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BEVEZETÉS 

 

 Minden egyed számára fontos, hogy információval rendelkezzen a körülötte élő egyedekről, 

függetlenül attól, hogy csoportban vagy magányosan élő fajról beszélünk. Az 

információszerzés történhet közvetlen (szemtől szembe) vagy közvetett módon (mások 

interakciójának megfigyelésével). Közvetlen interakció során az egyed számos olyan 

információt szerezhet a másikról, ami megjósolhatja annak jövőbeni viselkedését. Ez azonban 

magas költséggel járhat rátermettség és túlélés szempontjából, valamint nagy csoportméretnél 

és dinamikusan változó információnál (pl. méreten vagy koron alapuló hierarchia) nehezíti, 

hogy az egyedek mindig friss információval rendelkezzenek a többiekről (pl. Cheney és 

Seyfarth 2004). Közvetett interakció során az egyed két vagy több egyed közti interakció 

megfigyeléséből nyer információt. Ez csökkenti ugyan a kockázatot és bizonyos esetekben ez 

a legelőnyösebb módja az információszerzésnek, de a harmadik-felek közötti interakcióból 

származó szociális információ kezelése kognitív szempontból bonyolultabb (Abdai és Miklósi 

2016). 

 Közkeletű meghatározás szerint a szociális hallgatózás csak kommunikatív helyzetben 

jelenhet meg, amikor a megfigyelő a jelre és nem az ismertetőjegyre figyel (Bonnie és Earley 

2007). Azonban véleményünk szerint a meghatározást ki kéne terjeszteni nem-kommunikatív 

helyzetekre, valamint ismertetőjegyről történő információszerzésre is (amennyiben az 

ismertetőjegy a harmadik-felek közötti interakció eredménye). Például a gyerekek szociális 

kiértékelésének vizsgálatához használt „domb-paradigma” („hill-paradigm”) esetében (pl. 

Hamlin és mtsai. 2007) egy ágens segít egy másiknak a célja felé mozogni, azonban nem lépnek 

egymással kommunikatív interakcióba. Bár az ágensek között nincs jelcsere, viselkedésük 

alapján a gyerekek legalább az egyik ágens jövőbeni viselkedésére tudnak következtetni. 

 A közvetett interakciókból származó információ sokféle lehet, kezdve az ágensek 

állapotának észlelésétől (élő vagy élettelen), a viselkedésük megfigyelésén keresztül (jövőbeni 

viselkedésük jóslása), egészen az interakcióban résztvevő egyedek közti kapcsolat 

azonosításáig. A szociális hallgatózáson keresztül történő információgyűjtést számos 

nem-humán és humán fajnál vizsgálták (pl. Hamlin és mtsai. 2007; Marshall-Pescini és mtsai. 

2011; Herrmann és mtsai. 2013). Azonban nehezíti az összehasonlítást, hogy nagy az eltérés az 

egyes fajoknál alkalmazott helyzetek között, míg az egyes fajokon belül mindig ugyanazt a 

helyzetet alkalmazták a jelenség tesztelésére (lásd pl. Peake 2004). Ennek következtében nincs 

információ arról, hogy az egyes fajok képesek-e szociális hallgatózásra különböző 
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körülmények között. Cheney és Seyfarth (2004) szerint a fajok közti eltérések nem a kognitív 

képességeik közti különbségekből adódnak, hanem az eltérő szociális helyzetekre vezethetők 

vissza, amiben a hallgatózás megjelenik. Subiaul és mtsai. (2008) szerint (elsősorban a 

hírnévvel kapcsolatos kutatásokra értve), ha az adott fajnál mindössze egyetlen helyzetben 

találunk bizonyítékot a jelenségre, akkor a képességet valószínűleg domén-specifikus 

folyamatok irányítják, azaz a harmadik-felek közti interakcióból származó információt a faj 

egyedei csak az adott helyzetben tudják kezelni. Szerintünk azonban a jelenlegi irodalom 

alapján nem áll rendelkezésre elegendő ismeret ahhoz, hogy ilyen következtetéseket vonjunk 

le. A fő kérdés tehát, hogy van-e különbség a funkcionálisan hasonló helyzetekben történő 

hallgatózás között (fajok között), illetve a különböző helyzetekben történő hallgatózás között 

(fajon belül). 

 Három különböző kutatási területet (szociális kiértékelés, féltékenység és élőség észlelés) 

felhasználva vizsgáltuk, hogy a kutyák megfigyelnek-e harmadik-felek közötti interakciókat, 

hogyan viselkednek hasonló helyzetekben, valamint a közvetett interakció során gyűjtött 

információ befolyásolja-e viselkedésüket. 

 

 

TÉZISPONTOK 

 

Tézis I. A szociális kiértékelés, mint a negatív és pozitív részrehajlás egyesített képessége; 

egy általános keret követése elősegíti az összehasonlító kutatásokat 

A szociális kiértékelés (social evalution) egy mentális folyamat, ami a proszociális partnerek 

preferenciáját (pozitív részrehajlás; positivity bias), valamint az antiszociális partnerek 

elkerülését (negatív részrehajlás; negativity bias) kezeli kooperatív helyzetekben (pl. Hamlin és 

mtsai. 2007). Azonban a kísérleti elrendezések közti különbségek, valamint az eredmények 

kiértékelésében lévő eltérések nehezítik a fajok közti összehasonlítást. Éppen ezért 

kidolgoztunk egy általános keretet, ami elősegítheti a jövőbeni összehasonlító kutatásokat. A 

szociális kiértékelés egy olyan mentális folyamat, mely során az egyed (1) különböző értékeket 

(pozitív vagy negatív) rendel szociális interakciókban (pl. problémamegoldás) mutatott 

viselkedési mintázatokhoz (pl. segítség vagy akadályozás), (2) adott egyedekkel asszociálja 

ezeket a viselkedéseket, illetve értékeket (partnerségi érték), és (3) eltérő viselkedést (pl. 

preferencia vagy elkerülés) mutat az egyes egyedekkel szemben azok összesített értéke alapján. 

A szociális kiértékelésnek két eleme van: negatív és pozitív részrehajlás. A negatív részrehajlás 
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a negatív (szociális) ingerekkel szembeni averzió, ami az antiszociális egyedek elkerülését 

irányítja (Hamlin és mtsai. 2010; Anderson és mtsai. 2013). Ezzel szemben a pozitív 

részrehajlás a pozitív (szociális) ingerek preferenciája, ami a proszociális partnerek felé 

mutatott preferenciában nyilvánul meg (Hamlin és mtsai. 2007). Alapvetően azt feltételezzük, 

hogy az egyedek a viszonylag proszociálisabb partnert választják minden helyzetben, azonban 

befolyásolhatja a választást, ha a két elem közül csak az egyik van jelen. Pozitív részrehajlás 

esetében feltételezzük, hogy az egyedek minden esetben a pozitívabb partnert fogják választani 

(akár semleges vs antiszociális partner között is), ellenben ha csak a negatív részrehajlás van 

jelen, akkor valószínűleg az egyed ugyan elkerüli az antiszociális partnert, de nem mutat 

preferenciát egy proszociális és semleges partner között. A korábbi tanulmányok szerzői a 

szociális kiértékelés kifejezést használták, függetlenül attól, hogy az adatok megerősítették-e 

mindkét elem megjelenését (lásd. pl. Anderson és mtsai. 2013). Tekintve azonban a negatív és 

pozitív részrehajlás funkciójában, valamint feltételezhetően egyedfejlődésében és 

evolúciójában lévő különbségeket, véleményünk szerint a szociális kiértékelés kifejezést csak 

abban az esetben lehet alkalmazni, amikor mindkét elem jelen van. Feltételezésünk szerint a 

negatív és pozitív részrehajlás egymástól függetlenül jelenik meg, és csak később olvad össze 

egységes rendszerré, amire mint szociális kiértékelés hivatkozunk. 

 

Tézis II. Megfelelő kísérleti elrendezés alkalmazásával kimutatható féltékeny viselkedés 

kutyáknál 

Féltékeny viselkedés akkor jelenik meg, amikor egy, az egyed számára fontos szociális 

kapcsolat veszélybe kerül egy harmadik fél (rivális) miatt (pl. Parrot és Smith 1993; Mize és 

Jones 2012; Hart 2016). A jelenséget elsősorban embereknél vizsgálták és az eredmények 

alapján már hat hónapos korban megjelenik féltékeny viselkedés, amikor az anya figyelmét egy 

másik gyerek felé fordítja (Hart és Carrington 2002). Tekintve, hogy rátermettség és túlélés 

szempontjából egyaránt fontos viselkedésről van szó, valószínűleg sokkal elterjedtebb az 

állatvilágban, mint a jelenlegi adatok mutatják. Korábbi kutyákkal végzett vizsgálatokban 

játékkutyát használtak, mint potenciális rivális, azonban ezzel a módszerrel nem sikerült 

megbízhatóan kimutatni féltékenységhez hasonló viselkedést (Harris and Prouvost 2014; Prato-

Previde et al. 2018). Tanulmányunkban kutyákat teszteltünk. A teszt során a gazda figyelmét 

kizárólag egy teszt partner (lehetséges rivális) felé fordította, míg az alanyt figyelmen kívül 

hagyta. Teszt partnerként az alany számára ismerős és ismeretlen kutyát (szociális teszt 

partner), valamint ismerős és ismeretlen tárgyat használtunk (nem-szociális teszt partner). 

Minden alany találkozott minden teszt partnerrel. Féltékeny viselkedés, azaz gazdára irányuló 
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viselkedések, valamint a gazda és teszt partner interakciójának megszakítására történő 

kísérletek a szociális teszt partnerek esetében jelentek meg inkább. Ez alapján a kutyáknál is 

megjelenik féltékeny viselkedés, ami funkcionálisan hasonló a gyerekeknél hasonló helyzetben 

megjelenő viselkedéshez. A teszt során ki tudtunk zárni további magyarázatokat a kutyák 

viselkedésére, mint például territoriális agresszió vagy a dominancia rangsorban lévő hely 

hatása. A teszt során megfigyelt viselkedés ugyan megfelel a féltékeny viselkedés funkcionális 

leírásának, azonban továbbra sincs ismeretünk arról, hogy a viselkedés hátterében hasonló 

érzelem milyen mértékben feleltethető meg az ember esetében tapasztaltnak. 

 

Tézis III. Hasonlóan a felnőtt emberekhez, kutyák is élőként észlelnek geometriai 

formákat kizárólag azok mozgása alapján 

Az élettelen tárgyak mozgásuk alapján történő élőként való észlelését élőség észlelésnek 

(perceptual animacy) nevezzük (pl. Scholl és Tremoulet 2000; Tremoulet és Feldman 2000; 

Gao és mtsai. 2009). Az egyik leggyakoribb mozgásmintázat a jelenség vizsgálatára az üldözés, 

mert ennek a mozgásnak számos jellemzője kiválthatja a mozgó tárgy élőként való észlelését. 

Embereknél már újszülött korban is megjelenik az élőség észlelése (Di Giorgio és mtsai. 2017), 

illetve már frissen kikelt csibék is érzékenyek az önjáró mozgásra (Mascalzoni et al. 2010; 

Rosa-Salva et al. 2016). Azonban más nem-humán fajoknál nincs meggyőző bizonyíték a 

jelenség létezésére (Dittrich és Lea 1994; Atsumi és Nagasaka 2015). A teszt során kutyáknak 

és felnőtt embereknek játszottunk le két geometriai alakzat által bemutatott függő (üldözés-

jellegű) mozgást egy képernyő egyik oldalán, miközben a képernyő másik oldalán két alakzat 

egymástól függetlenül mozgott. Ebben az esetben a két alakzat egymással összefüggő 

(üldözésszerű) mozgása interakcióként értelmezhető, ami kiválthatja az alakzatok élőként való 

észlelését. A tesztben kutyák és emberek hasonlóan osztották meg figyelmüket az üldözés és 

független mozgásmintázatok között, amikor a mozgó alakzatok pöttyök voltak. Kezdetben 

mindkét faj egyenlően osztotta meg figyelmét a két mintázat között, míg később a függetlenül 

mozgó formákat nézték hosszabb ideig. Azonban az alakzatok megváltoztatása pöttyről 

egyenlőszárú háromszögre, azaz a mozgó alakzatok orientációjának megjelenítése (lásd pl. Gao 

és mtsai. 2009), egyaránt befolyásolta kutyák és emberek viselkedését is. Bár mindkét faj 

egyedei hosszabb ideig nézték a független mozgást egy idő után, az emberek figyelme már a 

kezdetektől fokozatosan a független mozgás felé nőtt, míg a kutyák kezdetben az üldözés 

mintázatát preferálták. Az idővel üldözés felé mutatott csökkent figyelem feltételezhetően a 

mozgásmintázathoz történő spontán habituáció, és/vagy az üldözés mintázat felismerésének 

köszönhető. Ez a megszokás irányíthatta a figyelmet a másik, ismeretlen mintázat felé (ld. 
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Rochat és mtsai. 1997). Ez alapján tehát nemcsak, hogy az élettelen tárgyak mozgás alapján 

történő, spontán élőként való felismerése kutyáknál is megjelenik, de az eredmények alapján a 

kutyák az üldözés mintázatának legalább egy olyan, észlelést segítő jellemzőjére is érzékenyek, 

mint az emberek. Az orientáció hozzáadását követően megjelenő viselkedésbeli különbség 

kutyák és emberek között feltételezhetően a mozgásmintázatok közti nézésváltások számában 

megjelenő különbség okozza. 

 

Tézis IV. Az élettelen tárgyak élőként való észlelésének vizsgálatához új lehetőséget nyújt 

a látszólag autonóm mozgású robotok alkalmazása, ami jobb megközelítést tesz lehetővé 

a jelenség vizsgálatához nem-humán fajoknál 

A leggyakrabban alkalmazott módszer az élőség észlelésének tesztelésére, ha az ingereket 

videók vagy interaktív számítógépes feladatok segítségével mutatják be (pl. Rochat és mtsai. 

1997; Gao és mtsai. 2009; Meyerhoff és mtsai. 2013). Fontos kiemelni azonban, hogy sok 

esetben az emberi viselkedés vizsgálatánál használt feladatok nem alkalmasak az azonos 

(hasonló) jelenségek tesztelésére a különböző fajoknál. Éppen ezért új módszert mutattunk be 

az élőség észlelés vizsgálatára, ami széleskörben alkalmazható nem-humán fajoknál. A 

módszert kutyáknál teszteltük. A teszt során a kutyák számára ismeretlen, látszólag maguktól 

mozgó tárgyakkal (UMO) mutattunk be üldöző és független mozgást az alanyoknak. A kutyák 

nagyobb érdeklődést mutattak az üldözésben résztvevő UMO-k iránt, amit véleményünk szerint 

azok élőként való észlelése befolyásolt. Ez a módszer lehetővé tette, hogy ne csak az alanyok 

nézési viselkedését mérjük, hanem a szabadon mozgás és az ágensekkel történő interakcióra 

való lehetőség következtében több viselkedési változót is vizsgálhassunk. A módszer sokkal 

reálisabb körülmények között teszteli az élőség felismerésének képességét, ami különösen 

nem-humán fajok esetében fontos. 

 

Tézis V. A kutyák képesek harmadik felek közti szociális interakciókat értelmezni 

különböző helyzetekben 

Eredményeink alapján a kutyák képesek legalább két különböző helyzetben harmadik-felek 

közti interakciókból származó információt használni. Képesek meghatározni az interakcióban 

résztvevő ágensek tulajdonságait (élő vs. élettelen), kiértékelni a köztük lévő lehetséges 

kapcsolatot (pl. egymástól függő vagy független mozgás vagy a fontos szociális partner és egy 

másik ágens közti interakció veszélyezteti-e a kapcsolatot), valamint felhasználni ezt az 

információt amikor közvetlen interakcióba kerülnek a megfigyelt ágensekkel (pl. nagyobb 

érdeklődés egy élő, mint egy élettelen ágens irányába vagy a kapcsolat fenntartását elősegítő 
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viselkedés mutatása). A hallgatózás mind rátermettség, mind túlélés szempontjából fontos 

lehet, különböző helyzetekben. Azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy a különböző 

helyzetekben (vagy különböző fajoknál) megjelenő szociális hallgatózás azonos mentális 

mechanizmuson alapul-e.  
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