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1. El szó

Az állatorvos tudomány és a pszichológia látszólag egymástól távol es
tudomány területek. A gyakorlat azonban 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 társadalom részér l (állatok szinte
emberként való kezelése, gazdák felé irányuló empatikusabb viselkedés).
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. Az egyik legfontosabb
ilyen hatás az egyének talajvesztése kapcsolatrendszereikben, s az ezzel
együtt megfigyelhet személyes elbizonytalanodás.(Kósa,LanAnh,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.

Magyarországon 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, fontosabbnak tartják nem csak egészségük meg rzését, de a
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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) Fontos az is, a társadalom hogyan
vélekedik az egyes állatfajokról, mert az azokról alkotott sztereotípiák
befolyásolják a velük, s t az állat gazdáival kapcsolatos attit döket, tetteket
is. Ezek ismerete hasznos lehet a pszichológusok és az állatorvosok
számára, de a hétköznapi állattartóknak is.

2. Kérdésfelvetések

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.

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
alapvet megállapítást, amelyen felderít jelleg , empirikus
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tapasztalatgy jtést felölel kutatómunkánk nyugszik. Célunk volt annak
vizsgálata is, hogy a felhalmozott ismeretek a gyakorlatban hogyan
alkalmazhatóak.

1. Élnek a köztudatban meglehet sen általános attit dök és
sztereotípiák az állatokkal kapcsolatban. Ezen attit dök és
sztereotípiák tetten érhet k a magyar lakosság körében is.
Kitüntetett szubjektív jelent sége van az állatok között azon
háziállatoknak akik bevonódnak a családi közösségekbe,
gazdáikkal szinte – személyközti – szociális kapcsolatba lépnek.

2. Az állatokkal kapcsolatos közfelfogást egyfajta hasadt kett sség –
disszociáció – jellemzi, ami szerint egyfel l az állat érz , ért ,
szociális lény, másfel l az állat az emberi szükségletek
szolgálatába állított eszköz. E kett sség jegyében – regisztrálható
társadalmi különbségekkel – az emberek egyfel l túlbecsülik az
állatok antropomorf jellemz it, másfel l viszont elfogadják az
állatok felhasználásának célszer ségét.

3. Az állatokkal kapcsolatos nézetek hátterében szerepet kap a
természeti környezettel kapcsolatos általános beállítódás. Ez
felöleli 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
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következményeit egyaránt. Diszharmonikus kapcsolat hatására az
állatoknál viselkedési zavarok jelenhetnek meg, illetve
megfigyelhet k társállatok ellen irányuló er szakos cselekedetek
is.

Tájékozódásunk és empirikus kutatómunkánk szociálpszichológiai jelleget
is ölt, amennyiben az ember állat kölcsönhatás alkotóelemeként fel
kívánjuk tárni:

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

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

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

d) az állattartók különböz típusainak észlelését és megítélését,
e) az állatokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés egyéni és intézményes
formáimegtapasztalt m ködésmódjának közmegítélését és a hozzájuk
f z d várakozásokat (különös tekintettel az Állatkert szerepére),

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

5



2.1. 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 mintán

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 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

E fejezetben els része áttekintést adott az állatokkal való kapcsolat
alakulásáról, az sid kt l napjainkig.
Második része áttekintette azokat a releváns külföldi és magyar irodalmi
forrásokat, amelyek segítettek a kutatómunka megalapozásában.

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 (Természet és
történelem, 2000) 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
(27) és zárt kérdések (49), 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 néztük. 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.

Néhány a fontosabb eredmények közül:
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1. A lakosok többsége a kutyákat kedveli, kutyát tart (54%), és magasabbra
is ítélik a kutyatartók arányát. A második helyen a macska áll, mint
emberhez legközelebb álló állat (9%).

2. A magyar lakosság az állatok felhasználása tekintetében utilitarista
haszonelv felfogású, nagyobb részt elfogadják a lakosok az állatok
vadászatát (64%), az állatfelhasználást kísérletekben (67%), s az USA,
Németország és Japán lakosaival összehasonlítva, hasonló sorrendben,
de nagyobb arányban ítélik fontosnak a különböz okokat a fajok
kihalásának tekintetében. A fontossági sorrend a következ képp
alakult: 1.környezet szennyezés, 2.élettér csökkenés, 3.ipari szennyezés,
4.vadászat, 5.mez gazdaság térhódítása, 6.gyors változások,
7.ragadozók eliminálása, 8.természetes kiválasztódás, 9.idegen fajok
betelepítése.

3. A magyar lakosok körében jól körülírható, konzisztens sztereotípiák
élnek különböz állatokról. Például: szelíd z, alattomos kígyó, buta
szamár, h séges kutya.

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. Például:
kígyó/kígyótartó negatív megítélése, kutya/kutyatartó pozitív
megítélése.

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 (kevésbé elfogadó, jobban elutasító), a
képzettség szerepe például a fajok kihalásának okairól való gondolkodás
kapcsán (vadászat szerepét kevésbé, csökken életteret,
környezetszennyezést jobban hangsúlyozzák a magasabban képzettek), 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, például az id sebbek a fajok kihalása
kapcsán, a vadászat szerepét fontosabbnak vélik.

8



Állatkertekkel kapcsolatos attit dök, sztereotípiák vizsgálata kapcsán
több kutatást is folytattunk. 1999 és 2004 között a F városi Állat és
Növénykertben 5 felmérést végeztünk. Összesen 370 személyt kérdeztünk
állatkertekkel kapcsolatos gondolkodásáról. A kutatásokból levonható
fontosabb következtetések a következ kben foglalhatók össze:

a) 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)

b) Az állatkerti állatok helyzetét a látogatók jobbnak ítélik, mint a nem
látogatók

c) A gyermekek az életkor el re haladtával, az állatok helyzetét egyre
rosszabbnak ítélik

d) 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.

e) A sérültek számára az állatkertek képz , nevel funkciója kiemelt
jelent séggel bír, kifejezetten megnyilvánul ez a vak, és
látáskárosodott gyermekek estében.

f) Az állatkertek szerepének megítélését befolyásolja a látogatás
gyakorisága (minél többet jár valaki állatkertbe, annál pozitívabban
ítéli meg azt), maga a látogatás ténye (pozitív irányban befolyásol),
az életkor (például gyermekeknél az életkor el rehaladtával egyre
rosszabbnak vélik az állatkerti állatok helyzetét), vagy az egészségi
állapot (vakok, látássérültek számára a képzés, mint funkció kiemelt
szerepet kap). A legfontosabb szerepek, minden vizsgált csoportban
megjelennek, de más sorrendben, s az állatkertek környezeti
nevelésben játszott szerepe minden estben az els helyeken került
kiemelésre.
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5. Az ember és állat közti kapcsolat alakulásának pszichológiai és
állatorvosi vonatkozásai

E fejezet els részében a gyakorlati tapasztalatok alapján felvázoltuk az
ember állat kapcsolat folytonos dinamikáját. Az állat és ember életének
alakulásával változik kettejük kapcsolata. Bár gazdát és kedvencét szoros
egységnek tekinthetjük, kett jük köt dése a történések függvényében hol
lazább, hol szorosabb. Az állatok az élet számos területén jelen vannak, a
gyermekek felnövekedése során éppúgy szerepet játszhatnak, mint id s
korban. A kommunikáció a gyermekek életkorának el rehaladtával is
változást mutat. Egyre nagyobb szerepet kap a verbalitás, (párhuzamosan a
szemkontaktus keresésével) az érintéssel szemben. Ez alól kivételt a sérült
gyermekek és a serdül k jelentenek, ahol az érintés, a testi kontaktus
keresése feler södik.

Az állatok állandó jelenlétükkel oldják a szorongást, segítenek a
krízishelyzetek átvészelésében, az egészség meg rzésében. Élettartamukból
adódóan azonban (kutyánál a maximálisan várható életkor 15 16 év, de
nagyok az egyedi eltérések, tekn sök esetében akár 25 év 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.

A fejezet második része, irodalmi adatok és személyes tapasztalatok
alapján, az állatok ellen irányuló er szakkal, annak okaival, kezelésével
foglalkozott. Fontos összefüggés mutatkozik az állatok és emberek elleni
agresszió kapcsán. A házastárs bántalmazása, a gyermekek bántalmazása,
és az állatok bántalmazása, vagy elhanyagolása, mind ugyanannak a
szociális betegségnek különböz megnyilvánulási formái. (Arluke, 1986,
Arkow, 2005)
A gyakorló állatorvos sokat tehet, akár saját praxisa területén is, az állat ,
ember védelemért. 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
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(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 lenne ez nem csak az állatok, de a bántalmazó családban él
gyermekek védelme kapcsán is.

A fejezet harmadik részében a diszharmonikus kapcsolat másik
következményével, az állati viselkedészavarokkal foglalkoztunk.
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 meger sítettek abban, hogy az okok legtöbbször
szorosan összefüggenek egymással. Nem képzelhet el a kutyák
viselkedésterápiája, a környezeti 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.

A fejezet negyedik része azt vizsgálta, az állatok pozitív hatásai, hogyan
segíthetnek a fizikai , mentális jóllét alakításában. Ennek kapcsán
vizsgáltuk az állat asszisztált terápiákat (AAT) és aktivitásokat (AAA).
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. 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

11



munka során, az állatvédelmi szempontok folyamatos betartását is
ellen rzik. 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.

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 kérdések 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

12



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 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
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Függelék

A dolgozat egyes részeit együtt tekintve számos állatról (12), azok iránti
attit dökr l, sztereotípiákról, s ezek hatásáról is képet alkothatunk. Ezek is
segítenek annak értelmezésében, az adott faj hogyan él, mennyire
elfogadott, s milyen szerepet játszik, játszhat az emberek életében. A
dolgozat terjedelme már nem tette lehet vé ilyen összefoglalások
bemutatását, de az egyes állatokról rajzolható ’portré’ a doktori disszertáció
olvasása során mindenki számára elkészíthet vé válik. Én most, a tézis
füzet adta lehet séget kihasználva, szeretném a magyar lakosok, a kutyával
mint legtöbbet tartott és leginkább kedvelt állattal, tartásával, szerepével
kapcsolatos, s a dolgozatban legaprólékosabban körüljárt gondolkodását
összefoglalni.

A kutya

Magyarországon 2000 ben, arra a kérdésre, hogy milyen háziállatot
tart vagy tartana szívesen otthon a megkérdezettek 54 % a a kutyát jelölte
meg els helyen – ez egybecseng azzal, hogy az ’állat’ szó hallatán is ez a
faj, ami a többségnek eszébe jut. Átlagosan a válaszadók úgy gondolják,
hogy 58 % a kutyatartók, 51 % a macska tartók aránya. (Magyarországon a
legutóbbi ilyen felmérések alapján, a háztartások közel 40 százalékában,
másfél millió magyar háztartásban tartanak kutyát, macskát pedig 1 millió
60 ezerben. (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.
Az értékelés nem függ az ember személyes beállítódásától, vagyis attól,
hogy a kutyákat vagy a macskákat szereti inkább. 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).

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 elleni tartás (8%), végül a divat miatt tartás (3%), és az egyéb
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kategóriák. 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 került a
személyvédelem, ötödik helyre a tenyésztés miatti tartás. Hatodik helyre a
sport célú kutyatartás.

A magány miatti tartást el bbre sorolják a budapestiek, a vidéki
városokban él k (p<0.001) és a magasabb iskolai végzettség ek (p<0.001).
A szeretet miatti tartást a budapestiek sorrendben az els helyre tennék
(p<0.001) és a képzettebbek is fontosabbnak tartják (p<0.001).
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).
A sport miatti tartást a budapestiek nagyobb arányban jelölik meg, az els
helyeken (p<0.05).
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).
A tenyésztés miatti tartás, ami az ötödik helyre került, szintén a vidéki
városok lakói szerint fontosabb szerepkör (p<0.01).

További analizálás (korreszpondencia analízis) eredményeként
mondható, hogy a szeretet és magány el zésében játszott szerep szorosan
együtt jár. Hasonló együttjárást láthatunk a tenyésztés és a sportcélú
állattartás között, és elkülönül a ház rzés és a kutyák személyvédelem
miatti tartása.
Attit döket vizsgáló, zárt kérdéseknél, a magyar lakosok nagy része a

kutyát, macskát már mint a család teljes jogú tagját szokta jellemezni. „A
kutya és a macska valójában a családtagja lehet, olyan helyet foglalhat el,
mint a gyermek.” – mondatot a válaszadók általában igaznak tartják.

15



Szignifikáns eltérést találtunk lakóhely (p<0.01) és életkor szerint is
(p<0.01). Elmondható hogy a budapestiek sokkal inkább családtagként
kezelik állataikat, 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. A lényegi 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)
A 2000. évi felmérés alapján az is kirajzolódott, hogy a lakosok jelent s
része úgy véli, ’a kutya olyan, amilyen a gazdája’. 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. Az állatorvosi tapasztalat azt
mutatja, hogy, ha a gazda és kutyája között nagyfokú a megfelelés, jó
párosként, általában 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.
A kutyák lakásban tartását a többség nem helyesli, s nem tartják helyesnek
gyermekekre bízni a kutyasétáltatást.

A szterotípiák vizsgálata kapcsán, a kutyát nagyrészt pozitív jelz kkel
jellemzik az emberek (90 %), a negatív jelz k száma kevés (3,7 %). A kutya
a válaszadók számára a férfiassággal kapcsolódik össze.
Szabad asszociációs kérdésben, 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 azonban, a ház rzés, a második helyre szorult és
alig 8 % ot ért el az említés aránya. Harmadik helyen a társ barát funkció
(7%), negyedik helyen a ragaszkodás (5%). Ötödik helyen az állat értelmi
képességi lettek említve (4%). Hatodik helyen a harapás marás szerepelt, az
említés aránya már kevés (2.4 %)
A tulajdonság párok mentén megadott jellemzés is pozitív képet mutat. A
kutyát rendkívül értelmesnek tartják. A kutya értelmi képességeit, egy
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másik kérdés kapcsán, szintén jónak értékelik. Arra a kérdésre, hogy vajon
a kutyák felismerik e önmagukat a tükörben, a válaszadók 50% a,
’többnyire igaz’ zal felelt (macskánál ez az arány mindössze 27%).
A kutyákat közepesen szelídnek, küllemüket tekintve szépnek min sítik.
Úgy gondolják, hogy az állat az érzelmek kifejezésére nagymértékben
képes, s inkább mozgékonynak, er snek tartják.
A kutyák iránti negatív attit d leginkább a harapástól való félelemb l
származik.
Összességében elmondható, hogy a kutyák irányában fellehet attit dök
humanista, utilitarista jelleg ek.
A kutyáról kirajzolódó sztereotípia sok valós összetev t mutat, de az
antropomorf gondolkodás is fellelhet benne.

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’ a magyar lakosok szerint vicsorog, ugat, félelmetesen
néz ki. Jellegzetessége a támadó állás, a szúrós tekintet. Nagynak, er snek
jellemzik, sokan említik a ’harci kutyákat’.
A sztereotípia meglehet sen sok tapasztalati elemet tartalmaz (vicsorgás,
támadó állás, szúrós tekintet, fogcsattogtatás). Az állat nagyságáról,
erejér l, félelmetességér l alkotott kép, csakúgy, mint a harci kutyák
említése, véleményem szerint, inkább a média hatásának tulajdonítható. Az
állatorvosi tapasztalat szerint, a harapások nagyobb részét kicsi, vagy
közepes termet kutyák okozzák, s kevés a nagy test , vagy harci ebek
okozta sérülés – ez utóbbiak ugyanis, sokkal inkább fajtársaikra, a kutyákra
agresszívak.

Feltételeztük, hogy mivel a kutya, pozitív megítélésnek örvend, ez a
gazdákról alkotott sztereotípiát is kedvez irányban befolyásolja.
A tacskótartókat állatszeret embernek jellemzik. Leginkább id s, öreg
embereknek, akik kedves, barátságos viselkedés ek. Jónak, szelídnek,
szerény embernek gondolják ket, gyakran megjelenik, hogy ezek az
emberek magányosak, feltételezik, hogy kicsi, alacsony, egyszer , átlagos
emberek. Inkább n nek képzelik el a válaszadók ket.
A kutyás 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
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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, nyitottnak, 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 a megítélésben.

A kutyával alakuló kapcsolat min ségét, következményeit vizsgálva
több tényez t is tanulmányoztunk.

A diszharmonikus kapcsolat egyik következménye lehet a kutyák elleni
er szak. Sokszor figyelhet meg, a társként tartott kutyák bántalmazása.
2003 2004 között 28 felderített esetben, közel 100 kutya elleni bántalmazás
került napvilágra (Fiáth, Stribik, 2004). Az ellenük elkövetett er szakos
cselekedetek sokszor a családi er szak más formáival is együtt járnak,
felhívva azokra a figyelmet.

A kutyák nem megfelel tartása, nevelése miatt hibásan alakuló
kapcsolat hatására, egyre több kutyánál jelentkezik viselkedési probléma.
Ezek különböz fokúak lehetnek, de ha a kezelés nem megfelel , az nem
ritkán az állat exterminációjához vezet.
1999 ben, rendel i mintában, a kutyák 32% a mutatott valamilyen

agresszivitást (ember, vagy állat iránt), s 60% a félt valamit l (vihar,
közlekedési eszköz, ember, stb.). Ha a kutyát barátságosnak min sítette
gazdája, az nem támadott az étel elvételénél (p<0.02), s ha a kutya félt az
emberekt l, gyakrabban támadott meg idegent (p<0.05). A kutya fajtája és a
barátságosság összefüggésében marginális szignifikanciát találtunk
(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.
2003 ban a gyermekek iránti kutyatámadások, és a kutya/gyermek nevelés iránti
igény tanulmányozása kapcsán számos elgondolkodtató eredményt kaptunk.
A kutyák nagy része gyakran (27%), vagy akár mindig (47%) találkozik
gyermekekkel, ez utóbbi feltehet en azoknak a családoknak az arányát is

18



jelöli, ahol a gazdák gyermekes családokból kerülnek ki. A kutyáknak közel
egy ötöde (21 %) csak néha találkozik gyermekekkel, 2 % pedig soha. A
kutyák nagy része (76 %) nem támadt még soha gyermekre, 24 % azonban
már igen. 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 (a kutya nem szereti a
gyermekeket) miatti támadás (17 17%), majd az étel elvétel miatti
támadások következnek (13%), végül a játék elvétel, és a ihenésmegzavarás
(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. 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, de a gazdák alig több mint
fele (6l %) tartja fontosnak a kutyák oktatását. Bizonyos harapás típusok
esetén, a gazdák fontosabbnak tartják kiemelni a kutyák oktatásának
szükségességét. A direkt bántalmazás miatt támadó kutyák gazdái, 76 %
ban tartják szükségesnek az ebek képzését. Hasonló arányú igényt látunk
ott, ahol a kutya, a gyermekek nem szeretése, utálata miatt támadott (76%).
Mivel a viselkedés el fordulása a jöv ben bejósolható, vélhet en a gazda
feltételezi, hogy a kutya megfelel oktatásával legközelebb elkerülhet lesz
a harapás.
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, azonban a gyerekeknél a tanítást a gazdák 88 % a tartja
nagyon fontosnak. 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. Pedig az a kutya, amely a
gazdára az étel elvételekor agresszívan reagál, birtoklási agressziót mutat, s
kés bb más helyzetekben is támadólag léphet fel. Azok a gazdák, ahol a
kutya direkt bántalmazás miatt már támadt gyerekre 92 % ban, fontosnak,
s t elengedhetetlennek tartják a gyermekek oktatását, a kutyák képzését
azonban ’csak’ 76% jelölte. A gazdák feltételezhet en abból indulnak ki,
hogy a gyermekeket 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.
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2005 2006 ban kutyakiképz centrumokat vizsgálva, immár a kutyák
nevelésével, képzésével, a viselkedési problémákkal kapcsolatban
próbáltunk képet kapni. E kutatás jelenleg is folyik, el zetes eredményei
azonban figyelemfelhívó jelleg ek.
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 (lásd.
korábban: kutyatartás okai), a gazdáknak 33 % a kifejezetten e miatt keres
fel kutyaiskolát. A viselkedési probléma miatti iskolába járást, 6 % jelölte
csak meg. Azonban más kérdés kapcsán kiderült, a kutyák nagy része
problémás valamilyen tekintetben (59%), mégis az iskolaválasztást, ez a
gazdáknak sokszor nem indokolja.
Az iskolákba járó kutyák nagyobb 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 %. Egyéb probléma volt az éjjeli ugatás, az önfej ség,
a szökdösés, a durva játék.

Viselkedési problémára 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 nem találtunk egy olyan kutyát sem,
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.
A kutya a mai, magyar társadalomban már nem csak mint egyszer
’kedvenc’ szerepel, sokkal inkább mint családtag, barát, társ jelenik meg.
Az emberek életében, különböz szakaszokban más és más funkciót tölthet
be. Az emberrel alakított harmonikus kapcsolatban, lehet szociális facilitátor,
segítheti az emberekkel való kapcsolatfelvételt, válás esetén, vagy családtag
halála esetén segíthet krízishelyzetek átvészelésében, de akár fizikai
biztonságot is szolgálhat egyedül él k esetében. A számos pozitív hatás,
nem csak az állattartók, de terápiás állatok közrem ködésével bárki
számára elérhet , Magyarországon a legtöbb állatterápiás foglalkozáson
kutyákat alkalmaznak.
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