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4.2. A kísérletek menete 

 

A kísérletekben az a legfontosabb szempont, hogy a kutya jól érezze magát. Több okból is. 

Részint azért, hogy jól tudjon teljesíteni. Ha fél, vagy stresszt okoz számára az ismeretlen 

környezet, nem fog a tesztfeladattal foglalkozni. Másrészt így egyúttal a gazda is 

megnyugszik, hogy az ő kis kedvencének semmi bántódása nem esik, és kedvet kaphat ahhoz, 

hogy máskor is behozza a kutyát az egyetemre további kísérletek kedvéért.   

A kísérletvezetők mindig nagyon kedvesen beszélnek a kutyához. A kísérletek nem 

ritkán játékkal kezdődnek. Ezek egyik célja, hogy kiderüljön, mennyire motiválható a kutya 

például labdával, avagy inkább jutalomfalatra van-e szükség, másik céljuk azonban az oldott 

légkör megteremtése, a kutya (és gazdája) megnyugtatása. A kísérletek többsége mind a 

kutya, mind a gazdája számára nagy játékként, buliként van „eladva”, ahol mindenki vidám. 

A kísérletvezetők rendszerint együtt nevetnek a gazdákkal a kutya valamilyen bohókás 

viselkedésén. Az ügyesen teljesítő kutya gyakran kap jutalomfalatot, de a kevésbé ügyes is a 

kísérlet végén számíthat a jutalomfalatra, és némi kényeztetésre. 

A kísérletvezetők többsége nem számításból kedves a kutyákkal, hanem valóban 

szereti az állatot, örömét leli abban, hogy a kutyával játszhat, és őszintén jól mulat a kutya 

némely mókás mozdulatán. A teszt során egyfajta „cinkos összekacsintás” figyelhető meg 

közte és a gazda között, együtt nevetnek, és együtt szurkolnak a kutyának.  

Egy tesztben például azt vizsgálták, hogy a kutya mikor utánozza az embert. Egy 

dobozt helyeztek a földre, amit kétféleképen lehetett kinyitni. Az állat vagy a tetejét 

felbillentve, vagy egy fiókot kihúzva juthatott a jutalomhoz. A kutyák számára a tető 

felbillentése tűnik célszerű viselkedésnek, amit az orrukkal könnyedén megvalósíthatnak. Az 

egyik teszthelyzetben azonban a tető felbillentését vagy fizikai, vagy szociális akadály gátolta.  

Az előbbi esetben valamilyen nehezék került a doboz tetejére, például egy hátizsák, az utóbbi 

esetben pedig a kísérletvezető segítője tiltotta meg a tető használatát a kutyának. A kísérlet 

során a kísérletvezető többször egymás után bemutatta, hogyan kell a fiókot kihúzni, hogyan 

lehet a jutalomfalathoz hozzájutni. Majd a kutyát elengedték, immár mindenféle gátló tényező 

nélkül, hogy lássák, melyik megoldást választja, utánozza-e a kísérletvezetőt és kihúzza a 

fiókot, avagy a hagyományos tetőfelbillentéshez folyamodik. A kutyák többsége izgatottan 

szimatolt a doboz körül és próbálta kinyitni azt. Némelyikük egy idő után a gazdától várta a 

segítséget. Ilyenkor mind a gazda, mind a kísérletvezető lelkesen bíztatni kezdte a kutyát: 

„Gyerünk!”, „Próbálkozz!”, „Ott van!”, „Csináld!” Ha a kutya valami jó mozdulatot tett, 

rögtön dicsérték: „Jól van!”, „Okos vagy!”. A bíztatás hangulata némiképpen arra a 

gyermekjátékra emlékeztetett, amikor valamilyen eldugott tárgyat kell megtalálni, úgy, hogy 

azok, akik tudják a rejtekhelyet a „hideg”, „langyos”, „meleg”, „forró” szavakkal segítenek a 

keresésben, s minél közelebb járunk a tárgyhoz, annál izgatottabban, hangosabban kiabálják e 

jelzőket. Hasonlóképpen egyre izgatottabban kiabált gazda és kísérletvezető is az említett 

kísérletben, így bíztatva a kutyát.  

 A kísérletvezetőt a kutyakiképzésben szerzett jártassága is segítheti abban, hogy 

rávegye a kutyát a feladat végrehajtására. Ez a jártasság azonban olykor épp a kísérlet kárára 

válik. Ha valamire meg akarjuk tanítani a kutyát, igyekeznünk kell mindig dicsérni, ha 

valamit jól csinált. A legjobb, ha azonnal dicséretet kap, még a mozdulat közben, hogy 

számára is világossá váljon, hogy pontosan mi az, amiért dicsérjük. Ebben segít egy újabban 

egyre népszerűbbé váló kiképzési módszer, a klikker-tréning, melynek során egy apró dobozt 

(klikkert) tart a kiképző a kezében, amely, ha a rajta lévő gombot megnyomják, kattanó 

hangot ad. A klikker azért jó találmány, mert sokkal könnyebb vele azonnal reagálni a kutya 

viselkedésére. A kutya könnyen megtanulja, hogy a klikker hangja után jutalom jön majd, a 

kiképzőnek van ideje a jutalomfalatot előkészíteni, a kutyát dicsérni, stb. A kutya a klikker 
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hangját köti majd a saját viselkedési eleméhez. Így a kutya saját felkínált viselkedési 

elemeiből építkezve egészen sokféle mozdulatsorra könnyedén rávezethetővé válik. A fent 

említett tesztben a kísérletvezető a kutyáknak a klikker-tréningben használatos „próbálkozz!” 

vezényszóval szurkolt, amit némelyik kutya azonnal a klikker-tréninghez is asszociált, és 

ahelyett, hogy a doboz nyitásával foglalkozott volna, mindenféle egyéb viselkedési elemet 

kezdett felkínálni, például bukfencezett, forgott, a lábát emelgette stb. Ami egy „kezdő” kutya 

számára pozitív megerősítésként hatott a kísérlet folytatásához, egy jól képzett kutyát  épp 

ellenkezőleg befolyásolt. 

 A kísérletek megismételhetetlenségére Harry Collins (1985) hívta fel a figyelmet a 

tudományszociológiai irodalomban. A sikeres kísérletek sokféle folyamaton és kompetencián 

alapulnak. Minden egyes lépés támadható, megkérdőjelezhető. Mivel a tudományos 

tevékenységet nem lehet olyan instrukciók egyszerű algoritmusává redukálni, amelyek azután 

könnyen követhetők, mert a kísérlet mindig hallgatólagos tudást is tartalmaz. Az egyetlen 

kritériuma annak, hogy megtudjuk: egy adott kísérletet tökéletesen hajtottak-e végre, az az, 

hogy „jó eredmények” mutatkoztak meg általa. Ám ha az eredmények ellentmondásosak, 

akkor a kísérletező kompetenciáját az eredményeket illető vélekedések határozzák meg. 

Azok, akik egy ellentétes jelenségben hisznek, a kísérleteket bírálni fogják, azt állítva, hogy 

azokat rosszul hajtották végre. Akik viszont nem hisznek egy adott jelenségben, azok azt a 

csoportot fogják inkompetenciával vádolni, akik azt állítják, hogy a jelenséget kimutatták. 

 A hallgatólagos tudás fontosságára a fenti példa is rávilágít. A protokollban sehol nem 

szerepel, hogy a kutyát milyen módon kell bíztatni. De ha még a bíztatás szavait szó szerint 

előre meg is adnák, akkor se lehetne előre szabályozni, hogy a kísérletek az érzelmi 

túlfűtöttség mely fokára jussanak el, hiszen nagyon sok múlik a kutyán, a gazdán, és számos 

egyéb tényezőn - például azon, hogy hány fok van. Ha túl nagy a meleg, a kutyák kevésbé 

lelkesek, hamarabb kifáradnak. Ahogyan az is fajtafüggő, mit jelent a „túl nagy” meleg.  

  Az ELTE etológusainak munkáját egy nagyon sajátos hallgatólagos tudás is 

befolyásolja. Többször említettem, hogy a tanszék kutatóinak egy része a Top Mancs 

kutyaiskolában is dolgozik kutyakiképzőként. A klikker-tréning mellett egy sokkal alapvetőbb 

szokást is átvettek innen. Az iskolában egy jellegzetes hanghordozás honosodott meg. Ha 

például azt szeretnék, hogy egy kutya odasiessen hozzájuk, magas, vidám, hadaró hangon 

hívják: „Gyere, gyere, gyere, gyere!” Miközben tenyerükkel is szaporán tapsolnak. 

(Valószínűleg a kutya annak is engedelmeskedne, ha férfiasan, határozottan parancsolnának 

neki egyetlen szót erőteljesen kimondva: „Gyere!”.) De általában is jellemző a magas 

hanghordozás. Bár szoktak tudományos adatokra hivatkozni, miszerint a kutyák 

érzékenyebbek ezekre a hangokra, mint a megfontoltabb, mélyebb hangokra, számunkra, 

most nem a stílus mögött meghúzódó tudományos indokok az érdekesek, hanem e stílus 

létezése, ami általánosan elterjedt, és megadja a kísérletek alaphangulatát. Mégis, valami 

olyasmi ez, ami soha nem derül ki a publikációk módszertani részéből, de még a belső 

használatra szánt kísérleti forgatókönyvekből sem.   

  Még a legegyszerűbb kísérletek esetében sem lehet a protokollt tökéletesen megírni. A 

már többször említett mutatásos kísérletben a protokoll pontosan leírja a mutatási mozdulat 

mikéntjét, hogy honnan indul a kéz, milyen szögben áll, mennyi ideig marad kitartva, és hova 

kell visszahúzni. Egy parancsoló természetű kísérletvezető ettől függetlenül egészen máshogy 

fog mutatni, mint egy szerény, félénk típus, noha mindketten minden szempontból 

megfelelnek az előírásoknak. Ezért kijelenthető, hogy lehetetlen tökéletes protokollt írni, 

csupán törekedni lehet a tökéletességre, és bízni abban, hogy elég robosztus a rendszer ahhoz, 

hogy az esetlegességek ellenére megragadhatóvá válik egy jelenség.     

 Mindazonáltal a rivális kutatócsoport eltérő eredményeit az etológusok is a 

legnagyobb módszertani szigorral szemlélik, és elsősorban módszertani alapon bírálják. Az 
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ELTE etológusai szerint a kutyát speciális szociokognitív képességei alapján választotta társul 

az ember, és az emberi kommunikációra való érzékenységét fejlesztették tovább a 

domesztikáció során. A rivális csoporthoz tartozó kutatók, Brian Hare és munkatársai (2002) 

egy tesztsorozatban szocializált farkasokat és kutyákat hasonlítottak össze abból a 

szempontból, hogy mennyire értik az ember különféle mutató gesztusait. A farkasok nem 

követték a jeleket, a kutyák viszont jól elboldogultak mindegyik választásos helyzetben. A 

farkasok továbbá harminc, a helyes választást táplálékkal jutalmazó próba alatt sem voltak 

képesek megtanulni, hogy az edény megérintése összefügg a táplálék helyével. Hare-ék ebből 

azt a következtetést vonták le, miszerint a kutya vadon élő ősében, a farkasban nincsenek meg 

azok a különleges képességek, amikre az ELTE etológusai hivatkoznak. Az ELTE-s csoport 

szerint azonban a Hare által tesztelt farkasok egyáltalán nem voltak jól szocializálva. Azokat a 

kölyköket ugyan tíz napos kortól emberek nevelték, de bármikor találkozhattak 

alomtársaikkal, és csupán öt hétig tartott az emberekhez szoktatás. Az Etológia Tanszék 

munkatársai viszont egy sokkal alaposabb szocializációnak vetették alá a farkaskölyköket. 

Minden kölyökről külön személy gondoskodott, napi 24 órán át négy napos kortól három 

hónapon keresztül. Ezek a farkasok sokkal jobban teljesítettek a különböző tesztekben, mint 

Hare farkasai. Nem csupán a közeli mutatást értették meg, de képesek voltak a távoli mutatás 

megtanulására is.  „Sajnos egy nem régiben végzett összehasonlító vizsgálatban, ami a kutya 

és a farkas között különbséget mutatott, nem kontrollálták az emberi szocializáció eltérő 

szintjeinek hatását, ezért potenciálisan félrevezető eredményekre jutottak.” (Miklósi et al. 

2003: 763). Más szóval Hare negatív eredményei módszertani okokkal magyarázhatók. 

 Hare és csoportja egy másik kísérlettel is előrukkolt, melynek során szelídített rókákat 

is leteszteltek. Kiderült, hogy a rókák ugyanolyan jól értik az emberi mutatást, mint a kutyák. 

Ebből Hare azt a következtetést vonta le, hogy a kutyák jó kommunikációs képességei csupán 

a szelídítés melléktermékei. Az etológia tanszék megint módszertani kritikát fogalmazott 

meg: a rókákat annak alapján választották mindig ki az eredeti populációból, hogy a gondozó 

a kezét a ketrechez tette. Amelyik róka nem félt, és megközelítette a kezet, azt tovább 

szaporították. Így 40 év alatt sikerült egy nagyon szelíd róka populációt kitenyészteni. Ezeket 

mérte le Hare. Mivel a rókákat arra szelektálták, hogy az emberi kezet megközelítsék, nem 

meglepő, ha ez az emberi kéz egy edényt fog, azt a rókák meg fogják közelíteni. Ez nem 

feltétlenül a rókák kommunikációs képességeit teszteli (Miklósi – Topál 2005).   

 

  

4.3. A kísérletek helyszíne, avagy mit jelent itt a labor fogalma 

 

Az etológus számára tudománya hagyományosan két fő vizsgálati lehetőséget kínál. Az első 

az állat viselkedésének természetes környezetben történő megfigyelése. A kutya kutatását 

hosszú időn keresztül mellőzték az etológiában, mert a kutyát „mesterséges” élőlénynek 

tartották. A tanszék kutatói azonban arra a felismerésre jutottak, hogy a kutya számára az 

emberi környezet jelenti a természetes környezetet. A kutyának nem csupán akkor szoros a 

kapcsolata az emberekkel, amikor családi kedvencként a lakásban tartják, hanem akkor is, ha 

munkakutya vagy csak egyszerű házőrző. Ezért az etológusok úgy gondolják, hogy a kutya 

viselkedését csak a vele kapcsolatban álló emberek viselkedésével együtt lehet értékelni, így a 

gazdákat is bevonják a kísérletbe.  

A másik lehetőség a laboratóriumi környezetben történő vizsgálat. Laboratóriumnak a 

tudományszociológiai irodalom általában azt a helyet nevezi, ahol a tudományos tényeket 

konstruálják, előállítják, érvényességüket ellenőrzik. Eszerint a laboratórium nem a természet 

része, nem a természetből kihasított „pici” természet, hanem teljességgel mesterséges 

környezet. „Mi végső soron a laboratórium? Eszközök, készülékek felhalmozódása egy 
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munkahelyen, amelyet székek és asztalok alkotnak. Fiókok teli kisebb szerszámokkal, polcok 

vegyi anyagokkal és üvegekkel megpakolva. Hűtőszekrények és fagyasztók körültekintően 

megcímkézett mintákkal és nyersanyagokkal” (Knorr-Cetina 1981: 3). Ember hozza létre a 

vegytiszta anyagokat, ember állítja elő a mérőeszközöket és a papírokat is. Vagyis a 

természetet semmilyen szinten nem lelhetjük meg a laboratóriumban.  

Ha elfogadjuk a laboratórium fenti meghatározását, úgy azt kell mondanunk, hogy az 

etológia tanszék „laboratóriuma” semmiben nem hasonlít egy hagyományos laboratóriumhoz. 

Itt nem találhatunk lombikokkal teli polcokat, precízen előállított vegyületekkel teli hűtőt, 

sem csipeszeket és mikroszkópokat. Az egyetem egyik kiürített szobáját nevezik itt 

laboratóriumnak. Egy üres helyiség, amiben csupán egy-egy kísérlethez szükséges kelléket, 

egy-egy széket, cserepet vagy paravánt helyeznek el, és természetesen egy kamerát, ami az 

eseményeket rögzíti. A labor tehát igyekszik minden módon nem mesterséges környezetként 

működni, sőt explicite megfogalmazódik, hogy a kutya természetes környezetét kívánja 

megjeleníteni, ti. az ember szobáját. Olyannyira nincs semmiféle kitüntetett laboratóriumi 

jellemzője a helyiségnek, hogy ugyanazt a kísérletet hol itt végeznek el, hol a kutyaiskola 

hasonlóképpen üres szobájában, vagy akár nyílt terepen. (Más lapra tartoznak a genetikai és 

hormonvizsgálatok, amelyeket a SOTE jól felszerelt hagyományos laborjaiban végeznek.)  

 Ha a kísérleteket bárhol el lehet végezni, vagyis bármi lehet laboratórium, akkor az 

egész világ, vagy legalábbis az emberi környezet egésze laboratórium. Valójában nincs is 

különbség az etológiai vizsgálat előbb említett két típusa között. A laboratóriumi kísérletek, 

hacsak lehet, a természetes környezetet modellálják, a természetes környezet pedig a kísérlet 

idején laborrá alakul. 

 Miklósi Ádám, az etológus csoport vezetője egy érzékletes metaforával ragadta meg, 

miként is gondolkodik a laboratóriumról. Javaslata szerint tekintsük a laboratóriumot 

színháznak. A színpadon csupán egy-két fontos díszletelem látható, ám a színpad hátuljában 

ott a zsinórpadlás, és millió egyéb eszköz, amiket a színpadon nem látunk, de hozzájárulnak 

az előadás sikeréhez. Mindaz a háttértudás, ami egy kísérlethez kell, a hosszas 

próbafolyamatnak, a kísérlet forgatókönyve pedig az előadás szövegkönyvének feleltethető 

meg. Nem az számít, hol van a színpad, vagy mi van a színpadon, hanem hogy milyen a 

színdarab. A metafora számomra azért is találó, mert a színdarabot mindig közönségnek 

játsszák. A nézőtéren ülnek a kritikusok (a többi tudós), valamint az egyszerű közönség (a 

társadalom), akiket meg kell győzni arról, hogy az előadás jó, a színészi munka hiteles.    

 A kísérletek során igyekeznek a minimálisra csökkenteni a kellékeket, és inkább a 

kellékek funkciójára koncentrálnak. Ennek megfelelően, ha a protokoll szerint a helységben 

két széknek kell lennie, mindegy, hogy azok a székek esetenként más és más darabok, 

minthogy a szék funkciója számít, ti. ráül a kísérletvezető. Amikor nyaranta kutyás tábort 

szervez a tanszék, csak a legnélkülözhetetlenebb kellékeket viszik le a táborba, és a 

helyszínen fellelhető dolgokból próbálják összeállítani a funkcionálisan megfelelőnek tartott 

eszközöket. Arról van itt szó, amit Knorr-Cetina (1981) nyomán „barkácsolásnak” neveznek a 

tudományszociológiai irodalomban. A kísérletvezető az adott lehetőségekből igyekszik 

kihozni valamit, ehhez a keze ügyébe kerülő ad hoc eszközöket használja. Vannak persze 

bonyolultabb eszközöket igénylő kísérletek. Ezeket az eszközöket (speciális ketrecek, ládák, 

billenő szerkezetek, stb.) rendszerint valamelyik ügyes kezű tanszéki dolgozó készíti el, 

nagyon egyszerű és legfőképpen minél olcsóbb alapanyagokból. 

 Az ad hoc megoldások kapcsán azonban megint érdemes elgondolkodni azon, hogy a 

kutya számára is magától értetődik-e, hogy két teljesen eltérő tárgyat a hasonló funkció 

alapján azonosítson. Hiszen, ha az agility-pálya színei nagyban képesek befolyásolni a 

teljesítményt, úgy elképzelhető, hogy az egyedi tárgyak közti különbségek is hasonlóképp 

hatnak. A III.4.2. alfejezetben említett tesztben, amikor a kutya eldönthette, hogy egy láda 
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tetejét billenti-e fel, avagy egy madzag segítségével a láda fiókját húzza ki, hogy a 

jutalomfalathoz hozzájusson, csak azokat a kutyákat tesztelték le, akikről azt feltételezték, 

hogy esetenként nem idegen tőlük a fiók kihúzása. Ezt úgy ellenőrizték, hogy egy autó alá 

becsúsztattak egy tálkát, amire ráerősítettek egy madzagot. Csak a madzag vége lógott ki az 

autó alól. Ha a kutya meghúzta a madzagot, a tálka kibújt a kocsi alól, és a kutya megehette a 

tálkában elhelyezett jutalomfalatot. Amelyik kutya erre képtelen volt, mert nem értette meg, 

mit várnak tőle, annak a gazdáját arra bíztatták, hogy gyakoroljon az állattal. Funkcionális 

szempontból hasonlónak tűnik a feladat: egy madzagot kell meghúzni ahhoz, hogy a 

jutalomfalat előbukkanjon. A különbség annyi, hogy egy autó alól szabad téren, egy műanyag 

kistálkát, vagy zárt térben egy fa doboz fiókját kell kihúzni.1 Számos kutyát láttam, akinek 

miután elsajátította a kocsi alóli tálka kihúzást, szemmel láthatóan fogalma sem volt, mit 

kezdjen egy ugyanolyan zsinórral, ami immár egy ládáról lóg le.   

    
 

                                                         
1 Szándékosan nem fiókhúzogatást gyakoroltatnak az állattal, nehogy a gyakorlás során megtanulja azt, amit 

később mérni szeretnének.   
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