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Előzmények
Manapság számos kutató úgy gondolja, hogy az érzelmeknek az állatvilágban is
megtalálhatjuk a gyökereit, az evolúciós kontinuitás elve alapján (pl. Panksepp, 1994;
Plutchik, 2001). Még mindig nincs azonban teljes konszenzus azt illetően, hogy helyes-e az
állatoknak érzelmeket tulajdonítani (Hauser, 2000), és az állati érzelmeket empirikusan eddig
kevesen kutatták. A kutya (Canis familiaris) az egyik legelterjedtebb háziállat (Wynne és
mtsai., 2011), ami lehetőséget ad arra, hogy természetes niche-ükben vizsgáljuk őket: az
emberi környezetben (Miklósi és mtsai., 2004; 2007; Topál és mtsai., 2009). Bár az utóbbi
időkben a kutya a tudományos érdeklődés középpontjába került, érzelmi viselkedése
nagyrészt felderítetlen maradt, néhány kutatást leszámítva (pl. Quaranta és mtsai., 2007;
Horowitz, 2009; Harris és Prouvost, 2014).
Ezeken a kísérletes vizsgálatokon kívül néhány olyan tanulmány is született, melyben azt
vizsgálták, hogy az emberek hogyan látják a kutyák érzelmeit, vagy érzelemkifejező
viselkedését. Mivel a kritikai antropomorfizmus (Burghardt, 1991) fontos hipotézisekkel
szolgál az állati viselkedés tanulmányozásához, az emberek beszámolója az állatok
érzelmeiről kiindulópontot jelenthet a kísérletes vizsgálatok irányába. Morris és munkatársai
(2008) azt találták, hogy az emberek az érzelmek széles skáláját tulajdonítják az állatoknak, a
vizsgálatban azonban nem alkalmaztak kvantitatív elemzést. Az érzelmek teljes skáláját
kvantitatívan eddig se közvetlenül, se közvetetten (kérdőíves módszerrel) nem vizsgálták egy
állatfajnál sem. Embereknél gyakoribbak az ilyen jellegű kutatások, melyek bizonyos
mintázatokat és szabályszerűségeket (hasonlóságokat és különbségeket) próbálnak feltárni az
érzelmek között, hogy aztán egy összefüggő értelmezési keretben tárgyalják őket, melyre
gyakran, mint az „affektív térre” hivatkoznak (az érzelmek dimenzionális megközelítése, pl.
Russel, 1980).
A háziasítás során a szelekció feltételezhetően olyan irányban hatott a kutyákra, hogy azok
képessé váltak az ember iránti kötődési kapcsolatok kialakítására (Topál és mtsai., 1998). A
kutyák funkcionális értelemben az emberi csecsemőkhöz hasonló viselkedést mutatnak a
kötődés mérésére szolgáló Idegen Helyzet Tesztben (Topál és mtsai., 1998; Prato-Previde és
mtsai., 2003), vagyis megkülönböztetetten viselkednek gazdájukkal szemben egy idegenhez
képest, keresik és aktívan próbálják fenntartani a gazdájukkal való közelséget, a tőle való
szeparáció során pedig stresszre utaló viselkedést mutatnak. A gazda közelsége egy
biztonságos bázist (secure base) jelent a kutya számára a környezet felderítéséhez, éppen úgy,
mint a szülő a gyerek számára.

A kötődési tárgytól való szeparációra adott stressz-válasz előnyös (Bowlby, 1969), azonban a
tipikus érés során az egyed szeparációra vonatkozó toleranciája növekszik. Mind az
embereknél, mind a kutyáknál találunk azonban olyan egyedeket, akiknél a kötődési rendszer
aktivációja az átlagosnál alacsonyabb küszöbnél is bekövetkezik. Ezeknél az egyedeknél a
szeparációs viselkedés extrém mértékű és formájú. A jelenséget a gyerekek esetében
„szeparációs szorongásként” diagnosztizálják, míg kutyáknál nincs egységes elnevezés, de az
emóciókra való utalás elkerülése érdekében mi a szeparációs zavar terminust részesítjük
előnyben.
A szeparációs zavar egy gyakori viselkedési probléma kutyáknál. A meghatározás szerint a
szeparációs zavar a gazda valós vagy virtuális távollétében jelentkezik, és a következő fő
tüneteket foglalja magában: 1.) destruktív viselkedés, 2.) túlzott mértékű vokalizáció, 3.) nem
megfelelő helyre történő vizelés, ürítés (Sherman, 2008).
Az állatorvosi szakirodalomban a kutyák szeparációs viselkedését és szeparációs zavarát
gyakran kérdőívekkel vizsgálják (pl. McGreevy és Masters, 2008), de a kérdőíveket eddig
nem validálták viselkedés tesztekkel.
Egyes szerzők (pl. Sherman, 2008) szerint a szeparációs zavart mutató kutyák “túlkötődőek”,
vagyis túlzott mértékű kötődést mutatnak a gazda felé. Ezt a fogalmat azonban a
fejlődéspszichológia nem használja, és nincs viselkedéses alapon történő meghatározása. A
gyerekek szeparációs szorongásával kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy ezek a gyerekek
bizonytalan kötődésűek (Dallaire és Weinraub, 2005). A gyerekek bizonytalan kötődése pedig
összefüggést mutat a szülő gondozó viselkedésével, saját (felnőtt) kötődési stílusával és
személyiségével (pl. George és Solomon, 1996). Leginkább az anyai válaszkészség/
érzékenység jósolja be a gyerek biztonságos kötődését (Ainsworth és mtsai., 1971).
A kutyák esetében úgy tűnik, hogy a gazda viselkedése, személyisége, kutyával szembeni
attitűdje hozzájárulhat és fenntarthat különböző viselkedési problémákat (O’Farrell, 1997).
Egy kutatásban találtak némi összefüggést a kutyák szeparációs zavara és a gazda bizonyos
viselkedéses és attitűd jellemzői között is (Jagoe & Serpell, 1996). Azt azonban még senki
nem vizsgálta, hogy a kutya szeparációs zavara összefüggést mutat-e a gazda gondozó
viselkedésével (pl. a válaszkészségével), kötődési stílusával vagy személyiségével, mint
ahogy azt sem, hogy a szeparációs zavart mutató kutyák ugyanúgy bizonytalan kötődésűek-e,
mint a szeparációsan szorongó gyerekek.
A szociális robotika egy gyorsan fejlődő tudományterület, melynek célja, hogy olyan
robotokat tervezzen, amelyek képesek részt venni az emberek közötti szociális interakciókban
(Fong és mtsai, 2003). A robotok érzelem kifejezése serkenti az ember-robot interakciót és

hozzájárulhat a felhasználók hosszú távú elköteleződéséhez a robot irányában (Fong és mtsai.,
2003). Mivel a kutyák viszonylag bonyolult társas interakciókban képesek részt venni az
emberekkel, a kutya-ember interakció értelmezési keretként szolgálhat a robot-ember
interakciók modellezéséz (Miklósi és Gácsi, 2012). Úgy gondoljuk, hogy a kutyák érzelmi
viselkedése a társrobotok kifejező viselkedésének egy megfelelő állati modelljét nyújtja
(Lakatos és mtsai., in press).
Célkitűzés
A jelen kutatások célja az volt, hogy különböző nézőpontokból és különböző metodológiai
megközelítésekkel tanulmányozzuk a kutya (Canis familiaris) érzelmi viselkedését.
Az első kutatásban egy részletes képet szerettünk volna kapni a kutyák érzelmeiről (lehetőleg
az egész spektrumról) a kommunikációs jelvevő (az ember) nézőpontjára támaszkodva,
kérdőíves módszerrel. A kérdőíves adatokat kvantitatív módszerrel elemezve azt szerettük
volna megállapítani, hogy a kutyák „affektív tere” (ahogy azt az emberek leképezik) hasonlíte a humán „affektív térhez” (amit korábbi kutatások kimutattak). Ez az első olyan kutatás,
mely az érzelmek dimenzionális megközelítését az állati érzelmekkel kapcsolatban
alkalmazza.
A második vizsgálatban az emberi nézőpontot a kutya érzelem-kifejező viselkedésének
kísérleti validálásával ötvöztük. A célunk az volt, hogy a kutyának a gazdához való
kötődésével kapcsolatos érzelmi viselkedését vizsgáljuk: a kutya szeparációs és üdvözlési
viselkedését. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a gazdák helyesen ítélik-e meg kutyájuk
szeparációs és üdvözlési viselkedését valamint szeparációs zavarának meglétét.
A harmadik kutatásban azt szerettük volna megtudni, hogy a kutyák szeparációs zavara
összefügg-e a gazda saját kötődési stílusával és személyiségével. Hasonló kapcsolatot találtak
gyerekek szeparációs szorongása és a szülők bizonytalan kötődése között.
A negyedik kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a kutya érzelmi viselkedése felhasználható-e
modellként a társrobotok érzelemkifejező viselkedésének tervezéséhez. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy az emberek tulajdonítanak-e érzelmeket és hogyan reagálnak egy kutyához
hasonló érzelmi viselkedést mutató robotra.
Módszer
Az első kutatásban kérdőíves módszerrel, kvantitatívan vizsgáltuk, hogy hogyan látják az
emberek a kutyák érzelmeit. Az Érzelem Felismerés Kérdőívben (ÉFK) kutya-gazdáktól
gyűjtöttünk adatot, ugyannak az érzelem-listának a felhasználásával, amit Morris és mtsai

(2008) is használtak. Arról kérdeztük a gazdákat, hogy mely érzelmeket ismerik fel az
emberek a kutyákon, és a kutyák az embereken. Az Érzelmi Viselkedés Kérdőívben (ÉVK) a
gazdáknak nyolc érzelmet kellett jellemezniük egy érzelmi kifejező viselkedéseket tartalmazó
lista segítségével. A gazdáknak meg kellett jelölniük, hogy mely viselkedéselemek jellemzik a
kutyákat egy adott érzelmi állapot átélése közben. Az ÉVK adatain egy statisztikai eljárást
(korrespondencia analízis) futtatunk le, hogy megvizsgáljuk, vajon a kutyának tulajdonított
érzelmek hasonló affektív teret foglalnak-e el, mint amit korábban az embereknél találtak.
A második kutatásban kialakítottunk egy kérdőívet, mellyel családi kutyák esetében (N=45)
vizsgáltuk a szeparációs viselkedést (és a szeparációs zavart), és ezzel párhuzamosan
kísérletesen is megfigyeltük a kutyák szeparációs és üdvözlési viselkedését. Egy egyszerű
tesztben (Szeparáció és Üdvözlés Teszt, Sz&Ü) rögzítettük és kódoltuk a kutyák viselkedését
a gazdától való szeparáció és az újratalálkozás (üdvözlés) során. Vizsgáltuk az
összefüggéseket a kérdőíves és viselkedési változók között, és összehasonlítottuk a gazdák
szerint szeparációs zavart mutató és nem mutató kutyák viselkedését.
A harmadik vizsgálatban egy internetes felmérés (N=1508) során a gazdák négy kérdőívet
töltöttek ki: a Demográfiai és Szeparációs Kérdőívet, a Felnőtt Kötődési Skálát, a Humán Big
Five Kérdőívet (mely a gazda személyiségét méri) és a Kutya Big Five Kérdőívet (a kutya
személyiségének meghatározására). Az eredmények érvényességének növelése érdekében két
párhuzamos vizsgálatot folytattunk Magyarországon és Németországban.
A negyedik kutatás során egy humán-robot interakciós tesztben (Érzelem Tulajdonítás Teszt)
néztük, hogy az emberek felismerik-e a robot által kifejezett két alapérzelmet. Kétféle érzelmi
viselkedést mutatott a robotunk („öröm” és „félelem”), mely alapját a kutya hasonló
viselkedése képezte. Az alanyok (N=48) egy játék-helyzetben találkoztak a robottal, mely
során a robot preferenciát mutatott két labda közül az egyik felé („öröm”) és elkerülte a
másikat („félelem”). Azt vizsgáltuk, hogy az emberek az általunk elvárt érzelmet
tulajdonítják-e a robotnak (Robot Antropomorfizálás Kérdőív) és hogy a szerint viselkednek-e
vele az interakciós tesztben. Arra is kerestük a választ, hogy az interakció hatására
megváltozik-e az alanyok általános attitűdje a robotok felé (Negatív Attitűdök a Robotok felé
Skála, NARS).
Eredmények és következtetések
Első kutatás: Az ÉFK kérdőív feltárta, hogy az alanyok szerint az emberek számos érzelmet
felismernek a kutyákon, míg a kutyák valamivel kevesebb emberi érzelmet ismernek fel. Az
ÉVK érzelmei és a hozzájuk rendelt viselkedéselemek korrespondencia elemzése egy két-

dimenziós affektív teret hozott eredményül, mely hasonlóságot mutat azzal, amit embereknél
találtak. A két dimenziót aktivitásként és asszertivitásként értelmeztük.
Az eredmények azt mutatják, hogy az emberek (részben) hasonlóan képezik le a kutya
érzelmeit, mint a sajátjukat. Ez a hasonlóság tükrözheti az emberek antropomorfizáló
hajlamát, de az érzelemkifejezés homológiáit is. Annak megértése, hogy az emberek hogyan
látják az állatok érzelmeit, az első lépést jelentheti az állati érzelmek kísérletes vizsgálatának
irányába, és fontos ismeretet nyújt a „népi állatpszichológiáról”, mely az állatjólét társasan
konstruált fogalmát alakítja.
Második kutatás: A gazdák szerint szeparációkor jobban szorongó és újratalálkozáskor jobban
örülő kutyák a viselkedés tesztben, szeparáció során valóban több stressz-viselkedést,
üdvözléskor pedig több vonzalmi viselkedést (pl. farok csóválás, kontaktus a gazdával, stb.)
mutattak a gazda irányába. A gazdák szerint szeparációs zavart mutató kutyák az Sz&Ü
tesztben, szeparáció alatt több stressz-viselkedést mutattak és kevesebbet tartózkodtak a gazda
széke mellett, üdvözléskor pedig aktívabbak voltak, mint a szeparációs zavart nem mutató
kutyák. A két csoport nem különbözött az gazda irányába mutatott vonzalmi viselkedések
tekintetében.
Az eredmények azt mutatják, hogy a gazdák képesek megbízhatóan megítélni a kutyáik
szeparációs viselkedését. A kutyák nem különböztek a gazda irányába mutatott vonzalmi
viselkedés tekintetében, ami megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy „túlkötődőek” lennének.
A szeparációs zavart mutató kutyák nem képesek a gazdát helyettesítő tárgyat önmaguk
megnyugtatására használni, és nehezen nyugodnak meg a gazda visszatértével. Úgy tűnik,
hogy a gazda nem jelent számukra egy biztonságos bázist. Így azt feltételezzük, hogy ezeknek
a kutyáknak a kötődése a gyerekek bizonytalan, ambivalens kötődésével analóg.
Harmadik kutatás: azt találtuk, hogy a bizonytalan, elkerülő kötődési skálán magasabb
pontszámot elért gazdák kutyái nagyobb eséllyel mutatnak szeparációs zavart. Ezen kívül a
gazdák által magasabb neuroticitással (Kutya Big Five) jellemzett kutyák hajlamosabbak a
szeparációs zavarra.
Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a gazdák elkerülő kötődési stílusa hozzájárul a
kutya szeparációs zavarának kialakulásához. Úgy gondoljuk, hogy az elkerülő gazdák
csökkent válaszkészséget mutatnak a kutya szükségleteire, és nem nyújtanak biztonságos
bázist a kutya számára. Ennek eredményeként a kutyákban bizonytalan kötődés alakul ki, ami
szeparációs zavarhoz vezethet. A kutya viselkedési modellként szolgálhat a szülő-gyerek
kötődés vizsgálatához, az eredményeink ezen kívül hozzájárulhatnak a kutyák szeparációs
zavarának hatékonyabb kezeléséhez.

Negyedik kutatás: azt az eredményt kaptuk, hogy az alanyok többet játszottak azzal a
labdával, mely felé korábban a robot örömöt mutatott. Amikor meg kellett nevezniük a robot
által mutatott érzelmeket, legnagyobb gyakorisággal az általunk elvárt két érzelmet (öröm és
félelem) jelölték meg. Ezen kívül javult az alanyok robotok iránti attitűdje (NARS) a robottal
való interakció hatására.
A humán-robot interakciós tesztünk eredményei szerint a kutya által inspirált robot-viselkedés
megfelelő eszközként szolgált ahhoz, hogy elérjük, hogy az emberek érzelmi állapotokat
tulajdonítsanak a robotnak. A mienkhez hasonló elvek alapján épített robotok feltételezhetően
hosszú távú társat jelenthetnek az emberek számára.
A legfontosabb eredmények összefoglalása
- Az emberek a sajátjukéhoz hasonlóan reprezentálják a kutyák érzelmeit.
- A gazdák képesek megbízhatóan megítélni a kutyák szeparációs és üdvözlési viselkedését,
és a szeparációs zavar meglétét.
- A szeparációs zavart mutató kutyák feltételezhetően nem „túlkötődőek”, hiszen nem
mutatnak több vonzalmi viselkedést a gazda felé, ehelyett úgy gondoljuk, hogy bizonytalan,
ambivalens kötődéssel jellemezhetőek.
- Erre utal az is, hogy a szeparációs zavart mutató kutyák számára a gazda (vagy a gazdát
helyettesítő tárgy) nem jelent biztonságos bázist.
- A bizonytalan, elkerülő kötődési skálán magasabb pontszámot elért gazdák kutyái nagyobb
eséllyel mutatnak szeparációs zavart.
- A kutya által inspirált érzelem-kifejező viselkedést mutató robotnak az emberek készek
érzelmeket tulajdonítani, és felismerik azt az érzelmet, amit megjeleníteni szándékoztunk.
-Az emberek robotok iránti attitűdje javul egy emocionálisan viselkedő robottal való
interakció hatására.
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