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iiteréb ''

nyoIult evolrici s torténések hátterében, mint

a

társas

''

ilgiá'"

Í$' k.iáÍtfiátfi##

és

"*lk:d:',
egytittmííkodési
késiVan 1Z, h"áy pénzt
''adunkj tékony cé1okálatt átlnák,'amelyekben kulcsfonari'i"iiagu'" val
K-1 00695
'íá
'', ,,
tos11 g ak az
megjelenése
,
,ra, holott ebb l:semmi
+ry:dÍSét,
''qyyT\
PUB-| 113547
az tdegsejiek áktivit
E felismeiésékvéiét:',
ását befolyáso'l
n,euromodulátorok Ezek égyike a iek arra r gottdolatrr,
7':
,,kcit dés hormon3aként'' számon
tart'ott ' oxrtocin, mely az ut bbi .*b.'nél is sokkál átfo'g bb
''.iép.t infoiniáci t?
i+ qeT
ijsel\:d l biol giái tolt}ret be a társas élet', szabáIyozásá^r,r?i:'*.s
A, ilys* hétkoznapi kérdéseka vi'alap3ait feltár vizsgálatok kedv'elt ban, mintse:rn azt ko'ráb'ban gondol'
célpo,nijáiá vált.
tuk volná. Vagyis nemcsak a7, an\ra- selkedéskutat k kíVáncsiságávai ot.|ffiery , 1l|etve a lzerelmes pí, ko* vcizve kísérleteket ere'{mgnyeznek.
tásban felível ,,karrierJe'' j másfél t désétszíLfudÍii,a, hat konyan, ha* melyekb 1 sok minden ktderul. Pélévtizedékeid' dott. A ktilonb oz' nem társas ]']élettink' ''más dául há a vtzsgálati s-zemélyék eáy
állatfájoko n végzett kísérletesvizs- dim9n zia;a;in is ilré3ti háiá'át, és Csoportja oxitocint krp (orrspray
gálátok nyomán ekkortájt kéidett egyik fontos biol $iai tény ei'j1é le- formájában), akkor azt kovet en
eg're inkább az a k p kibont ákoz_ het annak a,viselkedés.evolrici s egy számít gépes játékban tobb
ni, h.gt ennek a kozponti ideg- folyamatnak, 'arnelynék során az pénzt fog felajánlani a társainak,' és
'n "
ember hiper'szociális csiportléinyé inkább hajland bizatmat' uavazni
re'fidt*'6rfu t e.r n-EJ6 d6;'-ffi d6i
9 árninosavb l á11 Szerves molek"másoknak ,még akkor is,', ha az,ok
lának
rr.repe lehet a szocinvilv áivalían visszaélnek ezzel.
"l*p".i
ffiwmfumw* wm' #$Hm* 6*c&w$rwxmmryrm
Á'o''u;; ;.*csak az onzetlenséget
z,ásában, é'éáÉ.i.''ttila társas vi* Hogyan is kell' az eff le Vizsgálato'
és a biza'lmi viselkedést' lehet ilyen
'
selkedésfurmák
aIakításában . 'Pyz kát elképiélni?A kutat k ,rég ta m don befotyá'o1''i, hanem a táisas
o*'tooiÁnal kapcsolatos k"t'iá'ák pr bá!ák ' mégfejteni, 'hogy '''társas' ittg*rekketr kapcsolatos rnem riakaarta is rávilágítottak, hogy milyen,
készségeink, a bonyolult, olykor' pacitást és fe' lelmi késztetéseket i's.
viszony]ag ,,esYS ze 3' ' biokémiai megmagyarázhaÍatlanul onzétlen ' LJgyanis ha arcfelismerési nehé zség
folyamáiok állhat nak az olyán bo* (s0, onfeláIdoz ) viielkeae'.int trái_ (ugynevezett prozop a.gn6zn) ttine-
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oxitocintérméléstSerkent'6, hátásri.
Minde zek íelvetik azt a gondolatot,
hogy a kutya háztasításínak egyik
kulcslép se lehetett ZZ, hogy

oxitocintermel rendszerel, nvitot-

tábua *;ík. az ember fe1 x eik'inÁl ta.r:
sas ingerlésre, és ez a kutya társas vi_

sélkedésénekernbe i íItiIi' manip,'*

lálhat

ságát

tg* pvxm

w"r*$

vonta rnaga után.

;mn* #ii ffsffi ffi g* ax#**^"* w,m

ffi

VizsgáU"k meg telrát,,hog1' az em*
bert 1 étkez olyan szociális ingerek,

mint a

SZem_ és testkontaktus

,

ZZ

oxitocintérmelés stimul{Iilsár;.,,ke*

reszttil hogyan befolyáso!ák a kutya
viselkedését társas dont si helyzetek'
ben. Kís'rleteink'kiindutr pont1 ít az

teit l szenved betegeknek oxitbcint

adnak, akkor rovidáel a kezelés után
jobban telesítenek egy olyan mem riafeladatban, ahol emberi arcokra
kell emlékeznitik, és ugyanígy javít1a
a kezelés a társas helyzetekre kozismérten énr ; izorongással refrgá1o autisták

''

telesítméryétis.

en a, humán pszicho1 gusok
efíélekérdésekre keresik a válaszokat,
kutat k egi másik csoportta más m '
don pr bála megérteni az ernberi vi_
sell<edés nrozg usfit.' Enn* lényege a vizsgálatok kiterjesztése olyan fa_

,

A, kutya és e

egy,olyan.év_otiici s

a megfig;lelés képezte, miszerint a
kutyák, miní ,o1!, .sok' más állatfáj:,
képésékktil nbséget tenni, két kii'
lonboz mennviségííétel kozott, és
adott esetben kovetkezetesen a na*
,-ésetében,'ffiát

p*

szé ,' a
g1ron tá áll't 1 k;,

luffi

nrytr ál-

,je1légi*eSsé_

ge, hngy bár a kutya bcogialag na_

.

'

konrpetens"ffidon";;sai

glép en
,' társas

viselkedési keszségeinket és sok vonat*

to'esuan k$o* é[y'huna419; szta ke'

rtí]ni v

'e

gyobb at választják.
Van azonban a kutyáknak .gy fur*
csa tulajdonságuk: viszonylag konynyen rábírhat k arta, hogy a ,,j zan

ész" áIta|diktált megoldást feladva

a

kevesebb jutalmat válasszák. Mind_

ehhez csupán annyi kell, hogy miett még váIaszthátnának,, e$)| em-

1'

ber nyilvánval modon kifejezze a
kisebb ételadag iránti preferenctá1át
gáz :ít:if ánffi *pééjáfis(á'ánpgy*: '(odarnesy, felemeli, , látsz, trag ejzik
anal$) kot dési vise lké* bétr le éi sz}an i1.'\ifjezi; hogY az
rek visz Ó
E,sflátos',

goliság'égyik *áa;áiqa' hdby á

hán'

kuffi

1

aest rnutatnák;

éi,nefuak viselkedési,

]',,meÍ}Íqlire finÓm'').'A*ennlibén e
jelenség hátterében egyfajta társas

hanern,é fani.ertérc is konnyén
*i é@iel;'Ki' befolyásolhat ság, illetve egytittm *ilntiionizál dnak
'hogt
pAtaaU;
a sze&ntak- kod si k szség , áIL,' akkot 'Lz embedeiult
(simogatás)
nem- rekkel végzett kísérletek eredmétesti
érintés
tus
és
a
megértéséhez.
készségei nek iobb
nyeihez hasonl an azt várhatjuk,
Az, élrnrilt évek kutatásai bebizonyí- csák két elnbéi eset$éa; haneni, kutották, hogy a kutya alkalmas mo- tya és gazdája kozott is kolcsoncjsen hogy oxitocin hatásá] alatt a kutyák

jokra, melyek tanulmányozása modellként,] izol$álhit LZ e' er' ]társas
|',

deIlálla1j; aZ efféIe ,ossáéhasonlít
vizsgálatoknak, egyebek kozott
azért, mert a kifinomult társas érzékenység kialakulása nemcsak az

émberr válás folyamatának, .'
ne a' kutya ..Wíziasításá'l-'p , is
,,'.

kulcsmomentuma lehetett. Ugyanis a fejlett egyuttmíikodéshezsztik-

s'

tá,rsás kés:zségek é1sajátitása
nenrcsak ' áZ; 'ember szám'ára. lehetett fontos alkalm azkodás,t

5|gr' ,az 'ernbersZabástiakt

l

T9"lval
eL-

aszában, hak.';i
"na'""t
'''L tízezet évnem az elm lt néhány
'ben' ' |a,i' emberi ' kozosségbe

fokozatosan beéptil és ott megmaradni képes kutyának is hasonl
kihívássa1 kellett szembestilnie.
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hajlámosabbak . lesznek ,az ember
,,bemutat ja'' kovetkeztében a keve*
sebb jutalmat választa ni.
Frre alapozva a gazdák egyik CSo*
porqát el szor arra.kérttik,
!9gy to
pétcigigyeke zzenek minél totbet si*

az á poeitív oldalon volt.:A bet aÁítási íázist kovet en a kutvák oxitocin-

í'ei'

ptrá;ebo*kezelésben rási"stil*
a megfelel várako zási íd
leté]te után néhány emlék eztet pr '
bán vettek részt, amely segített íel*
,á 'pnzitív,
,eleveníteni, hogy melyik

t.k,''''i;a

mogatni és szemkontaktust felvenni

a kutyájukkal, egy másik (kontroll)
Csoportba sorolt gp,zd,ákat pedig aira, hogy ugyanezen 10 perc alait ne
a Liének kutyaJuk szemébe és ne si*
mogassák. Ezt az ,,el keze1ést'' k _
vette az el bb isnrertetett ételválasz_
t s teszt. trbben, miután hat alka_

lommal megg
a kutyák

yz

dttink

r

illetve negatív oldal. Véguil három

tesztproba kovetk ezett, ahol egyszer
a potzitív, egyszer a negatív, .gys'.'
pedig ambivalens pozicroba (a pozitív és negatív hely kozé téluton) lerakott táIhoz mehettek oda. Minket
valojáb an az érdekelt, hogy a koztes

helyen Iév tálat inkább optimistán
(tehát gyorsan), avagy pesszimista
modon (azaz lassan) kozelítik-e meg.

Ia, hogy

val ban képesek ktil nbsé-

B jutalomfalatálak kozott a nagyobb javára, a kísérle"tvezet meg_

get tennr az 1, illetve

tot tartalm

az

piouará b.Íblyá.;- ;- k;,ij[?,
rgy, hogy az rijabb hat pr ba el tt
mindig kifejezte tetszését a kisebb

mennyiségííétel tránt. Eredménye-

ink,, azt'mutatták, hngy a,áok a ku*
qrák uir""yultak iok[ál befo|yasol*

hat bbnak (a"zaz hajland k voltak a
kevesebb jutalom falatra áttérni),
amelyeket gazd,ájuk a tesztet -*g_

z en megfelel társas ingerekkel
$zemkontáÉtus, érintés)á;riíztott eI.':

e7

Azonban ] rnivél ,&Z ,agyban zajL
neurohormonális váItozásokat nem

állt m dunkban mérni, nem lehetiink
biztosak afel l, hogy a társas befolyasolhat ság, .16i.e égyiiitm '
kodési készségmeger sodésé-

Ugy találtuk, hogy az oxitocinnal

Kovetk

ei:

;iizigálatufikái ár

á a

he$ietben

koanle

,n mérni lehet,

miszerint a kutyá[ mennyire ,,pesz*
szirnjst,a" ' '
on,' ,, ndolkodnak.
Ebben a tesztben el szor megtaní_
tottuk a kutyáknak,",hosY a -terem
egyik (,,porrtírr'') felében lerakott
tálban ái"aig vanjutalomfalat, míg
a másik (,,negatív'') felében sosincs.
A kutÍák ezt a szabálythe áf, meg'
tanulták, és kovetkezetesen gyorsabban kozelítettékmeg a táIat, amikor

orrnyálk ahár t:Ján keres

j"l

dtrnk, mégis komoly szakmai
viták oVezik ázokat a tcjrekvé*

seket, hogy ,,h sznátjuk az
oxitocint terápiás célokra, hiszen

janí{a z

Nem': lehet eléggé'han'gsrie""v;Zsgálítok

lyozni, hogy

befolyásolhat bbáak

'otk't
btzon1,ultak,

ez támogat1a azt
feltételezéstinket, h.gy az

eredményei csak egy hosszri ut
lépéseinektekinthet k,
bír kétségtelen, hogy fontos

kezd

t I száttnaz olvan tár_
sas ingerek, mint , ,r.-kon,r'l

adalékkal szolgálhatnak a ft'' '
tya-ember evolricios párhuzam
és a komplex szociális viselkedések mogott rejl biol giai
mechani zmusok megértéséhez.

taktus és simogatás, valo_
|

szlnuleg az
,,

1

oxrtocln-

,ter,melés' ,,51imu1á1áSa révén

képesek egytittmriko dobb /
befolyásolhat bb,,m dba''
áthangolni a kutya viselke_

dését.

autista gyerekek szociá-

lis képességeit".

oxitocinnal kezelt alanvok

1

azÍ a

rolt hatásair l sokkal tobbet tu*

ittil

nélktili (plalebo) kezelést il'l
pott. '}/IiíeL áz ,, el bbi,

ember

markodott dolog lenne

kovetkeztet st levonni, hogy oxitocint
ke]l adni a kutyáknak, hogy op-

arra, hogy bfu az oxitocin em*
beri társas viselkedésre gyako-

felszív d
oxito_
.i.''p.ayvel kezelttik, míg J
kontrollcsgport: ,, hat anyag

a

embei esetében, áz loxitocin a ku.
tyáknál is egyíajta btzalrutat, társas
befolyásolhat ságot er sít á.''ohormonként mííkodik. Bár az gmlített eredmények konnven arta csá_
bíthatnak, hogy gyakorlati hasznosíthat ságukon qpekulálunk, elha_

ltimistáböak legyenek vágy
hngÍ .1o'bban hallgassanak a
gazdá1kra. Gondoljunk csak

ben vál ban az oxitocinnak
volt Szerepe . E'zért megismé_
,telttik ,á kís rletet gy, hogy
a kutyákat a társas ingerek*
kel val elárasztás helvett
]

ko:

rábbi kutatásra alapoztuk, amely kirnutaita, hogy egy- kétuiii, valaíztási

kezelt kutyák gyorsabban kozelítették meg az ambivalens helyen lév
táIat, mint placeboval kezelt társaik,
tehát bi'Ónvtátran he1yzetben hajla'
mosabbak voltak poiití, elváráiok
kialakí tásáta.
UeV t nik tehát, hosY akárcs ak az,

{'
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