nem: férfi  n  

Kor: 

Milyen kutyát tart: 

 
A kérd ív 30 állítást tartalmaz. Mindegyik állításnál jelölje be, mennyire jellemz  Önre, 

mennyire ért vele egyet. (1-egyáltalán nem értek vele egyet, 5-teljes mértékben egyetértek) 

 

1. Nincs rossz kutya, csak rossz gazda.     1    2    3    4    5 

2. A munkám gyakorlásához fontos a kutya.    1    2    3    4    5   

3. Akik fontosak nekem, azok közül a kutyát szeretem a legjobban. 1    2    3    4    5 

4. El fordul, hogy a kutyám az ágyamban alszik.    1    2    3    4    5 

5. Legjobb barátom a kutya.       1    2    3    4    5 

6. A kutyák többre képesek, mint azt a legtöbben gondolják.  1    2    3    4    5 

7. Olyan emberrel, aki ellene van a kutyatartásnak, nem kötném  1    2    3    4    5 

össze az életemet. 

8. A kutyát családtagként kezelem.      1    2    3    4    5 

9. Fontos, hogy a kutya er s legyen.     1    2    3    4    5 

10. A kutyának vannak gondolatai.      1    2   3   4   5 

11. Nem tartom kizártnak, hogy indokolt esetben    1   2    3    4    5 

a kutyámmal ráijesszek valakire. 

12. Volt már rá példa, hogy a kutyámmal „társalogtam”.   1    2    3    4    5 

13. A kutya az embert szolgálja els sorban!     1    2    3    4    5 

14. Ha valaki bosszantaná a kutyámat, megérdemelné,    1    2    3    4    5 

hogy megharapja. 

15. A munkakutya-ember kapcsolatban legfontosabb az együttm ködés. 1    2    3    4    5 
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16. Kutyámat els sorban szeretete, ragaszkodása, h sége miatt tartom. 1    2    3    4    5 

17. A jó kutya szót fogad.       1    2    3    4    5 

18. A kutyám az egyetlen, aki megért engem.    1    2    3    4    5 

19. Egy csivavát vagy egy yorkshire terriert nem tekintek kutyának. 1    2    3    4    5 

20. Az utcán jöjjön a lábam mellett!      1    2    3    4    5 

21. A kutyának vannak érzelmei.      1    2    3    4    5 

22. Annyi szeretetet senki mástól nem kapok, mint a kutyámtól.  1    2    3    4    5 

23. Sok barátomat a kutya révén ismertem meg.    1    2    3    4    5 

24. A kutyákban legalább annyira meg lehet bízni mint az emberekben, 1    2    3    4    5 

 ha nem jobban. 

25. A kutyámmal töltöm a legtöbb id t.     1    2    3    4    5 

26. A kutyák nem gondolkodnak, azt csinálják, amit a gazda parancsol. 1    2    3    4    5 

27. Ha a kutyám megbetegedne, bármennyi pénzt rááldoznék  1    2    3    4    5 

 a gyógyulására. 

28. Az állatok több szeretetet tudnak adni, mint az emberek.  1    2    3    4    5 

29. A kutya –ember sikeres együttm ködéséhez a kutyának is bízni kell 1    2    3    4    5 

 az emberben. 

30.  Kutyámat els sorban ház rzés miatt tartom.    1…2  .3    4  5… 



 XVII

9.3 Állatkertek megítélésének vizsgálata, 1999 
 
Nem-látogató feln tt kérd ív, 1999 
 
1, Életkora,       
2, Neme?       
3, Képzettsége?       
4, Családi állapot Házas Egyedülálló     
5, Gyermekek száma       
6, Gyermekek 
életkora 

      

7, Unokák életkora       
8, Tart-e otthon 
állatot? 

Igen Nem     

9, Milyen állatot tart?       
10, Gyermekként járt-
e állatkertbe? 

      

11, Feln ttként jár-e 
állatkertbe? 

      

12, Ha igen, milyen 
gyakran? 

      

13, Kikkel együtt? Gyerekekkel Barátokkal Egyedül Párjával Egyéb  
14, Hallott, látott 
híreket mostanában az 
Állatkertr l? 

      

15, Ha igen, hol? Újság Televízió Rádió Egyéb   
16, Szeretne-e 
kilátogatni az 
állatkertbe? 

      

17, Ha igen, miért?       
18, Ha nem, miért?       
19, Mit l változna 
meg a döntése? 

      

20, Ön szerint, az 
állatkertben, az 
állatoknak jó dolga 
van-e? 

      

21, Ha igen, miért?       
22, Ha nem, miért?       
23, Ön szerint, 
melyek az állatkert f  
feladatai? 

Képzés Veszélyeztetett 
fajok megmentése

Nevelés Szórakoztatás Egyéb  

24, Tagja-e 
valamilyen állatvéd  
szervezetnek? 

      

25, Odafigyel-e a 
környezetbarát életre? 
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Nem-látogató gyermek kérd ív, 1999. 
 
1, Életkora     
2, Neme?     
3, Milyen iskolába jár?     
4, Tart-e otthon állatot?     
5, Mit?     
6, Hányszor járt már állatkertben?     
7, Akkor kivel ment?     
8, Szeretne-e menni mostanában?     
9, Ha nem, miért?     
10, Ha igen, miért nem viszik?     
11, Kivel menne szívesen?     
12, , Hallott, látott híreket mostanában az Állatkertr l?     
13, Ha igen, hol? Újság Televízió Rádió Egyéb
14, Mik a kedvenc állatai?     
15, Szerinte az állatok jól érzik az állatkertben 
magukat? 

    

16, Ha igen, miért?     
17, Ha nem, miért?     
18, Szerinte miért jó, vagy nem jó az állatkert?     
 
Látogató feln tt kérd ív, 1999. 
 
1, Életkora,       
2, Neme?       
3, Képzettsége?       
4, Családi állapot Házas Egyedülálló     
5, Gyermekek száma       
6, Gyermekek 
életkora 

      

7, Unokák életkora       
8, Tart-e otthon 
állatot? 

Igen Nem     

9, Milyen állatot tart?       
10, Gyermekként járt-
e állatkertbe? 

      

11, Feln ttként jár-e 
állatkertbe? 

      

12, Ha igen, milyen 
gyakran? 

      

13, Kikkel együtt? Gyerekekkel Barátokkal Egyedül Párjával Egyéb  
14, Most éppen miért 
látogatott ide? 

      

15, Ön szerint, 
melyek az állatkert f  
feladatai? 

Képzés Veszélyeztetett 
fajok 
megmentése 

Nevelés Szórakoztatás Egyéb  
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16,? Ön szerint, az 
állatkertben, az 
állatoknak jó dolga 
van-e? 

      

17, Ha igen, miért?       
18, Ha nem, miért?       
19, Járt-e már vidéki 
állatkertben?? 

      

20, Ha igen, 
melyikben? 

      

21, Mi a véleménye 
róla? 

      

22,? Tagja-e 
valamilyen állatvéd  
szervezetnek 

      

23, Odafigyel-e a 
környezetbarát életre? 

Képzés Veszélyeztetett 
fajok 
megmentése 

Nevelés Szórakoztatás Egyéb  

24, Szeretne-e 
gyakrabban is jönni? 

      

25, Ha igen, ha nem , 
miért?? 

      

 
Látogató-gyermek kérd ív, 1999. 
 
1, Életkora     
2, Neme?     
3, Milyen iskolába jár?     
4, Tart-e otthon állatot?     
5, Mit?     
6, Hányszor járt már állatkertben?     
7, Most kivel jött?     
8, Régebben ki hozta el??     
9, Mi a kedvenc vadállata??     
10, Most mi tetszett a legjobban?     
11, Miért?     
12, Máskor is el akar jönni?     
13, El akar-e hozni másokat is? Újság Televízió Rádió Egyéb
14, Tanult-e valami újat?     
15, Ha igen, mir l?     
16, Szerinte az állatok jól érzik az állatkertben 
magukat? 

    

17, Ha igen, miért?     
18, Ha nem, miért?     
19, Szerinte miért jó, vagy nem jó az állatkert     
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9.4 A Simogató szerepének vizsgálata, 2004 
 
Látogatói kérd ív 2004. Budapest ZOO 
 

1. Életkor: 
2. Nem:  
3. Legmagasabb iskolai végzettség: 
4. Gyerekek száma: 
5. Gyerekek életkora: 
6. Tart-e otthon állatot: 
7. Ha igen, milyen állata van otthon: 
8. Egy évben hányszor látogat az állatkertbe: 
9. Jönne –e többször is: 
10. Elfogadhatónak tartja-e a jegyárakat, ha nem, miért: 
11. Ön szerint mik az állatkertek f  feladatai, rangsorolja is ket: 
12. Ön szerint az itt él  állatoknak jó dolguk van-e( ha igen, ha nem, miért): 
13. Az állatkerti séta során használja-e a kihelyezett ismertet  táblákat, 

miért: 
14. Jár-e a simogatóba, ha igen, ha nem, miért: 
15. Használja-e az Állatkert honlapját, milyen célból: 
16. Vidékr l, vagy Budapestr l érkezett: 
17. Mi az amir l még többet szeretne tudni, tanulni-akár szakkörök 

formájában is: 
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9.5 Az állattartás befolyásoló hatása, az állatkertek megítélésére, 2002 
 
1. Tart-e Ön állatot ? 
 
2. Ha igen, mit ? 

a) kutya 
b) macska 
c) kiseml s 
d) madár 
e) hal 
f) egyéb 
 

3. Mennyiben fogadja el Ön az állatok állatkerti körülmények között való tartását ? 
Karikázza be a válaszát 1-t l 5-ig ! 

 
1/    Megszüntetném az összes állatkertet 
2/    Nem ellenzem az állatok fogságban tartását, de nem a jelenlegi körülmények között 
3/    Nem ellenzem, de nem is támogatom az állatkertek létezését 
4/    Pártolom az állatkerteket, de néhány dolgon változtatnék 
5/    Szükség van az állatkertekre, teljes mértékben egyetértek létjogosultságukkal 

 
4. Mennyiben ért Ön egyet a következ  állításokkal? Karikázza be a megfelel  bet  jelét! 
 Jelmagyarázat: 
  
 E- teljes mértékben egyetértek 
 e-  egyetértek 
 0- nem tudom eldönteni 
 n- nem értek egyet  
 N-egyáltalán nem értek egyet 
 
 
 
 1/     Az állatkerteknek ismeretterjeszt  funkciója van 
 
   E  e  0  n  N 
 
 2/     Az állatkertek célja a kihalófélben lév  állatfajok megmentése 
 
   E  e  0  n  N 
 
 3/  Az állatkertekben állandó orvosi felügyelet alatt állnak az állatok és megfelel                         

ellátásban részesülnek 
 
   E  e  0  n  N 
 



 XXII

 4/     Az állatkertekben az állatokat természetes él helyükhöz hasonló környezetben 
tartják 
 
   E  e  0  n  N 
 
 5/     Az állatkert-látogatás jó szórakozás 
 
   E  e  0  n  N 
 
 6/     Az állatkertekben az állatoknak sz k az élettere 
 
   E  e  0  n  N 
 
 7/     Az állatkertekben az állatok természetes viselkedése megváltozik  
 
   E  e  0  n  N 
 
 8/     Az állatkertekben az állatok nem a számukra természetes éghajlati övben élnek 
 
   E  e  0  n  N 
 
 
 9/     Az állatkertekben az állatok mesterségesen kialakított  környezetben élnek 
 
   E  e  0  n  N 
 

 0/   Az állatkertekben él  állatok természetes ösztönei kialszanak 
 

   E  e  0  n  N 
 
A kérdésekre adható válaszok skálázása: 
 
E- teljes mértékben egyetértek           +2 pont 
e-  egyetértek        +1 pont 
0- nem tudom eldönteni          0 pont 
n- nem értek egyet          -1 pont 
N-egyáltalán nem értek egyet        -2 pont 
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9.6 Az állatkertek szerepe a fogyatékkal él k esetében-I, 2004 
 
Tisztelt pedagógusok! 
 
Kérjük, hogy töltsék ki ezt a rövid kérd ívet, és a negyedik kérdésnél minden gondolatukat 
írják le. Nincsenek jó és rossz válaszok, minden vélemény, a mi munkánkat segíti. El re is 
köszönjük! 
 
1. Milyen gyakran járnak a gyermekekkel állatkertbe? Kérjük, válasszon egyet az alábbi 
lehet ségek közül: 
 
1. Még nem voltunk 2. 2-5 évente 
3. Évente 
4. Félévente 
5. Havonta 
6. Hetente 
 
2. Véleménye szerint mi az állatkert feladata? Kérjük, rangsorolja az alábbi lehet ségeket 
úgy, hogy a legfontosabb kapja az egyes sorszámot! 
 
-Oktatás, képzés  
-Környezetvédelemre való nevelés 
-Szórakoztatás  
-Készségfejlesztés 
-Fajok megmentése 
-Kutatás 
-Egyéb: 
 
3. Megfelel-e az állatkert a gyermekek igényeinek? 
Igen , Nem 
 
4. Amennyiben nem, akkor mivel lehetne még fejleszteni az állatkertet? 
Felsorolunk néhány példát, jelöljék meg, amivel egyetértenek, de els sorban az egyéni 
véleményükre lennénk kíváncsiak. 
 
Pl. Braille-írásos táblák az egyes állatoknál 
Rámpák a mozgáskorlátozottak közlekedésének el segítésére Mozgáskorlátozottaknak 
megfelel  mellékhelységek Magnós tájékoztató az állatokról 
Készségfejleszt  tréningek, speciális feladatok kidolgozása Egyéb ötletek: 
 
5. Az ötletekhez, fejlesztésekhez tudnának-e szponzorokat keresni? 
Igen , Nem 
 
6. Használnának-e valamilyen állatkerti kiadványt? Pl: CD-ROM, Braille-könyv 
Igen , Nem 
 
7. Az állatkerti tapasztalatokat, élményeket tudják hasznosítani az iskolai órákon? 
Igen , Nem 
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9.7 Az állatkertek szerepe a fogyatékkal él k esetében-II, 2004 
 
Tisztelt szül k! 
 
Kérjük, hogy töltsék ki ezt a rövid kérd ívet, és a negyedik kérdésnél minden gondolatukat 
írják le. Nincsenek jó és rossz válaszok, minden vélemény a mi munkánkat segíti. El re is 
köszönjük! 
 
1. Milyen gyakran járnak a gyermekkel/gyermekekkel állatkertbe? Kérjük, válasszon egyet 
az alábbi lehet ségek közül: 
 
1. Még nem voltunk 
2. 2-5 évente 
3. Évente 
4. Félévente 
5. Havonta 
6. Hetente 
 
2. Véleménye szerint mi az állatkert feladata? Kérjük, rangsorolja az alábbi lehet ségeket 
úgy, hogy a legfontosabb kapja az egyes sorszámot! 
 
-Oktatás, képzés  
-Környezetvédelemre való nevelés  
-Szórakoztatás  
-Készségfejlesztés 
-Fajok megmentése 
-Kutatás 
-Egyéb: 
 
3. Megfelel-e az állatkert a gyermekek igényeinek? 
Igen , Nem 
 
4. Amennyiben nem, akkor mivel lehetne még fejleszteni az állatkertet? 
Felsorolunk néhány példát, jelöljék meg, amivel egyetértenek, de els sorban az egyéni 
véleményükre lennénk kíváncsiak. 
 
Pl. Braille-írásos táblák az egyes állatoknál 
Rámpák a mozgáskorlátozottak közlekedésének el segítésére Mozgáskorlátozottaknak 
megfelel  mellékhelységek Magnós tájékoztató az állatokról 
Készségfejleszt  tréningek, speciális feladatok kidolgozása Egyéb ötletek: 
 
5. Az ötletekhez, fejlesztésekhez tudnának-e szponzorokat keresni? 
Igen , Nem 
 
6. Használnának-e valamilyen állatkerti kiadványt? Pl: CD-ROM, Braille-könyv 
Igen , Nem 
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9.8 Az állatkertek kommunikációs rendszerének vizsgálata, 2004 
 
Neme: Életkora: 
 
1. Az úgynevezett fajtáblákon (ami az adott állat ketrece el tt szerepel) mely információkat 
olvasná szívesen? Kérem, rangsorolja a következ ket! 
 
-számadatok (testméret, testsúly, vemhességi id , élettartam, stb.)  
-alapinformációk (hol él, mivel táplálkozik, stb.) 
-érdekes történetek, sztorik 
-természetvédelmi információk 
-egyéb: 
 
2. Ön mennyire használja a piktogramos útjelz  táblákat (nagy oszlopon több eligazító 
nyíl)? 
-egyáltalán nem 
-néha megnézem 
-mindig az alapján tájékozódom 
 
3. Észrevett-e nagy, színes, képeket és érdekes információkat közl , úgynevezett tematikus 
táblákat? 
- nem  
- igen  
Ha igen, akkor hol: 
 
4. Hallott-e már az úgynevezett interaktív játékok valamelyikér l?  
-nem 
-igen 
 
Illetve ha van gyereke, akkor  részt vett-e, ezekben a játékokban?  
- nem 
-igen 
Ha igen, akkor kérem, nevezze meg ezeket a játékokat: 
 
5. Találkozott-e tiltó táblákkal az egyes ketreceknél?  
- nem 
-igen 
Ha igen, akkor kérem, soroljon fel hármat: 
 
6. Használja-e az állatkert honlapját? 
-nem 
-igen 
 
Mit olvasna szívesen a honlapon: 
- aktuális információk 
- érdekességek 
-tudományosabb jelleg  ismertetés az állatokról  
-újabb kutatási eredmények az egyes fajokról egyéb: 
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9.9 Kutyák viselkedési problémáinak felmérése, 1998, Akadémia 
Kisállatrendel  

 
1,A gazda neve  
   életkora  
   foglalkozása  
 
2,A gazda pozíciója a családban(karikázza be) : 
 a,családtag b,házastárs c,gyerek d,családdal él  rokon 
 
3,A család lakóhelye : a,kertes ház b,társas ház c,lakótelepi lakás 
 
4, A környékjellege : a,belváros b,külterület c,kertes-vidékies 
 
5,Hol tartják a kutyát : a,lakásban b,kennelben c,vegyesen 
 
6,Ha kertben tartják a kutyát  
a,a kutya szabadon van  b,néha megkötik c,mindig meg van kötve d,kennelben él 
 
7,A kutya neve :  
Életkora:  
Ivara:  
Fajtája:  
 
8,Mennyi id sen került a családhoz  
 
9,Hogyan került a családhoz :  
a,találták b,ismer st l kapták  c,tenyészt t l vették  d,kiképz t l vették  
e,szaporulatból megtartották f, menhelyr l hozták el 
 
l0,Képezték-e a kutyát? a,nem 
   b otthon tanítgatták 
   c járt szervezett kiképzésre 
 
I1,Mire tanították a kutyát? 
 a,semmire 
 b,alap ismeretekre : pl.ül, fekszik, helyre megy -parancsra 
 c,rendelkezik ..........,....... vizsgával 
 
12,Miért tartják a kutyát ?a,ház rz nek b,személyvédelemre c,sportra  d,tenyésztésre e,társnak  

  f,csak mert szeretik 
 
13,Van-e másik kutyájuk is?  
 a,nincs 
 b,van,és állandóan együtt is vannak 
 c,van,de csak néha találkoznak egymással 
 d,van,de soha nincsenek összeengedve 
 
14, Van c egyéb állatuk is a kutyán kívül ? a,igen mi az :--------------- 
 b,nincs 
 c,ha van egyéb állat, talákozik-e a kutya vele :- 
 
15,Ki eteti a kutyát leggyakrabban ? , _____________________-_____________--____ 
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16,Hogyan viselkedik, ha megpróbálják elvenni t le az ételt ? ( ha valamely családtag veszi el ) 
 a,elt ri hang nélkül  

b, elt ri,de morog 
 c,morog,s ha elveszik támad 
 d,evéskor a közelébe sem lehet menni 
 
17,Szoktak e játszani a kutyával ? 
 
18,Szokták-e sétáltatni a kutyát? 
 
19, Vannak-e közös programjaik a kutyával ? 
a,nem  
b,igen mik: 
milyen gyakran :- _.. 
 
20,Szokott-e beszélni a kutyához ?  
a,nem b,csak parancs szavakat c,egyes mondatokat d,folyamatosan is beszélek hozzá 
 
21,Mennyire azonosul az Ön érzelmi állapotaival a kutya ? 
a,egyáltalán nem b,nehezen, de néha el fordul c,nagyon könnyen d,mindig azonnal megérzi, és át 
is veszi 
 
22,Barátságos-e a kutya ? 
a,igen,mindenkivel b,igen,de csak ismer sökkel c,csak családtagokkal d,csak a gazdájával 
e,senkivel 
 
23,Harapott-e meg már valakit a kutya ? 
 a,nem  
 b,igen a gazdáját 
 c,igen családtagot 
 d,igen ismer st 
 e,igen idegent 
 f,igen ismer s kutyát 
 g,igen idegen kutyát 
Kérem a sorok mellett jelezze hányszor fordult el  ! 
 
24,Fél-e valakit l,vagy valamit l a kutya ?  
a,nem 
b,igen  
Kit l, vagy mit l ? Kérem, ha tudja határozza meg pontosan ! pl : fél a nagytermet ,fekete 
kutyáktól 
fél a villámlástól ........stb. 
 
25, Van-e a kutyának egyéb furcsa szokása ? Ha igen, mi ? 
 
KÖSZÖNÖM VÁLASZAIT! 
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9.10 Állattartók attit djeinek vizsgálata, FÁBE, 2003  
 
Kedves Gazda! 

A Tetra 2002 Alapítvány, Felel s Állatbarátok Egyesülete és a SZIE Állatorvos-tudományi 
Kar közös felméréséhez kérjük közrem ködését, mely az ember-állat kapcsolatot, ezen 
belül is a felel s állattartás témakörét vizsgálja. 
Gazda neve:  
Foglalkozása:  
Ön miért tart állatot ? Soroljon fel legalább három okot, fontossági sorrendben: 
Megünneplik az állat szülinapját?  
Van-e fényképe az állatról ?  
 
A megfelel  választ kérjük karikázza be 
1, Milyen állatot tart: 
a, kutya, b, macska, c, ló, d, madár, e, hal, f, kisrágcsáló, g, egyéb: 
 
2, Ha kutyája van: 
a, lakásban él b, kertben-megkötve, c, kennelben, d, szabadon, vagy e, kertben-lakásban 
vegyesen 
 
3, A kutyát, macskát: 
a, vették, b, találták, c, kapták, d, menhelyr l hozták, e, szaporulatból megtartották 

4, Vásárolt-e valaha kutyatartásról szóló szakkönyvet?  

 
5, Kapcsolatba kerül-e állata gyerekekkel? 
a, igen, mindig, b, gyakran, c, néha, séták során, d, soha 

6, El fordult-e már, hogy az állat támadólag lépett fel gyerekekkel szemben? 

a, nem, b, igen, mert a gyermek véletlenül bántalmazta, c, igen, mert a gyermek 
szándékosan bántalmazta d, igen, étel elvétel miatt, e, igen, játék elvétel miatt, f, igen, 
kölykök védelmezése miatt, g, igen, mert megzavarták a pihenését, h, igen, nem szereti a 
gyerekeket, i, egyéb okból 

 
A válaszát 1-5 közötti skálán pontozza 
1, egyáltalán nem.2-kevéssé. 3-fontos.4-nagyon fontos. 5-elengedhetetlenül fontosa 
 
7, Mennyire tartja fontosnak, hogy egy gyermek kapcsolatba kerüljön állatokkal? 

8, Mennyire tartja fontosnak, hogy a gyermek az iskolában tanuljon a felel s állattartásról?  

9, Mennyire tartja fontosnak a kutyák képzését, tanítását? 
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9.11 Kutyakiképz  centrumok szerepének vizsgálata- gazda kérd ív 
 
Kedves gazda! 
 
Kérem, válaszolja meg az alábbi, rövid kérd ívet, ezzel is el segítve munkánkat! 
Lehet ség szerint törekedjen rövid, lényegre tör  válaszokra, ahol lehetséges, aláhúzással jelölje a 
megfelel t! 
Köszönettel: TETRA 2002. Alapítvány, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar 
 
Milyen fajtát tart? Ha keverék mekkora: kis/közepes/nagytest /órás 
Neme: kan/szuka Ivartalanított: igen/nem 
 
Kutya kora a családba kerülésekor? ……………. év/hónap (kölyök, fiatal, feln tt, id s)  
Kutya jelenlegi kora? ……………. év/hónap (kölyök, fiatal, feln tt, id s)  
  
Honnan származik a kutya? (tenyészt , véletlen szaporulat, befogadott, egyéb:       ) 
Ha befogadott kutya, pontosan honnan való? ……………………..menhely/gyepmesteri 
telep/utcáról 
Kb. mennyi id t töltött a menhelyen/gyepmesteri telepen/utcán? ……………..nap/hét/hónap/év 
Kb. mennyi id t töltött panzióban, ideiglenes befogadónál?  ……………..nap/hét/hónap/év 
 
Lakókörnyzete? (kertes ház - bejárással; kertes ház - kinti kutya, kennel, lakás)  
Napi foglalkozás mennyisége: (kevesebb, mint fél óra, fél-1 óra, 1-2 óra, 2 óránál több) 
Van gyerek a családban?   igen/nem Ha igen, hány éves(ek)? 
.……………… 
Van másik kutya is a családban?  igen/nem  Ha igen, melyik az els  kutya? 
………… 
Van más állat a családban?   igen/nem ha igen, mi? 
…………………………….. 
Volt-e valamilyen betegsége, m téte, balesete a kutyának?  igen/nem (ha igen: 
……………………..) 
 
Járt-e a kutya 12 hetes kora el tt kutyaiskolába/óvodába, kutyás társaságba?  Igen/nem/nem 
tudom 
Közös játék módja (apportírozás; huza-vona ronggyal, labdával; közös futkározás, birkózás, nem 
játszik egyéb:……………. )  
Járnak kutyaiskolába?  igen/nem 
Ha igen, mióta? ……………..hónap/év 
Ha kutyaiskolába járnak, miért kezdtek el járni?  
 Alapszint  oktatás, szocializáció, nevelés 
      Jó társaság, barátok 
      Sport, verseny, vizsga;(pl. rz -véd , vadászkutya, 
agility,…) 
      Valamilyen nem/nehezen megoldható probléma miatt 
 
Fordult-e már el  viselkedési probléma kutyájánál?   igen/nem 
Ha igen, milyen jelleg  probléma?    (pl. agresszió, félelem, rombolás, egyéb:                ) 
Mióta áll fenn a probléma? (odakerülését l, több nappal/hétten/hónappal/évvel az odakerülése után, 
..) 
Ha megoldódott, milyen segítséggel? (pl. kutyaiskola, kutyakiképz , állatorvos, gyógyszer egyéb:      
) 
Ha nem oldódott meg, mi történt az állattal? 
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Gazda végzettsége: (alapfokú, középfokú, fels fokú) 
Gazda kora: (-18; 18-30; 30-45; 45-60; 60-) 
 
A lenti személyes adatok megadása nem szükséges.  
Viszont kérem, ha szívesen részt venne a kés bbiekben szakdolgozatom megírásában, mint 
„kísérleti nyúl” feltétlen adja meg ket! 
 
Név: 
Cím: 
Telefonszám: 
e-mail cím: 
 

9.12 Kutyakiképz  centrumok szerepének vizsgálata- iskolavezet  
kérd ív 

 
Tisztelt Iskolavezet ! 
 
Kérem, az alábbi adatlap kitöltésével segítse munkánkat! 
Lehet ség szerint törekedjen rövid, lényegre tör  válaszokra, ahol lehetséges, aláhúzással 
jelölje a megfelel  választ! 
Köszönettel: TETRA 2002. Alapítvány, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar 
 
Iskola: 
 Neve: 
 Helye: 
 Kiképzésvezet je: 
 F  profil:  
  rz -véd  kiképzés 
  Vadászkutyaképzés  
  Agility, dog-dancing 
  Családi/hobbikutyák oktatása 
  Egyéb 
 
Kiképz k száma: 
 
Kutyák létszáma:   
Milyen gyakran fordulnak el  viselkedési problémás kutyák?  gyakran/néha/soha 
Jelenleg hány viselkedési problémás kutya van az iskolán? 
Jelenleg hány korábban viselkedési problémás kutya van az iskolán? 
 
Kérem, töltse ki róluk az alábbi táblázatot! 
 
Fajta Probléma (pl. agresszió, 

félelem, rombolás, egyéb) 
A képzés 
segít(ett)-e 

Ha igen, hogyan? Ha nem, miért? 
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9.13 Viselkedészavarok kapcsán használt kérd ív (2000-2006) 
 
Páciens információs lap- / kutya 
 
Tulajdonos     neve :  

telefon száma : 
  címe : 
  életkor: 
  családi állapot, gyermekek száma: 
  képzettség: 
  hol élnek: 
 
Kutya              neve : 
  fajtája, mérete : 
  neme :     

életkora :    
kezel  orvos: 
 
mikor került a családba : 

  honnan került a családba :  
  szül k viselkedése: 
  alomtestvérek: 
  esetleges genetikai defektek: 
  korai viselkedési problémák: 
  temperamentum: 
  elválasztás: 
  új gazdához való viszony alakulása: 
  kölyökkori betegségek: 
  esetlegesen el forduló meghatározó életesemények: 
 
Életmód séták száma, naponta : 
  mennyi ideig tart egy-egy séta : 
  pórázon vezetik, vagy szabadon van : 
  séta alatt milyen gyakran játszik más kutyákkal :   
  van –e más állat is a háztartásban : 
 
   
Viselkedési probléma 
 
  meghatározása: 
  kapcsolódó egyéb problémák: 
  mikor fordult el  el ször: 
  megjelenése köthet -e vmihez: 
  gyakorisága: 
  tanulási folyamat: 
  a gazda érzései, reakciói a problémára: 
  megoldási próbálkozások: 
  környezet reakciója a problémára: 
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A kutya jellemzése 
 

a) Személyiség jellemz k (pontozás1-5, 1-kevéssé,5 nagymértékben) 
 
  aktivitás: 
  gyengédség: 
  rámen sség: 
  szerethet ség: 
  makacsság: 
  engedelmesség: 
  játékosság: 
  intelligencia: 
  nyitottság: 
  alkalmazkodó készség: 
 

b) Képzéssel kapcsolatos információk 
 
meger sítés lehet ségei: 

  képzés otthon: 
  képzés iskolában: 
  alkalmazott büntetési formák: 
  vezényszóra leülés: 
  vezényszóra fektetés: 
  vezényszóra helyben maradás: 
  relax: 
  figyelem megtartás: 
  hívásra bejövetel:   
  kontrolálhatóság: 
  kontrolálhatóság stressz szituációban: 
  fajtársaktól való tanulás: 
 

c) Viselkedéssel kapcsolatos információk: 
 

étel, vagy játék lopás: 
földr l felevés-sétán: 
szexuális aktivitás: 
szexuális viselkedés emberek irányában: 
túlzott nyalakodás, vakaródzás: 
farok kergetés: 
túlzott félelmi reakciók: 
egyes helyek, tárgyak védése – családtagtól: 
egyes helyek, tárgyak védése – más állattól: 
túlzott morgás, ugatás idegenekre: 
idegen megtámadás, megharapása: 
agresszivitás más kutyák ellen: 
morgás családtagra: 
családtag megharapása: 
agresszió fésülésre: 
agresszió simogatásra: 
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agresszió érintésre, után nyúlásra. 
agresszió ütögetésre, eltolásra: 
agresszió fenyegetésre, büntetésre: 
 
otthoni bevizelés: 
otthoni széklet ürítés: 
 
destruktív viselkedés otthon: 
destruktív viselkedés kertben, utcán: 
 
reakció szeparációra otthon: 
reakció szeparációra, idegen helyen: 
 
el fordult-e kóborlás, megszökés: 
túlzott nyüszítés, ugatás: 
 
más állatok, vagy emberek elleni utálat: 
 

d) Etetési forgatókönyv, a kutya viselkedése evéskor 
 
hányszor eszik egy nap, mikor: 
mit: 

  ki eteti: 
  hogyan eteti: 
  hogyan reagál étel elvételre: 
  mennyire izgatott az etetés el tt, alatt, után: 
  el fordul-e regurgitálás: 
  szokott-e hányni, ha igen mikor, mennyit: 
 
 
A gazda jellemz i 
 

a) Személyiség (1-egyáltalán nem, 5 – teljes mértékben) 
 

Ártalomkerülés( mennyire igyekszik kerülni a veszélyes helyzeteket): 
Újdonságkeresés(mennyire nyitott az új utakra): 
Jutalomfügg ség(mivel lehet motiválni): 
Kitartás(mennyi energiát szokott befektetni): 
Önirányítottság(mennyier irányít önmaga): 
együttm ködési készség(mennyire nyitott együttm ködésre): 
 

b) A család megítélése, a gazda pozíciója: 
c) Ismeretek a kiképzés, etológia terén: 
d) Sztereotípiák, attit dök (pl. az ideális kutya, kutya nevelés, stb.) 
e) A kutya beszerzésének okai: 
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A gazda-kutya kapcsolat 
a) Köt dés megítélése 
b) Kutyaiskolába járás 
c) Közös programok 
d) Kommunikáció: 

Mennyire érti a gazda a kutya jelzéseit: 
Mennyire hiszi, hogy a kutya érti az  jelzéseit: 

e) Ünnepelnek-e szülinapot, vagy mást: 
f) Van-e fénykép a kutyáról: 
g) Egyéb kérdések: 
 

Ön a kutyáját családtagnak tartja ? 
Alhat-e a családtagok ágyában : 
Felülhet-e a bútorokra : 
Kap-e enni az asztal mell l : 
Szokta-e nassoltatni : 
Beszél-e hozzá legalább naponta egyszer : 
Megbeszél-e vele fontos kérdéseket: 
Hányadik kutyája a gazdának: 
Hol alszik (helye a gazda ágyához képest): 
 

A viselkedési probléma-terápia megítélése 
 

a) Hogyan vélekedik a viselkedési problémáról: 
b) Hogyan vélekedik a viselkedésterápiáról: 
c) Mit gondol az esteleges gyógyszeres kiegészít  terápiáról: 
d) Hogy viszonyul szükség esetén más állatorvosi beavatkozáshoz (pl. ivartalanítás) 
e) Mi a véleménye az eutanáziáról 
f) Elképzelhet nek tartja-e, mint megoldást, a kutya továbbadását: 

 
 
Releváns megfigyelések 
 

1. Család, családtagok 
2. Körülmények – otthon, séta során, vagy kertben 
3. A kutya viselkedése 
4. A gazda reakciói a kutya és a családtagok viselkedésére 
5. Bármi, ami fontos, vagy szokatlan: 
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10 Melléklet II. 
Felmérések - táblázatok 

10.1 Fiáth Szilvia, Stribik János: Nyilvánosságra került 
állatbántalmazások: 2003-2004 

 
Dátum Helység Leírás Az állat sorsa Elkövet  
2003-06-16 Fadd-Dombori Autó után kötött kutya elpusztult ismertek,3 férfi
2003-07-06 Komló Egy kutyát brutálisan 

megkínoztak, majd több 
lövéssel agyonl ttek 

elpusztult ismeretlen 

2003-07-08 Tiszadob Lövöldözés     
2003-08-03 Mez csát Egy férfi saját házának udvarán 

l tték ki a kutyáját     
életben maradt ismert 

2003-08-24 Gemenc Több kutyát az erdészek rövid 
láncra vertek, magukra hagytak 
és éheztettek. 

életben maradtak ismertek 

2003-08-31 Sajósenye Autó után vonszoltak egy 
nagytets  kutyát 

életben maradt ismeretlen 

2003-09-03 Bölcske Kutyák csonkítása és nyúzása elpusztultak gazda 

2003-10-07 Kakasd Kotorék verseny szervez i rókát 
tartanak sz k ketrecben fogva 
és csalinak használják 

  ismert 

2003-12-09 Pápa Autója után kötötte és vonszolta 
kutyáját 

életben maradt gazda 

2004-03-03 Pécs Kutya szándékos gázolása elpusztult ismert 
2004-03-03 Budapest Kidobott a 3. emeletr l egy 

macskát 
  ismert 

2004-04-09 Apagy Brutálisan megkínoztak egy 
kutyát, felakasztották 

elpusztult ismeretlen 

2004-04-25 Paks 2 rend r egy ház udvarán kil tt 
egy kutyát 

elpusztult 2 rend r 

2004-04-29 Aszaló Megkínoztak és felakasztottak 
egy kutyát 

elpusztult ismeretlen 

2004-05-01 Ercsi zeket fojtottak a Dunába elpusztultak ismert 
2004-05-01 Jánosmajor 5 év alatt 9 kutyáját mérgezte 

meg a szomszéd 
elpusztultak ismert 

2004-05-06 Kaposszerdahely Bosszúból felakasztotta 
szomszédja kutyáját 

elpusztult szomszéd 

2004-05-07 Kecskemét Kutyát kötöztek egy oszlophoz elpusztult ismeretlen 

2004-05-12 Debrecen Ménes életveszélyes 
alultáplálása, éheztetése 

  gazda 

2004-05-30 Nagykónyi Szamárfogat után kimerült 
kutyát kötöttek 

életben maradt gazda 

2004-05-30 Szabadkígyós 2 kutyáját fejbe verte, majd 
kútba dobta 

2 kutya elpusztult gazda 
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2004-06-22 Csorna Kutyákat mérgeznek 
rendszeresen 

elpusztultak ismeretlen 

2004-06-24 Kecskemét Lánccal akasztották fel a kutyát elpusztult ismeretlen 

2004-06-30 Mohács Disznóöl  puskával l ttek le egy 
kutyát 

elpusztult ismert 

2004-07-13 Mez szentgyörgy Agyonvert egy tacskót elpusztult ismert 

2004-07-16 Kiskunfélegyháza Zsákba dugta,kalapáccsal 
ütötte kutyáját 

életben maradt gazda 

2004-07-17 Mélykút-
Sárkereszttúr 

Ürgéket öntöttek és f ztek fel 
drótra élve, majd megették ket

elpusztultak ismert 

2004-07-21 Újkígyós 1 macskát l tt le elpusztult gazda rokona 
2004-08-01 csény 3 fiatal kutya halt éhen egy 

raktárba bezárva 
elpusztultak ismertek 

2004-09-11 Tamási Vemhes kutyája hasát 
felmetszette 

12 állat pusztult 
el 

gazda 

2004-09-16 Siófok Lajka kutyát autó után 
kötötték,megcsonkították 

életben maradt ismert 

2004-09-18 Vác-Göd 9 csontsoványra éheztetett 
németjuhász 

életben maradtak ismert 

2004-09-20 Budapest, Zugló Autó után vonszoltak egy 
tacskót 

életben maradt gazda rokona 

2004-09-23 Szekszárd Vadászok kil ttek gazdás kutyát 1 kutya elpusztult vadászok 
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10.2 A bejelentett kutyaharapások számának alakulása, 1973-2002 
között, Budapest, Heves megye,  
A F városi Állategészségügyi Állomás adatainak felhasználásával 

Kutyaharapások száma 
 Budapest Heves megye 

1973 944 37
1974 621 41
1975 630 n.a. 
1976 820 62
1977 794 41
1978 705 19
1979 709 20
1980 n.a. 30
1981 790 21
1982 803 52
1983 905 47
1984 892 68
1985 865 38
1986 1044 33
1987 1073 43
1988 1262 43
1989 1228 34
1990 1355 28
1991 1443 56
1992 1535 50
1993 1900 86
1994 2001 100
1995 2549 136
1996 2374 100
1997 3000 104
1998 2907 798
1999 2780 1093
2000 2551 962
2001 2317 1134
2002 2134 1151

 

10.3 Állat-asszisztált foglalkozások kockázat mentességének biztosítása 
(Tetra-protokoll): 

 
1. Pontos tájékozódás a terápia (foglakozás) alanyáról 
2. Megfelelõ állat és állat- vezetõ kiválasztása 
3. Megfelelõ környezet biztosítása 
4. Higiéniai szabályok betartása 
5. Állatorvosi protokoll elõírásainak betartása 
6. Folyamatos kontroll biztosítása a foglalkozás alatt 
7. A terápia során rendszeres ellenõrzés, dokumentáció  
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11 Melléklet III. 
Esettanulmányok 

11.1 Teofil 
  Kezelési lap 
 
Tulajdonos      neve  
telefon száma :  
címe :  
 
Kezel  állatorvos:  
Kutya adatai: Teofil, keverék, kan, 3.5év 
 
F  probléma: Indokolatlanul és váratlanul megjelen  agresszió, a lakás összepisilése, 
másik kutya zaklatása, terrorizálása. A kutya viselkedése nem, vagy nehezen irányítható, a 
kritikus helyzetekb l szinte mindig nyertesen kerül ki. 
 
Másodlagos problémák: -    túlzott ugatás, morgás (idegenek, hirtelen zajok) 
       -      sétáltatáskor nehezen barátkozik, gazdát monítorozza, ha tud  
                                             szökik   

- esetenként destruktív viselkedés (póráz tönkretétele) 
Diagnózis:    

1. szociális fóbia, korai szocializáció részleges hiánya,  
2. kés bbi meger sítés elmaradása   
3. félelem indukált menekül  viselkedés, agresszív viselkedés  
4. ismeretlen embereknél gyakran – indokolatlanul, inkább 

fenyegetés 
5. gazdához való köt dés nagyon er s 
6. rangsorban elfoglalt hely nem tisztázott, és nem is 

tisztázható, vagy csak részben (éppen benöv  kölyökkutya, 
család) 

7. követelmények hiánya,  
8. nincs meger sítési stratégia 
9. ingroup és outgroup agresszió 
10. fokozott aktivitás 
11. túlzott szexuális aktivitás 
12. deffenzív agresszió (sokszor akkor támad, ha veszélyben érzi 

magát)                                        
Lehetséges okok:    
      

1. túlzott aktivitás, /genetikai háttér/ 
2. korai szocializáció részleges elmaradása /idegen emberek, állatok, környezeti 

ingerek 
3. túlzott szexuális aktivitás /hormonális háttér/ 
4. negatív tapasztalatok (bár nincs rá bizonyíték, de valószín síthet  - kozmetika ) 
5. köt dési probléma (gazdához  túlságosan er s) 
6. rangsorbani helyzet megingása, gazda megítélése (új kutya, családtagok) 
7. kevés közös „feladat jelleg ” aktivitás 
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Kezelési irány:   
 alapvet en viselkedésterápia 
 gyógyszeres kezelés – viselkedésterápia támogatására 
 castratio 

 
Általános teend k:  

1. állatorvosi vizsgálat, Ovarid tabletta- próba, esetleg hormonszint 
meghatározás 

2. ha m ködik, castratio 
3. engedelmes feladatok tanulása, gyakorlása 
4. kutyaiskola – egészséges viselkedés  kutyákkal való ellen rzött 

találkozások, kiképz i segítséggel 
5. kutya-gazda közti kommunikáció javítása /gesztusok, mimika, 

szemkontaktus, verbális kommunikáció terén/, irányító szerepkör 
gyakorlása a gazda részér l! 

6. köt dés alakítása /találkozások, engedelmes feladatok, szeparáció 
segítségével, többi családtag bevonása/ 

7. gazda dominanciájának er sítése /engedelmes feladatok, játék, 
stb./ 

8. szocializáció pótlás – lakókörnyezetben /ember, állat is!/, séták 
9. pánikreakciók kezelésének gyakorlása, kidolgozása(agresszív 

viselkedés gátlása, vagy a helyzetek elkerülése) 
 
Teend k részletes felsorolása: 
 
Els  hetek teend i: 
  

1. Kiismerni Teo meger sítési lehet ségeit /játék, étel, simogatás, stb./. 
2. Közös séták alatt megfigyelni melyik meger sítés figyelemfelhívó, fenntartó. 
3. Séták alatt alkalmi jelleggel, engedelmes feladatok gyakorlása, ismeretlen 

környékre ’tévedés’. 
4. Séták alatt emberrel, állattal való találkozások során pozitív tapasztalatok szerzése, 

barátságos ember, barátságos kutyák felbukkanása, beszélgetés – másokkal, vagy 
mások jelenlétében. Ha minden jó, dicséret, de nem nagy ’felhajtással’! 

5. Otthon és séta alatt is a kommunikáció fejlesztése – szemkontaktus felvétele, eseti 
figyelemfelhívás, engedelmességi feladatok végzése, közös játék. 

6. Otthoni nassoltatás megszüntetése – jutalmazás csak okkal történjen, simogatni 
lehet! 

7. Általában – sok közös elfoglaltság, de gazda által el írt szünetekkel  
8. Emberekkel való barátkozás el segítése / etetés, simogatás, játék /.Eleinte csak 

családtagok. Szemkontaktus felvetetése, beszéd Teohoz.  
9. Változtatni az etetés menetén. Teo kapja el ször, de mindenki egye a sajátját. 

Változtatni az adott ételt is. Egyenek mást is csirkecombon kívül! 
 
Fokozatosan, több hét alatti teend k: 
 

1. Kutyaiskolába járni – megbeszélés szerint, szocializáció el segítésére, dominancia 
er sítésére – engedelmes feladatok. 

2. Ha szükséges, otthoni séták kiképz i segítséggel. 
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3. Sétákon ’barátokat’ keresni – ember, állat egyaránt –persze eleinte csak egymás 
’melletti’ séta. 

4. Otthon és séták alatt is megfelel  kommunikáció – figyelemfelhívás, 
szemkontaktus, érthet , határozott vezényszavak, jól értelmezhet  dicséret (!), 
szidás (!). 

5. Séta, játék kezdetét, csakúgy, mint az etetés, jutalmazás idejét (kezdetét, végét is!) 
a gazda döntse el! 

6. Kiismerni Teo finom jelzéseit – mikor készül ’pánikolni’, morogni, harapni (pl. 
fokozott kitekintgetés, morgás, monítorozás, stb.) 

7. Ha a kommunikáció szépen javul és találunk megfelel  motívációs eszközt, új 
utakat kipróbálni – közös élmény, Teo gazdára támaszkodásának er sítése. 

8. Deszenzitizáció – minden olyan félelemkelt , vagy agressziót kiváltó ingerre 
vonatkozik, ami most gondot jelent. Eleinte a legenyhébb, majd siker esetében 
er sebb ingerekkel. Például enyhe stressz helyzetben figyelem eltereléssel. Idegen 
emberrel, zajos dologgal való találkozás esetén eleinte nagy, majd egyre kisebb 
íven kerülni, közben beszélgetés, etetés, vagy játék. Fontos (!!!) az er s, averzív 
ingerek kerülése, és az, hogy a gyakorlás szinte észrevétlenül történjen, ne 
eseményjelleggel. A gyakorlást nem szabad túl gyorsan, túl gyakran végezni, 
megijedés esetén pedig egyszer  nyugtatás után, Teot ki kell vonni az adott 
szituációból és figyelmét más felé terelni. Ha esélyesnek látszik, (nem olyan nagy a 
pánik, vagy agresszió mértéke), a figyelem elterelése mellett, maradni a 
szituációban, egészen addig amíg Teo oldódik. Dicséret, játék a helyzet elfogadása 
után, minél jobb élmény maradjon, fontos, hogy rossz ne! 

9. Rájönni a bepisilés okára. Szeparáció, másik kutya miatti territoriális, 
dominanciális viselkedés, vagy ’tüntetés’? Nézni, hogy mikor csinálja! 
Valószín síthet  a másik kutya miatti jelz  viselkedés. 

10. Relaxálás megtanítása a napi rutin során – pl. leültetéssel, fektetéssel, nagyon 
fontos lenne – Utasításra, nem a lustálkodásról beszélünk! 

11. Jó lenne, ha Teo a családon belül más köt dési személyt is találna. Ekkor 
megoldható lenne a gazdához való köt dés csökkentése, a másik kutya miatti 
féltékenység csökkentése is. 

12. Ha lehet, jó lenne vagy külön-külön is sétáltatni a kutyákat, vagy legalább két 
ember vihetné ket. Ekkor a figyelem jobban megosztható lenne. Teoval, de 
Romival is többet, jobban lehetne foglalkozni. 

 
Gyógyszeres terápia: 
 
1, Ovarid tabl – a csatratio ’próbájaként’, ha beválik: castratio 
2, viselkedést befolyásoló gyógyszerek – csak a catratio után, viselkedésterápia tükrében 
3, diéta – fehérjebevitel csökkentése 
 
 
Konzultáció: 
 
Mivel Teo tényleges veszélyt jelenhet a családtagokra, és mivel a benöv  kölyökkutya 
viselkedése is sokat változhat, rendszeres- 2-3 hetenkénti visszajelzést kérek. 
Teo magatartásának változása – jó irányba, lehetséges, de a siker több tényez n is múlik. A 
castratio hatása, a m tét utáni hetekben válik értékelhet vé, ekkor feltétlenül szükséges 
egy megbeszélés a viselkedés terápia esetleges módosítása miatt. 
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11.2 Daisy 
 

Kezelési lap 
 
Tulajdonos neve:  
Címe: 
Telefonszám, fax, e-mail:  
  
Kezel  állatorvos:  
Kutya adatai: Daisy, szuka,~7 hó, nagytest  keverék 
 
F  probléma: félelem – emberekt l, járm vekt l, sétától 
 
Másodlagos problémák: visszamorgások, beilleszkedés  
 
Diagnózis:   

1. fóbiás szorongás 
2. deffenzív agresszió és/vagy-félelem indukált agresszió 
3. korai szocializáció részleges hiánya 
4. kialakulóban lev  territoriális agresszió – egyel re teljesen normál mérték nek 

t nik 
5. kialakulóban lév  destruktív viselkedés (krumpli szétszórás, játék-, kosár-rágás) 

 
Releváns megfigyelések: 
 
Daisynél nagyfokú félelem az érkezésemkor, Dugónál épp az ellenkez je, üdvözlés, 
jókedv. 
Daisy bár nagyon fél, Attila háta mögül mégis nagyon érdekl dve néz, bár morog – ez 
sokkal inkább mormogás, semmiképpen nem ellenséges. Dugó viselkedése eleinte 
látszólag közömbös rá, de a kutya oldódása Dugóval való ismerkedésem során egyre 
szemmel láthatóbb. Bánffy dr. leírása meger síti a gyanúmat: a kutyát menhelyre kerülése 
el tt súlyosan bántalmazták. Ehhez képest oldódása, irántam való érdekl dése nagyon is 
jónak mondható. Úgy gondolom nagy segítséget jelent, hogy fiatal vagyok és n . Daisy 
kommunikációja is bíztató: sokszor vesz fel szemkontaktust, szívesen veszi a simogatást. 
Bár szemmel láthatólag nem monítorozza sem Dugó, sem Attila viselkedését, mégis figyeli 
ket, viselkedésüket iránymutatónak tartja. Ez több okból is bíztató: - Dugót társnak 

tekinti, bízik benne, Attilához pedig már a köt dés jeleit mutatja. Bár az elmondás szerint 
szobatisztasági problémák is vannak, s a kutya szemmel láthatóan szorong is (f leg eleinte) 
mégsem pisil be – ez is bíztató jel. Fizikai kontaktust viszonylag keveset keres, de 
el életének ismeretében ez nem meglep . Nagyon játékos, érdekl d , nyitott kutya, 
meglep en jó a viselkedése a feltételezhet en igen súlyos bántalmazásos el élethez képest. 
Elmenetelemkor, bár Attila elmondása szerint már a lifthez menetellel is gondok vannak, 
mégis kikísér, hagyja, hogy elköszönjek, kifejezetten barátságos és kíváncsi. (Dugót úgy 
kell a liftb l kitessékelni, jönni szeretne…) Egyébként, a két kutya egymással ottlétem alatt 
is sokat játszott, Daisy kifejezetten rámen sen, Dugó kedvesen, ’ráhagyósan’.  
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Releváns háttér információk: 
 

1. Menhelyre leadásakor súlyos bántalmazás nyomai. Homályos, hogy autó is 
elütötte-e? 

2. Kezelése fájdalmas, hanggal sokat kommunikált, de fájdalomra soha nem reagált 
komoly agresszióval.  

3. Ideiglenes gazdánál kutyával, gyerekekkel is jól kijött, nem mutatott agressziót. 
4. Szintén itt, még nem félt a sétától, járm vekt l sem jelent sen. 
5. Átkötésnél morgott, odakapott, de nem komolyan, inkább jelzés érték . 
6. Már itt sem hagyja, hogy felemeljék. Az ideiglenes gazda úgy oldotta meg, hogy 

minden séta, kezelés, stb. el tt jutalomfalattal rávette, álljon négylábra. 
7. Pufi kabátos férfiaktól már ekkor is tartott. 
8. Többször is ült autóban, a félelem jelei nélkül, inkább csak érdekl dést mutatott. 
9. Az ideiglenes gazdánál egyszer kés i érkezésnél, sötétben, a zár nyitására 

„ rjöngve” ugatott, félt, majd miután meggy z dött róla, hogy semmi ok a 
félelemre, gyorsan oldódott. (félelem indukált agresszió?! Fontos megjegyezni mi 
váltotta ki: sötét, egyedüllét, zörgés, nem azonnal felismerhet  gazda – sok 
csomag) 

 
Kezelési irány:   

 alapvet en viselkedésterápia 
 gyógyszeres kezelés ( ha szükséges, séta el tt, er sebb stresszes 

helyzetekben) 
 
Általános teend k:  
 

1. A köt dés er sítése 
2. Rangsor tisztázás 
3. Szocializáció 
4. Szorongás csökkentés 
5. Szobatisztaság elérése 

 
Teend k részletes felsorolása: 
 
Els  hetek: 
 

1. Sokat foglalkozni a kutyával, kiismerni a meger sítés, jutalmazás lehet ségeit. 
2. Játszani, kitalálni új játékokat. 
3. A sétát pozitív élménnyé tenni. A levitelt soha nem szabad er b l megoldani. 

Játékos csalogatás lifthez, liftbe, utcára. Lehet leg a legnyugodtabb id szakokban, 
kora reggel, este. Ha megy, bevonni Dugót is. Daisy igenis figyel rá, használjuk ezt 
ki. Ha szükséges, bevethetünk gyógyszeres támogatást. 

4. Mindent lent végzett ürítésnél dicsérni, ha sikerül lejutni eleinte rövidebb, majd 
fokozatosan egyre hosszabb séták. Most még, ha megoldható a két kutya együtt 
menjen, kés bb ezen, alkalmi jelleggel, de változtatunk majd. 

5. Ha már simán megy a lemenetel, megpróbálni autót szerezni és egy biztosan 
nyugisabb helyre vinni sétálni, ott játszani, jutalmazni – okkal. 

6. Ugyanekkorra – jó lenne találni egy zárt helyet, ahol Daisy levehet  a pórázról, 
veszély nélkül. 
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7. Tiltani a bútorra mászkálást. Ha lehet, ne menjen fel az ágyra, ha felment, 
megpróbálni rávenni, hogy felálljon és aztán leküldeni. Ha ez sem megy, lecsalni, 
de nem jutalmazni!!!, ne kajával!(Esetleg az is elég, ha tüntet leg Dugóval kezd 
játszani valaki.) 

8. Kontroll-lehet ség kitapasztalása. Dugónál is! 
9. Büntetési lehet ségek kitalálása – szóbeli, figyelem megvonás, negligálás, 

elküldés-helyreküldés, kizavarás. Végiggondolni, hogy melyik elfogadható 
számotokra, tudjátok-e alkalmazni ket? 

10. Saját hely fogalmának meger sítése. 
11. Etetési protokoll. Kutyák a gazdák után esznek, nem az  ételükb l. Behívás, 

ültetés, el ször Dugó kapja meg a tányért, pár másodperc késéssel Daisy is. 
12. Bizalom építés az emberek felé. Vigyázni, hogy bárkivel is találkozik a kutya, az 

kifejezetten, de nem tolakodóan kedves legyen vele.(Megbeszéltek szerint, eleinte 
fiatal, n k, barátságos küls , kedves beszéd, esetleg jutalomfalat, stb…) 

 
Kés bbi teend k: 

13. Szocializációs folyamat folytatása – (emberek-gyermekek,majd férfiak, állatok-
f leg kutyák, járm vek-autók, tömegközlekedés) 

14. Kutyaiskola – javaslatom: Korom Gábor, Népszigeti kutyasuli 
www.kutyasuli.hu 

15. A két kutya külön mozgatása – csak fokozatosan. Eleinte a séták során kicsit 
lemaradni, nézel dni, játszani. Kés bb külön séta is. 

16. Szobatisztaság elérése. Séták rendszerét összehangolni a kutya ürítésével, kés bb 
fordítva. 

17. Klikkerezés? Sok jó dologra lehetne használni, új feladatok tanulása, a gazda-kutya 
kapcsolat er sítése, a kutya még jobb megfigyelése, kiismerése. 

18. Ha már a séták jól mennek, ki lehet próbálni a flexit is, vagy áttérni kiképz  
pórázra. Lényeg, hogy hagyjuk a kutyát ’felfedezni’. 

19. Morgás, odakapás ekkor már semmilyen mértékben nem tolerálható. 
20. Kontrollal, relaxációval összefügg  gyakorlatok. 

 
 
Mivel a kutya el élete sok tekintetben nem ismert, s befogadása sem olyan régen történt, 
viselkedése sem jósolható be teljes mértékben adott szituációkban. Mindenben a 
fokozatosság elvét érdemes követni (kivéve, ahol jeleztem, hogy ett l el kell térni – pl. 
ágyról tiltás, morgás) 
Javaslom, hogy két-három hetente, legalább elektronikus formában, konzultáljunk az 
el rehaladásról, az esetlegesen felmerül  kérdésekr l, problémákról. 
 

 


