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Bevezetés 
 

A mutatás referenciális tartalommal bíró, az emberre egyedien jellemző fajspecifikus 

jelzés, melynek értelmezésére vonatkozólag számos fajon végeztek kutatásokat. E jelzés 

fajspecifikus mivoltát igazolják azok a majmokkal végzett kísérletek is, melyek során 

kiderült, hogy ezek az emberrel közeli rokonságban álló főemlősök csak kis mértékben 

képesek az emberi vizuális jelek értelmezésére. A csuklyásmajmok (Cebus apella) képesek 

jelként értelmezni az emberi mutatást egy választásos feladatban, de ha a jutalom helyét a 

kísérletvezető fejfordítással vagy rápillantással jelzi nekik, teljesítményük nem különbözik a 

véletlenszerű választási szinttől (Anderson és mtsai., 1995; Itakura és Anderson, 1996). 

Hasonlóan gyenge teljesítményt nyújtanak Rhesus majmok (Macaca mulatta) olyan 

kísérletekben, melyekben a táplálék helyét emberi gesztusokkal jelzik nekik (Emery és mtsai., 

1997). 

Emberszabásúakkal végzett összehasonlító vizsgálatok alátámasztották azt a feltevést, 

mely szerint az emberi környezetben történő nevelkedés (enkultúrációs hatás) jelentős hatást 

gyakorol az állatok teljesítményére egy választásos kísérletben, amelyben az emberi vizuális 

jelek értelmezésének képességét vizsgálják (Call és Tomasello, 1996). Tehát az egyes fajok 

kommunikációs képességeiben tapasztalt különbségek nemcsak genetikai, hanem fiatalkori 

szocializációs körülményektől is erősen függenek. Ezt igazolják azok a kutatások is, melyek 

során kiderült, hogy fókák (Scheumann és Call, 2004) és delfinek (Herman és mtsai., 1999) is 

képesek az emberi mutatást jelként értelmezni. 

Korábbi kísérleti eredmények szerint a majmokkal szemben egyes domesztikált fajok 

képesek a mutatás értelmezésére, ami feltehetőleg annak a következménye, hogy a 

domesztikáció során az emberrel szembeni kommunikációs képességekre is történt szelekció. 

Így pl. ismert, hogy viszonylag kevés emberi kontaktusban részesülő kecskék is képesek a 

mutatás értelmezésére (Kaminski és mtsai., 2005). A kutyák esetében pedig számos független 

kísérlet igazolta, hogy képesek az emberi mutatást rámutató jelként értelmezni egy 

tárgyválasztásos feladat során (Miklósi és mtsai., 1998; Hare és Tomasello, 1999; Soproni és 

mtsai., 2001, 2002). Kutyák esetében az is kiderült, hogy bonyolultabb mutatási típusok (pl. 

keresztben nyújtott karral történő mutatás) értelmezésére is képesek előzetes tréning nélkül 

(Soproni és mtsai., 2002), valamint, hogy egy két-utas tárgyválasztásos helyzetben képesek az 

ember mutató gesztusa alapján helyesen választani még abban az esetben is, ha a mutató jelet 

adó embert projektorral kivetítve látják (Pongrácz és mtsai., 2003). 



Ismert továbbá, hogy a kutyák önmaguk is „mutatnak”, képesek a rejtekhelyet nem 

ismerő gazda tudomására hozni az elrejtett jutalomfalat helyét (Miklósi és mtsai., 2000). 

További vizsgálatok azt a kérdést kutatták, hogy vajon képesek-e a kutyák közvetett 

kommunikációs jelek alapján felismerni a rejtekhelyet, és arra utaló jelekkel jelezni az 

elrejtett táplálék helyét, de az erre vonatkozó kísérletek, feltehetőleg módszertani problémák 

miatt eredménytelenek voltak. 

A mutatás referenciális funkciójának megértésére vonatkozó legrészletesebb 

ismereteink az emberre vonatkozólag állnak rendelkezésre. Ez a képesség korábbi kísérleti 

eredmények szerint (Butterworth és Itakura, 2000) a gyerekek esetében fokozatosan egy 

fejlődési folyamaton keresztül valósul meg. A gyerekek 6 hónapos koruktól már képesek a 

tekintet irányát követni, de tekintetük az első „útba eső” tárgyon megakad, ezért a céltárgy 

pontos lokalizálására még nem képesek. Ez a képesség 12 hónapos korra alakul ki. Ekkor a 

gyerekek már képesek a jelzett tárgy pontos lokalizálására és általánosan elfogadott, hogy a 

nyújtott karral és mutatóujjal történő mutatás értelmezésének képessége is kb. 12 hónapos 

korra alakul ki. A 12 hónapos gyerekek a jelzett tárgyat két lépésen keresztül lokalizálják, 

első lépésben az anya kezére néznek, majd a céltárgy felé fordulnak. A jelzett tárgy és a jel 

függetlenítésének képessége veti fel annak a lehetőségét, hogy a mutatás a gyerekek számára 

már referenciális tartalommal bír. Hasonló fejlődési folyamat figyelhető meg a jelprodukció 

oldaláról is. A gyerekek 14 hónapos koruk körül kezdik el maguk is alkalmazni a mutatást, 

mint gesztust (Leung és Rheingold, 1981; Butterworth és Grover, 1998), de ekkor még csak 

imperatív célzattal, a másik egyed viselkedésének megváltoztatása céljából. A későbbiekben 

azonban (az emberszabásúakkal szemben) a gyerekek gyakran használják a gesztusokat 

deklaratív célzattal, vagyis, hogy érdeklődésük tárgyát megosszák másokkal. 

A gesztikuláris jelek értelmezését vizsgáló összehasonlító kísérletek kritikája, hogy 

bizonyos fajok esetében gyakran rendkívül alacsony az egyedszám. Sok esetben az alanyok 

fiatalkori szocializációs körülményeiről és egyedi tapasztalatairól is alig tudunk valamit, 

aminek pedig komoly hatása lehet a gesztikuláris jelek értelmezésére vonatkozó kísérletekben 

nyújtott teljesítményre. Ezen felül az egyes fajok esetében alkalmazott módszer nem 

egységes, ami megnehezíti az eddigi eredmények összevetését. 

 

 

 

 

 



Célkitűzések 
 

A fentiek ismeretében dolgozatom elsődleges célja az volt, hogy kontrollált 

körülmények között, direkt összehasonlító vizsgálatokon keresztül vizsgáljuk a kutyák 

emberrel szembeni kommunikációs képességeit, valamint, hogy további részleteket tárjunk fel 

a kutya-ember vizuális kommunikáció mechanizmusairól. 

 

I. vizsgálat: Bár a kutya illetve a házi macska egyaránt az emberrel való együttéléshez 

adaptálódott, és az ember melletti státuszuk hasonló, ezidáig még nem végeztek 

összehasonlító vizsgálatot e két faj kommunikációs képességeire vonatkozólag. Első 

összehasonlító kísérletsorozatunk keretében így célunk az volt, hogy összehasonlítsuk e két 

faj emberrel szemben mutatott kommunikációs képességeit. 

1. Kérdés: vajon képesek-e a macskák a kutyákhoz hasonlóan jelként értelmezni az 

emberi mutató gesztusokat egy két-utas tárgyválasztásos helyzetben? 

2. Kérdés: Tartalmaz-e a macska viselkedése a kutyáéhoz hasonlóan figyelemfelhívó 

és -irányító viselkedéselemeket egy számára önállóan megoldhatatlan helyzetben? 

II. vizsgálat: A domesztikáció során a kutyák természetes környezetévé vált az emberi 

közösség, aminek következtében a kutyák hasonló szociális környezetben élnek, amelyben a 

gyerekek. A megegyező szociális környezetből adódóan feltételezhető, hogy a kutyák és a 

gyerekek egyedfejlődésük során igen hasonló tapasztalatokra tehetnek szert a gesztikuláris 

kommunikáció terén. Jelen összehasonlító vizsgálat során a következő kérdésekre kerestük a 

választ: 

1. Milyen mértékben képesek a kutyák és a különböző korú gyerekek a már ismert, 

megszokott jelzésekből általánosítani, és ezen keresztül még számukra szokatlan jelzéseket 

kommunikációs jelként értelmezni? 

2. Képesek-e a kutyák és a különböző korú gyerekek értelmezni a mutatóujj 

informatív jelentőségét egy kommunikatív helyzetben? 

III. vizsgálatunk elsődleges célja az volt, hogy közelebb kerüljünk annak 

megértéséhez, hogy a kutyák és az emberek közötti vizuális kommunikáció során az emberi 

mutató gesztus mely tulajdonságai kulcsfontosságúak a kutyák számára, és milyen 

mechanizmusok állhatnak a mutató gesztus értelmezésének hátterében. A továbbiakban a 

következő kérdésekre kerestük a választ: 



1. Az emberi mutató gesztus mely elemei kulcsfontosságúak a kutyák számára a mutatás 

értelmezése során a testkontúron túlnyúló testrészen  kívül? 

2. Képesek-e a kutyák helyesen választani az ember mutató gesztusa alapján, ha a 

jeladót projektorral kivetítve az életnagyságnál kisebb méretben látják? 

IV. vizsgálatunk során a kutya-ember kommunikációt a szokásosnál komplexebb 

helyzetekben tanulmányoztuk mind a kutya, mind az ember irányából. Az emberi szociális 

közösségben összetett szociális interakciók zajlanak a mindennapi életben, így az emberrel 

szoros közelségben élő kutyák változatos tapasztalatokra tehetnek szert. Ennek ellenére a 

kutyák kommunikációs képességeit mindmáig csak rendkívül egyszerű kommunikációs 

helyzetekben tanulmányozták, melyekben a jel és a jelzett tárgy között egyenes összefüggés 

van. Ennek megfelelően a jelen vizsgálat során három specifikus kérdésre kerestük a választ. 

1. Képesek-e a kutyák helyesen választani az emberi mutató jelzés alapján egy négy-

utas tárgyválasztásos helyzetben? 

2. Képesek-e a kutyák helyesen választani indirekt emberi jelzések alapján egy négy-

utas tárgyválasztásos helyzetben, ahol a jelzést egy két-lépcsős folyamat során kell 

értelmezniük, hogy a jelzet tárgyig eljuthassanak? 

3. Képesek-e a kutyák közvetett (indirekt) kommunikációs jelek alapján felismerni a 

rejtekhelyet, és továbbítani az ilyen módon kapott információt (az ismerethiányos 

tudatállapotban lévő) gazda felé? 

 

Módszerek 
 

I. vizsgálatunk során a kutyák és macskák viselkedését két teszthelyzetben hasonlítottuk 

össze. Első kísérletünk során egy két-utas tárgyválasztásos helyzetben elemeztük a két faj 

kommunikációs képességeit, melynek során a kísérletvezető négy különböző mutatási gesztus 

valamelyikével jelezte az alanyoknak az elrejtett jutalom helyét. Az alkalmazott mutatási 

típusok a jel és jelzett közötti távolság valamint a jel folytonossága tekintetében különböztek. 

Második kísérletünk során a kutya-ember, macska-ember kommunikációt a másik oldalról 

közelítettük meg. Ezúttal a kutyák és macskák „kérő-magatartását” vizsgáltuk az alanyokat 

egy számukra önállóan megoldhatatlan problémahelyzet elé állítva, melynek során a 

kísérletvezető egy jutalomfalatot rejtett el három edény valamelyikébe, ahonnan az alany azt 

nem tudta segítség nélkül megszerezni. Az alanyok viselkedését egy percen keresztül 

figyeltük meg a gazda jelenlétében. 



II. összehasonlító vizsgálatunk során a gyerekek és a kutyák teljesítményét szintén egy 

két-utas tárgyválasztásos helyzetben vizsgáltuk, melynek során számukra szokatlan gesztusok 

értelmezésének képességét vizsgáltuk. Első kísérletünk során a karral történő mutató gesztust 

variáltuk, míg második kísérletünk során a kísérletvezető az elrejtett jutalom helyét 

különböző, lábbal történő jelzésekkel jelezte. 

III. vizsgálatunk során a kutyák kommunikációs képességeit a már említett két-utas 

tárgyválasztásos teszthelyzetben elemeztük tovább. A vizsgálat első részében a mutató kar 

vizuális kiemelkedésének a fontosságát tanulmányoztuk, így egy a kutyák számára korábban 

nehéznek bizonyult mutatási típust, a „keresztben előre mutatást” alkalmaztuk, amelyet a 

kísérletvezető különböző öltözékben mutatott be a kutyáknak (fehér kar – meztelen kézfej - 

fekete törzs, fekete kar – meztelen kézfej – fekete törzs, fekete kar - fekete kesztyű – fekete 

törzs,valamint hétköznapi öltözék). A vizsgálat második fele során a két-utas tárgyválasztásos 

teszt során a kísérletvezető képét egy projektor segítségével két dimenzióban vetítettük ki a 

kutyáknak (interaktív helyzetben), a kivetített kísérletvezető mérettét variálva (életnagyság, az 

életnagyság fele, illetve harmada). 

IV. vizsgálatunk során a kutya-ember vizuális kommunikációt komplexebb 

helyzetekben vizsgáltuk, így első kísérletünk során a lehetséges rejtekhelyek számát négyre 

növeltük a tárgyválasztásos helyzetben. Második kísérletünkben is egy négy-utas 

tárgyválasztásos tesztet alkalmaztunk, de ezúttal a jeladás is két lépésben zajlott, a teszt során 

két kísérletvezető mutatott két-két cserép valamelyikére, de csak egyikük jelezte a jutalmat 

rejtő helyet. A helyes információt szolgáltató kísérletvezetőt  a gazda mutatása jelezte a 

kutyáknak. Harmadik kísérletünk során a kutya-ember kommunikáció vizsgálatát a másik 

oldalról közelítettük meg. A teszt során három lehetséges (a kutya számára elérhetetlen 

magasságban lévő) rejtekhelyet alkalmaztunk. A kísérletvezető a rejtést a kutya és a gazda 

távollétében végezte, majd négy különböző gesztus valamelyikével jelezte azt a kutya 

számára. Ezt követően a kutyának egy perc állt rendelkezésére, hogy ezt az indirekt módon 

kapott információt továbbítsa az ismerethiányos gazda felé, azaz viselkedésével jelezze neki a 

jutalom helyét. 

 

Eredmények és értékelés 
 

I. Kísérleteink eredményei szerint a különböző mutatási típusok értelmezésében nincs 

szignifikáns különbség a kutyák és a macskák teljesítménye között. Mindkét faj a 



véletlenszerű (50%-os) szint felett választott, tehát a macskák a kutyákhoz hasonlóan képesek 

értelmezni az emberi mutatást. Azonban a kutyák és a macskák viselkedését 

problémahelyzetben összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy macska viselkedése a kutyáétól 

eltérően egyáltalán nem, vagy jelentősen kevesebb figyelemfelhívó és -irányító 

viselkedéselemet tartalmaz. Tapasztalataink szerint a kutyák hamarabb tekintenek a gazdára 

egy számukra önállóan megoldhatatlan helyzetben, hosszabb ideig nézik a gazdát valamint a 

kísérletvezetőt, és többször váltanak tekintetet a céltárgy és a gazda között, mint a macskák. 

Ezzel szemben a macskák több időt töltenek próbálkozással (Miklósi és mtsai., 2005) 

II. A kutyák és különböző korú gyerekek összehasonlítását célzó kísérletsorozatunk 

eredményei szerint, míg a 3 éves gyerekek számára sem a karral történő, sem pedig a lábbal 

történő szokatlan mutatási formák megértése nem jelent problémát, a 2 éves gyerekek 

teljesítménye a kutyákéhoz hasonlóan gyakran a véletlenszerű szinten volt (például nem 

voltak képesek a kitartott könyökkel keresztben mutatás vagy a térddel történő mutatás 

értelmezésére). Mindezekből arra következtethetünk, hogy a gyerekek mutató gesztusok 

értelmezésére irányuló képessége fokozatosan, egy fejlődési folyamaton keresztül alakul ki. 

Kísérleteink során a kutyák esetében kiderült, hogy egyes számukra szokatlan mutatási 

típusok (pl. keresztben mutatás) alapján is képesek helyesen választani, azonban a „keresztben 

előre történő mutatás” esetén a véletlenszerű szinten teljesítenek, a „keresztben kitartott 

könyökkel történő mutatás” esetén pedig szignifikánsan a véletlenszerű szint alatt. 

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a kutyák feltehetőleg a jeladó testkontúrján 

túlnyúló bármely testrész alapján választanak, a mutatóujj szerepe a választás során kérdéses 

(Lakatos és mtsai., 2009). 

III. Első alvizsgálatunk eredményei alapján feltételezhető, hogy a kutyák számára a 

vizuális aszimmetria a legfontosabb egy gesztus értelmezésénél. Ha a gesztust vizuálisan 

kiemeljük egy a kutyák számára nehezen értelmezhető jelzés esetén, a teljesítmény javítható 

(Lakatos és mtsai., 2007). A III. vizsgálat második tesztjének eredményei megerősítették 

Pongrácz és munkatársai (2003) korábbi felfedezését. Mi több, eredményeink szerint a kutyák 

(csoportszinten) nemcsak, hogy képesek helyesen választani egy két-utas tárgyválasztásos 

helyzetben, ha a kísérletvezető képét egy projektoron keresztül kivetítve látják, de abban az 

esetben is szignifikánsan a véletlen szint felett választanak, ha a kísérletvezető kivetített képe 

az életnagyság fele, illetve egyharmada. Mindemellett fontos megjegyeznünk, hogy a kutyák 

teljesítménye már nem olyan magas, ha azt az egyedi szinten elemezzük. 

IV. vizsgálatunk eredményei azt sugallják, hogy habár a kutyák (csoportszinten) 

képesek az emberi mutatás értelmezésére komplex kommunikációs helyzetekben is - az 



esetben is, ha a jeladás két lépcsősen zajlik – a négy-utas tárgyválasztásos helyzetekben 

mutatott teljesítményük szerint az emberi mutatás értelmezése feltehetően nem a mutató kar 

képzeletbeli meghosszabbításán alapszik. Harmadik kísérletünk eredményei alapján a kutyák 

képesek különböző indirekt jelzések értelmezésére, valamint az indirekt módon kapott 

információ továbbadására az ember felé. 

 

Munkám legfontosabbnak tartott eredményeinek összefoglalása 
 

Az értekezésben négy különböző vizsgálaton keresztül elemeztem az emberi mutatás 

értelmezésének hátterében álló mechanizmusokat a kutyák esetében. Eredményeink alapján 

úgy tűnik, a kutyák minden esetben a jeladó testkontúrján túlnyúló bármely testrész alapján 

választanak, a mutatóujj helyzete számukra nem informatív. Ezt az egyszerű szabályt 

alkalmazva a kutyák képesek az emberi gesztusokat rugalmasan alkalmazni (viszonylag 

komplex helyzetekben is). Eredményeinkből úgy tűnik, a kutyák - bár kisebb mértékben, mint 

a 3 éves gyerekek - képesek a már ismert, megszokott jelzésekből általánosítani, és ezen 

keresztül még számukra szokatlan jelzéseket kommunikációs jelként értelmezni. Ezen 

eredmények fontossága abban rejlik, hogy a megszokott jelzésekből újszerű jelzésekre történő 

általánosítás képessége egyes feltételezések szerint a mutatás referenciális természetének 

megértéséről tanúskodik (Povinelli et al., 1997, Herman et al., 1999). 

További vizsgálatok kimutatták, hogy a gesztus vizuális kiemelése javítja a kutyák 

teljesítményét azokban az esetekben, amikor a mutatás során nincs a testkontúron túlnyúló 

testrész. Ezen eredmények demonstrálták, hogy a kutyák számára a legfontosabb vizuális 

kulcs az emberi mutatás értelmezése során a vizuális aszimmetria (egy látványosan kiugró 

„folt” a jeladó testének valamelyik oldalán). 

A referenciális megértés tanulmányozását célzó további vizsgálataink eredményeiből 

arra következtethetünk, hogy a kutyák nem képesek pontosan lokalizálni a mutatás tárgyát, 

így az emberi mutató gesztus értelmezése feltehetően nem a mutató kar képzeletbeli 

meghosszabbításán alapszik. 

Összegezve, vizsgálataink számos új eredménnyel szolgáltak, melyek jelentős 

mértékben hozzájárulnak a kutya-ember kommunikáció mögött rejlő mechanizmusok 

megértéséhez. 
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