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A kog ni tív funk ci ók fej lő dé se: 
rí tus, sza bály, idő

Csányi Vil mos
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A bi o ló gus szá má ra az or ga niz mu sok és tu laj don sá ga ik meg ér té sé hez a ke let ke zé si tör té ne
tük fel de rí té sén ke resz tül ve zet az út. Ér vé nyes ez az em be ri tu dat ese té ben is. Egy ilyen 
il lé kony je len ség tör té ne te per sze na gyon ne he zen re konst ru ál ha tó pon to san. De ér de kes a 
re konst ruk ci ó val fog lal koz ni, ér de mes meg ke res ni azo kat a re lik tu mo kat, ame lyek ko ráb bi 
tudatfejlettségi állapotokat jeleznek. Az emberi tudat időben nem folyamatos, valóban
tu da tos ál la po tunk az éber lét nek csu pán tö re dé két te szi ki. A tu da tos ál la pot aktivátorai 
külsőésbelsőeredetűingereklehetnek.Azállatokesetében,aholatudatosállapotelőfor
máimármegjelentek,akülsőingerek,mígazemberesetébenabelsőingerekszerepedomi
náns.Vizsgálnifogomatudatkülsőingerektőltörténtfüggetlenedéséneklehetségesevolú
cióstörténetét,azidő,aszabályokésarítusokszerepétebbenafolyamatban.

Mo dern és pri mi tív

Fur csa, hogy az ant ro po ló gia ál ta lá ban el kü lö nít ve fog lal ko zik a rí tu sok, a sza bá lyok és 
az idő fo gal ma tár sa dal mi al kal ma zá sá nak prob lé má já val. Eb ből azon nal az is kö vet
ke zik, hogy nin cse nek jól meg fo gal ma zott de fi ní ci ók, ame lyek eze ket a fo gal ma kat – 
ide ve het jük még a szte re o tí pi á kat és vi sel ke dé si szek ven ci á kat is – egy más tól meg fe le
lő en el kü lö ní te nék, vagy eset le ges össze fo nó dá su kat, in teg rá ló dá su kat ki mu tat nák. 
Ne he zí ti a kér dést az is, hogy a kul túr ant ro po ló gu sok nagy ré sze a je len le gi nyu ga ti tár
sa dal ma kat te kin ti mo dern tár sa dal mak nak, és a je len le gi, vagy az akár csak 50–100 éve 
el tűnt törzsieket pri mi tív nek. Ez a fel fo gás na iv nak tű nik a kul tú rát evo lú ci ós rend szer
nek te kin tő szem lé let szá má ra, hi szen a va ló ban pri mi tív kul tú rák a cso port tár sa dal
mak ki ala ku lá sa ide jén, fel te he tő leg a Homo erectus ki ala ku lá sa so rán jö het tek lét re 
mil lió évek kel ez előtt (Csányi 1999). A Homo sapiens tech ni kai ci vi li zá ci ó ja, bár kü lön
le ge sen nagy tár sa dal mi vál to zá so kat ho zott, az em ber bi o ló gi ai tu laj don sá ga it il le tő en 
ugya nar ra a ge ne ti kai hát tér re épül, mint bár me lyik „pri mi tív” tár sa da lom az el múlt 
100–130 000 év ben. Más kép pen fo gal maz va: a pri mi tív tár sa dal mak em be re hu mán
eto ló gi ai szem pont ból ép pen olyan fej lett volt, mint a ma élő em be rek. Ter mé sze te sen 
ér de kes kér dés, hogy a kul tú ra ön fej lő dé sé nek ha tá sa mi lyen vál to zá so kat ered mé nye
zett az em be ri tu dat on to ge ne zi sé ben, de ha pél dá ul olyan kér dé se ket aka runk el dön
te ni, hogy pél dá ul az idő fo ga lom ki ala kí tá sá ra mi lyen bi o ló gi ai le he tő sé gei és kor lá tai 
van nak az em be ri agy nak, ak kor a kul tú ra ha tá sa csak rész let kér dés. Az át fo gó alap
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kér dés az, hogy az idő fo ga lom ho gyan je lent meg az em be ri el me bi o ló gi ai evo lú ci ó ja 
so rán. Ugya nez a hely zet a sza bá lyok, a per szo ná lis és a szo ci á lis rí tu sok ki ala ku lá sa 
bi o ló gi ai fel tét ele i nek vizs gá la tá nál is. Rész let kér dés az, hogy az egyes kul tú rák mi lyen 
mó don épí tik fel rí tu sa i kat, vagy konk ré tan mi lyen sza bály rend sze rek nek en ge del mes
ked nek. Az alap kér dés az, hogy ezek a ké pes sé gek az em be ri faj ban mi kor és ho gyan 
je len tek meg. So kak szá má ra ezek ta lán meg vá la szol ha tat lan prob lé mák nak tűn nek, 
de még is ér de mes leg alább a vá lasz le he tő sé gek ke re te it ki je löl ni és egykét eset ben az 
össze ha son lí tó eto ló gia se gít sé gét is igény be vé ve a vá laszt, bár mennyi re eset le ges is 
le het, meg kí sé rel ni.

A sza bály kö ve tés

So kat vizs gál ták az ál la tok és az em ber ta nít ha tó sá gát, és ki tűnt, hogy a leg fej let tebb 
ál la to kat és az em bert a ta nu ló ké pes ség egy kü lön le ges faj tá ja is el vá laszt ja. Az ál la tok 
épp oly gyor san meg ta nul nak je le ket, idő pon to kat, könnyen tár sít ják a je le ket ese mé
nyek kel, kö vet kez mé nyek kel stb., mint mi. Csak az em ber ké pes azon ban bo nyo lult 
sza bá lyo kat meg ta nul ni és kö vet ni. Az em ber sza bá sú maj mok nyelv ta ní tá si kí sér le te i
ből ki tűnt, hogy egy csim pánz vagy go ril la könnyen el sa já tít né hány száz jel ből ál ló 
„szó kész le tet”, hasz nál ja is eze ket a je le ket meg fe le lő ér te lem ben, de kép te len a sza
vak, je lek sor rend jé re, egy más sal va ló kap cso la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat meg ta nul ni. 
Va gyis az ál la ti el me nem ké pes pél dá ul nyelv ta ni sza bá lyok el sa já tí tá sá ra (Sebeok és 
UmikerSebeok 1980).

Az em ber fa ji jel leg ze tes sé ge a rend kí vül fej lett sza bály kö ve tő vi sel ke dés, amit 
egyet len más faj nál sem ta lá lunk meg. A sza bá lyok nak nincs el fo ga dott de fi ní ci ó juk, 
bár a sza bály al ko tás nak, sza bály kö ve tés nek, a sza bá lyok sze re pé nek a tör vé nyek ben és 
a gya kor la ti élet ben óri á si iro dal ma van (Schauer 1991). Eh hez hoz zá te het jük a nyel
vet, a tár gyak ké szí té sét, a val lá si sza bá lyo kat és a kul tú ra szin te bár mely össze te vő jét, 
amely sza bá lyok nél kül nem ala kul hat na ki vagy ma rad hat na meg. Ér de kes, hogy a 
kü lön bö ző in dít ta tá sú sza bá lyok kal fog lal ko zó esz me fut ta tás ok azon nal a ki mon dott 
vagy a le írt sza bá lyok rend sze ré vel kez dik vizs gá ló dá sa i kat, pe dig a leg iz gal ma sabb az 
a kér dés, ho gyan ala kult ki az evo lú ció so rán a sza bály kö ve tő vi sel ke dés, ho gyan le het 
bi o ló gi ai ala pon meg fo gal maz ni ezt a tu laj don sá gun kat, mert meg lé te nem te kint he tő 
ma gá tól ér te tő dő nek.

In dul junk ki ab ból, ho gyan ala kul nak ki meg tar tott, de ki nem mon dott sza bá lyok ki  
sebb cso por tok ban, tár sa sá gok ban. Ha gyak ran já runk va la ho va töb bed ma gunk kal, 
gyor san ki ala kul nak bi zo nyos he lyi sza bá lyok, ame lyek az együtt lét rend jét szol gál ják. 
Te hát pél dá ul: mit vigyünk a há zi gaz dá nak? Sem mit? Va la mi lyen italt? Mit a ház asszo
nyá nak? Mi lyen öl tö zet ben men jünk, hogy az a töb bi ek hez il lő le gyen, te hát hogy ne le  
gyünk túl sá go san sza kad tak, de na gyon ele gán sak se? Me lyik ülő al kal ma tos sá got le het 
el fog lal ni? Nincse va la me lyik fenn tart va egy má sik sze mély ré szé re? Mi lyen pon to san 
kell meg ér kez ni, mi kor il lik el men ni stb. stb. Ha be le gon do lunk, min den ilyen kis tár sa
ság sza bá lyok tu cat ja it al kal maz za anél kül, hogy ezt meg be szél ték vol na, vagy egyál ta
lán tu da tá ra éb red né nek, hogy sza bá lyo kat al kal maz nak. Az eto ló gus szá má ra ez a 
hely zet tel je sen egy ér tel mű: egy ilyen tár sa ság tag jai úgy vi sel ked nek, hogy mi ni ma li zál ják a 
konf lik tu sa i kat. Ha va la me lyik sza bályt meg szeg jük, ap ró kel le met len sé günk tá mad, 
ma gya ráz kod ni kell: „nem volt nyit va a vi rág bolt”, „tel je sen ki ment a fe jem ből” stb.
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Em ber sza bá sú ro ko na ink nál nem megy ilyen si mán a do log. Ott is vi lá gos, hogy a 
rang sor fi gye lem be vé te lé vel mit sza bad és mit nem, és so kan te kin tik ezt egy faj ta pri
mi tív sza bály kö ve tés nek. De Waal (1996) sze rint vi szont a csim pán zok nál már meg je
lent az a ké pes ség, hogy bi zo nyos vi sel ke dé sek el ke rü lé sé vel, má sok meg té te lé vel, 
vagy is „sza bá lyok” al kal ma zá sá val el ke rül jék eze ket a konf lik tu so kat. Ez a sza bály kö
ve tés azon ban igen sze rény mér té kű, az éle tük te le konf lik tu sok kal, és ál ta lá ban 
ag resszi ó val old ják meg azo kat. Nem elég gé fej lett az a ké pes sé gük, hogy bi zo nyos 
vi sel ke dé sek el ke rü lé sé vel, má sok meg té te lé vel, va gyis sza bá lyok al kal ma zá sá val el ke
rül jék eze ket a konf lik tu so kat. Az evo lú ció so rán az em ber ben vi szont rend kí vü li mér
ték ben csök kent a cso por ton be lü li ag resszió (Csányi 1999). A sza bály kö ve tés ép pen a 
konf lik tus mi ni ma li zá lá sá ról szól, az ag resszió el ke rü lé sét szol gál ja.

Az egy sze rű konf lik tus mi ni ma li zá lás ter mé sze te sen csak a leg egy sze rűbb bi o ló gi ai 
for má ja a sza bály kö ve tő vi sel ke dés nek, no ha ez min den cso port ban ér vé nye sül. Fej let
tebb for ma a meg fo gal ma zott sza bály, amit egy cso port ban va la mi kor meg fo gal maz nak, 
a cso port nor ma ré szé nek te kin te nek, és a cso port tag ok kö ve tik azt. Még fej let tebb 
és bo nyo lul tabb vi sel ke dést kö ve tel az írott sza bá lyok meg je le né se a mo dern idők ben.

Az em be ri sza bály kö ve té si vi sel ke dés azért is elő nyös, mert szük ség te len né te szi, 
hogy va la mi lyen ak ció meg bíz ha tó sá gát, meg fe le lő szer ke ze tét min den egyes al kal ma
zás ese tén új ra kell jen vizs gál ni. Ele gen dő a be vált sza bá lyok kö ve té se. Ez azt is le he
tő vé te szi, hogy a ke vés bé te het sé ges cso port tag ok is olyan komp lex, in tel li gens vi sel
ke dé si for má kat sa já tít sa nak el, ame lyek fel ta lá lá sá ra ön ma guk eset leg nem len né nek 
ké pe sek. Ez egy ben azt is je len ti, hogy azok a cso por tok, ame lyek re jel lem ző a sza bá
lyok meg tar tá sa, az evo lú ció so rán na gyon gyor san két kü lön bö ző sze lek ci ós fel té tel 
ha tá sa alá ke rül nek. Az el ső a sza bály el fo ga dás ké pes sé gé re, a má so dik az el fo ga dott 
sza bály tar tal má ra, adap tív ér té ké re vo nat ko zik. Va gyis a ket tős sze lek ci ós ha tás egyi ke 
to vább ra is ge ne ti kai, a má sik pe dig kul tu rá lis ter mé sze tű lesz. A leg fon to sabb kö vet
kez mény vi szont az, hogy a két sze lek ci ós me cha niz mus egy más ra ha tá sa a cso port sze
lek ci ót ered mé nye zi (Csányi 1989; Sober és Wilson 1998).

Eto ló gi ai né ző pont ból a sza bá lyok kö ve té se tu laj don kép pen egy faj ta ritualizált szub
misszív vi sel ke dés. Az ál la ti cso por tok ban a szo ci á lis rang sor szab ja meg, hogy adott 
hely zet ben az egyed ho gyan vi sel ked jék. Az em ber nél is fon tos sze re pe van en nek, de 
al kal man ként a rang sor egy po zí ci ó ját el fog lal hat ja az előírás,amit az em ber ép pen 
olyan hű sé ge sen kö vet, mint a köz vet len fel jebb va ló pa ran csát. Leg kö ze leb bi ro ko nun
kat, a csim pánzt sok min den re meg le het ta ní ta ni, meg fe le lő mennyi sé gű tré ning gel ta 
lán még azok ra a mű ve le tek re, fog la la tos sá gok ra is, ame lye ket egy kis fa lu ban élő em 
be rek vé gez nek. Ha azon ban né hány száz csim pánzt er re meg ta ní ta ná nak és el he lyez
né nek egy üres fa lu ban, so ha sem ala kul na ki az em be ri kö zös ség re jel lem ző tár sas élet, 
mert a csim pánz ko ló nia kép te len bo nyo lult sza bály rend szer nek en ge del mes ked ni. Az 
egye dek, ha éhe sek, min den áron meg szer zik az élel met, sze xu á lis vá gyai kat is azon nal 
és erő sza ko san elé gí tik ki. Egy em ber, ha nincs pén ze, sok szor in kább éhe zik, de nem 
nyúl az üz le tek ben ta lál ha tó bő sé ges étel vá lasz ték hoz. Ez egy ál lat tal so ha nem for dul
na elő. Az em ber szá má ra az el fo ga dott sza bá lyok kö ve té se min den nél fon to sabb. Ha 
még is meg sze gi azo kat, ak kor azt egy jo go sabb nak ítélt sza bály rend szer alap ján te szi.

Ami kor ál la ti egye dek áll nak egy más sal szem ben, a po zí ci ót el fog la ló do mi náns fél 
ér vé nye sí ti aka ra tát. El ve szi a táp lá lé kot, nős tényt, al vó he lyet stb., ezt ne vez het jük bru
tá lis do mi nan ci á nak is. Ami kor az em ber sza bá lyok nak en ge del mes ke dik, lé nye gé ben 
egy el sze mély te le ne dett do mi nan ci á nak en ge del mes ke dik. Ezt ne vez zük sza bály do mi
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nan ci á nak. A do mi náns egyed he lyé be egy tár sa dal mi lag el fo ga dott sza bály lép, és a 
szubmisszív em ber vég re hajt ja a sza bály ban meg tes te sü lő uta sí tást.

Az em ber cso por tok ban ki ala ku ló po zí ci ók csak a leg pri mi tí vebb cso por tok ban fe lel
nek meg a fi zi kai erőn lét rang so rá nak. A nyel vet, kul tú rát hasz ná ló em ber cso por tok
ban a ma ga sabb po zí ci ó kat ide ák, te hát vi sel ke dé si sza bá lyok ha tá roz zák meg. A cso
port vagy törzs ve ze tő jé nek nem kell fi zi ka i lag meg küz de nie po zí ci ó já ért, mert a ve ze
tő vel kap cso la tos idea olyan sza bá lyo kat tar tal maz, ame lyek a po zí ció meg szer zé sét és 
meg tar tá sát pon to san sza bá lyoz zák. Kü lö nö sen fon tos a ko rai szo ci a li zá ció sze re pe.  
A gyer mek ko rán meg ta nul ja a cso port ve ze tő it el fo gad ni, be le nő az adott idea te rem
tet te kö rül mé nyek be, és ez le he tő vé te szi, hogy a po zí ci ók kal kap cso la tos ide ák fo lya
ma to san, ge ne rá ci ó kon ke resz tül is vál to zat lan for má ban meg ma rad ja nak.

A kü lön bö ző tár sa dal mi esz mék ben gyak ran he lyet te sí tik a pa rancs ki adó ját az 
ősök kel, is te nek kel, de a leg több em ber szá má ra ele gen dő en meg győ ző az is, ha va la
mit „úgy kell” csi nál ni. Már a fel te he tő sza bá lyok ra va ló uta lás is ki vált ja az en ge del
mes sé get. Az em ber rend kí vül ér zé keny a do mi nan cia vi szo nyok ra, azok ra is, ame lye
ket a sza bá lyo kat tar tal ma zó ide ák hor doz nak, és azok ra is, ame lyek re ilyen konk rét 
ide ák eset leg nem vo nat koz nak, de min den na pi éle té ben meg je len nek.

Tisz tán bi o ló gi ai ala pon 100–150 em ber nél na gyobb szá mú cso por tok ban nem ala
kul hat na ki egy sé ges rang sor. Az ide ák vi szont le he tő vé te szik, hogy a sza bá lyok se gít
sé gé vel sokez res, vagy akár sok mil li ós tö meg ben is pon to san sza bá lyoz zák a do mi nan
cia ren det. A had se re gek ki tű nő pél dái en nek. Lé nye ges fel is mer ni e rend sze rek mind
két té nye ző jét. Az adott szer ve ző idea, ha meg fe le lő, pon to san meg ha tá roz za min den 
egyes egyén hely ze tét a rang sor ban, és ez a rang sor fen náll mind ad dig, amíg az egyé
nek haj lan dók el fo gad ni az adott sza bály rend szert, el is me rik és meg tart ják a rang kü
lönb sé gek ből adó dó pozicionális sza bá lyo kat. Ez az egyik té nye ző, de az is na gyon 
lé nye ges, hogy bár a sza bály do mi nan cia a ma ga sabb ren dű, mert ez biz to sít ja a tö me
gek meg szer ve zé sét, azért mind ig ki mu tat ha tók a ten den ci ák a bru tá lis do mi nan cia 
ér vé nye sí té sé re is, kü lö nö sen a sza bá lyok sze rin ti egyen ran gú ak kö zött. A tö meg tár sa
dal mak ban ezért a két do mi nan cia me cha niz mus mind ig együtt je le nik meg, a tár sa dal
mi konf lik tu sok jó ré szét ép pen a két me cha niz mus szem be for du lá sa okoz za. Konf lik
tu so kat ered mé nyez az is, hogy bár a sza bály do mi nan ci át nem kí sé rik fi zi kai össze csa
pá sok, a sza bályt is el kell va la ho gyan fo gad tat ni. A kü lön bö ző tár sa dal mak je len tős 
spe ci á lis ide á kat al kot tak a sza bály do mi nan cia mi nél si mább ér vé nye sí té sé re. A tár sa
da lom nor má lis mű kö dé sét ál ta lá ban az te szi le he tő vé, hogy a sza bály do mi nan ci ák 
szo ci a li zá lá sa már a ko rai gyer mek kor ban meg tör té nik. Ha a ko rai szo ci a li zá ció nem 
meg fe le lő, meg je len nek azok a tö me gek, ame lyek nem, vagy csak rész ben fo gad ják el 
az adott sza bály rend szert, és ez a fenn ál ló tár sa da lom las sú fel bom lá sá hoz ve zet het.

A szo ci a li zá ció hi á nyos sá ga it van nak hi vat va kor ri gál ni az erő szak szer ve ze tek is, 
ame lyek mind ig a bru tá lis do mi nan cia al kal ma zá sá val fe nye get nek, de még ezek ered
mé nyes mű kö dé se is bi zo nyos sza bá lyok el fo ga dá sán alap szik. Ezek te hát csak kor rek
ci ó ra ké pe sek, nem he lyet te sít he tik a szo ci a li zá ci ót. Az em ber ta nu ló ké pes sé ge a 
felnőttkorban is rend kí vül nagy, ezért a ko rai szo ci a li zá ció után is el le het sza bá lyo kat 
fo gad tat ni egy sze rű ta nu lásta ní tás ré vén. A felnőttkori ta nu ló me cha niz mu sok emo
ci o ná lis, mo ti vá ci ós töl tött sé ge és eze ken ke resz tül ha tás fo ka azon ban nem kö ze lí ti 
meg a ko rai szo ci a li zá ció ha tás fo kát.

Az ed di gi ek ben szo ci á lis vi sel ke dé si sza bá lyo kat ér tet tünk sza bá lyok alatt, de az 
em be ri el me ké pes a szo ci á lis sza bá lyok min tá já ra tel je sen el vo nat koz ta tott sza bá lyo
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kat is lét re hoz ni. Pél dá ul szám so ro kat ál lít ha tunk fel egy bi zo nyos sza bály alap ján, 
mond juk 6, 14, 30, 62. Eb ben az eset ben úgy kap juk meg a szám sor kö vet ke ző tag ját, 
ha az elő ző szám két sze re sé hez ket tőt hoz zá adunk. Ez a sza bály lát szó lag tel je sen 
füg get len a do mi nan ci á tól, a cso port tól. A szám sor ban ér vé nye sü lő sza bály nak már 
csak annyi kö ze van a sza bály kö ve tés bi o ló gi ai alap ja i hoz, hogy itt is al kal maz ni kell 
egy so ro zat vi sel ke dé si uta sí tást azért, hogy ép pen eze ket a szá mo kat kap juk, de még
is, egy uta sí tá si sor nak en ge del mes ke dünk, és hogy ezt meg tesszük, az bi o ló gi ai adott
sá gunk, a „nyelv já ték” kö vet kez mé nye (Wittgenstein 1992). A sza bá lyok ilyes faj ta 
fel is me ré se, szen ve dé lyes ke re sé se te rem tet te meg a ma te ma ti kát és a ter mé szet tu do
má nyo kat.

Sok szor je le nik meg a sza bá lyok ban a do mi nan cia. Az ese tek egy ré szé ben a sza bály 
va la mi lyen éssze rű elő írás, amit sa ját ér de künk ben meg kell tar ta nunk, más ese tek ben 
a sza bályt va la mi lyen kül ső ha ta lom kö ve te li meg, sok szor pe dig ke ve re dik ez a két 
jel leg ze tes ség. Ti pi kus pél da a köz le ke dé si sza bá lyok be ve ze té se. Ezek jó ré sze éssze
rű en sza bá lyoz za a for gal mat, de hogy ne csak a mi haj lan dó sá gun kon múljék a do log, 
kül ső ha ta lom, a rend őr ség gon dos ko dik a be tar ta tá sá ról.

A sza bá lyok nak nem csak en ge del mes ke dünk, ha nem csi nál ni is sze ret jük őket. Min
den faj ta szo ci á lis or ga ni zá ció, vál la lat, ál la mi hi va tal, is ko la, klub, párt mű kö dé se sza
bá lyok rend sze rén ala pul. Pon tos sza bá lyok mond ják meg, ki és ho gyan al kot hat ja meg 
azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek nek majd en ge del mes ke dünk.

Rí tu sok kö ve té se

Rí tu sok kö ve té sé ről ak kor be szél he tünk, ami kor a vi sel ke dés és a sza bály kö ve tés az 
em ber ben mű kö dő ér zel mi me cha niz mu sok kal kap cso ló dik. Az em ber nél a sza bály kö
ve tés és egy rí tus el vég zé se kö zött na gyon sok a ha son ló ság. A rí tus ban több az ér zel mi 
töl tet, a hi e de lem és a vé let len sze rű ség, a meg szo kás, míg a sza bály kö ve tés sok szor 
vissza ve zet he tő egy sze rű lo gi kai mű ve le tek re, és mind ig kül ső be avat ko zás sal, ta ní tás
sal, fe gyel me zés sel kap cso la tos vi sel ke dés. A rí tu sok ki ala kí tá sa és kö ve té se fon tos 
össze tar tó ja és tu dás hor do zó ja volt az ősi em be ri tár sa dal mak nak.

Az ősi be ava tá si szer tar tá sok gyak ran fáj dal mas for mái az ér zel mi me cha niz mu so
kat moz gó sí tot ták, biz to sít va, hogy a rí tus el vég zé se em lé ke ze tes ma rad jon. A pon to
san kö ve tett vi sel ke dé si sza bá lyok kal vég zett ri tu á lis szer tar tás al kal mas ar ra, hogy 
min den ge ne rá ció új ra és új ra ugyan olyan mó don él je meg. A rí tus vi sel ke dé si sza bály, 
fel fo ko zott ér ze lem és szim bó lum egyet len szét vá laszt ha tat lan, önál ló je len tés sel bí ró 
egy ség ben.

A kü lön bö ző kul tú rák ak kor ké pe sek „hor do zó i kat”, az em be re ket, az em be ri tár
sa dal ma kat adott kör nye ze ti fel tét elei kö zött meg tar ta ni, ha ki ala kul tak azok a glo bá
lis esz mék, hi e del mek, ame lyek va la mi fé le egé szet ké pe sek a sok gya kor la ti hasz nú 
szo kás ból, tech ni kai el já rás ból és hi e de lem ből ki ala kí ta ni. A glo bá lis esz mék ri tu á lis 
ki fe je zé se, meg ha tá ro zott időn kén ti is mét lé se te szi le he tő vé, hogy egy meg ha tá ro zott 
cso port új ból és új ból el fo gad ja, meg erő sít se a kul tú rá hoz tar to zá sát. A rí tus vi sel ke
dé si min tá za tai, a fel hasz nált szim bó lu mok gaz dag sá ga és egy más sal tör té nő össze fo
nó dá sa nem csak egy faj ta tu dás hor do zó – mint ezt az ant ro po ló gu sok már ré gen fel is
mer ték –, ha nem egy ak tív di na mi kus rend szer is, amely a ben ne fog lalt is me re tek és 
hi e del mek új bó li ér zel mi el fo ga dá sát és me mo ri zá lást is le he tő vé te szi.
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Gell (1975) rész le te sen le ír ta az umeda törzs (ÚjGuinea) „ida” rí tu sát, amely nek 
éven te tör té nő meg is mét lé se a törzs éle té ben köz pon ti sze re pet tölt be, de ré sze a törzs 
egyéb cik li kus ak ti vi tá sa i nak, ame lye ket az öko ló gi ai cik lus ha tá roz meg (lásd az 1. áb  
rát). A rí tus so rán masz kos, kü lön bö ző szí nű re fes tett tán co sok tán col nak meg ha tá ro
zott sor rend ben. A rí tus több ér tel mű, egy részt ki fe je zi azt a célt, hogy ser kent se a törzs 
szá má ra alap ve tő fon tos sá gú szá gó pál ma ke let ke zé sét, más részt ki fe je zi az em be ri élet 
tel jes cik lu sát, a kor lát lan sza bad ság fo ko za tos sza bá lyo zá sát, az orgikus sze xu a li tás 
ter mé keny ség be tör té nő transz for má ló dá sát, az idős ge ne rá ció le tű né sét és az új nak a 
meg szü le té sét. Rend kí vül gaz dag a masz kok és a test fes té sek szín vi lá ga és szim bo li ká
ja. A tán cot a fe ke té re fes tett ka zu ár tán co sok kez dik, ame lyek az au to nóm, sza bad 
fér fit szim bo li zál ják, tán cuk vad és szer ke zet nél kü li. Aho gyan ha lad elő re a rí tus, a 
tánc egy re sza bá lyo zot tabb és a tán cok egy re rö vi deb bek. A rí tus vé gén vö rös és csí kos
ra fes tett íjá szok tán col nak, ame lyek a ka zu ár csir ké ket szim bo li zál ják (azok szin tén 
csí ko sak és vö rö sek), az új ge ne rá ció meg szü le té sét. A ka zu ár tán co sok ket ten van nak, 
há zas, gyer me ket ne ve lő csa lád apák; őket egy re fi a ta labb tán co sok kö ve tik, so kan, 
akik a ha la kat és a meg ter mé ke nyí tést szim bo li zál ják; majd meg je len nek a vö rös re fes
tett fi a ta lok, az új ge ne rá ció, s vé gül öreg em be rek, akik a sze mé lyi ség élet cik lu sá nak 
be fe je zé sét jel zik.

Az ida rí tus szim bo li ká já ban fon tos sze re pük van a szí nek nek. A melanéz gyer me
kek vö rö ses szí nű bőr rel és haj jal szü let nek, amely fo ko za to san sö té te dik és fe ke te dik. 
 

1. ábra. Az umedák éves ciklusa



 replika 151 replika 151

Ugya nez a vö rösfe ke te át vál to zás fi gyel he tő meg a szá gó pál ma vi rág bo rí tó bu rok le ve
le in is, amely fon tos nyers anya ga az umeda tech no ló gi á nak. A kazuárok is fe ke ték, és 
a rí tus ele jén az érett, au to nóm fér fi ál la po tát szim bo li zál ják. Ahogy a rí tus ha lad elő
re, a fe ke te egy re fogy, és nő a vö rös szín ará nya, az érett kor át ad ja he lyét az if jú nak. 
Gell sze rint az ida rí tus a bioszociális re ge ne rá ció szim bó lu ma.

A glo bá lis esz mék ki fe je zé se mel lett na gyon sok rí tus tölt be gya kor la ti funk ci ót, 
gyó gyí tó vagy kí vá na tos má gi kus sze re pet. Kutatók rész le te sen ana li zál ták a !kung bus
ma nok !kia rí tu sát, ame lyet gyó gyí tás, gyógy ulás cél ja i ra hasz nál nak. A !kia egy gyó gyí
tó tánc, ame lyet ál ta lá ban két szer egy hé ten tán col nak, ko ra haj nal ban, és az egész 
ban da, a gyer me kek is részt vesz nek ben ne. Az asszo nyok tü zet rak nak és az al ka lom
hoz il lő da lo kat éne kel nek, va la mint üte me sen tap sol nak. A fér fi ak az asszo nyok kö rül 
jár ják a !kia tán cot hosszú órá kon ke resz tül, szin te a vég ki me rü lé sig, és igye kez nek a 
!kia ál la pot va la me lyik szint jét el ér ni. A !kia ál la pot ban lé vők rit mi ku san vo nag la nak, 
ki ál toz nak, pusz ta kéz zel be le ko tor nak a tűz be, és még in ten zí veb ben tán col nak.  
A !kia sok fé le funk ci ót szol gál, el ső sor ban val lá si ta pasz ta lat szer zé sét, gyó gyí tást, 
vi gasz ta lást. Fon tos sze re pe a kö zös ség szo li da ri tá sá nak és ko hé zi ó já nak nö ve lé se.  
A !kia so rán a tán co lók egy ré sze meg vál to zott tu dat ál la pot ba, !kia ál la pot ba ke rül, és 
ez olyan cso port hely ze tet te remt, amely ben nagy va ló szí nű ség gel ez az ál la pot má sok
nál is meg je le nik.

Ér de kes a bus ma nok el mé le te a !kiáról. A !kia tánc egy n/um ne vű ener gi át ak ti vál, 
ami a gyo mor kör nyé kén (a jó ga egyik fon tos csakrája) gyű lik össze, majd a hoz zá ér tő 
to váb bi tán ca so rán fel me leg szik, el pá ro log, és ami kor a ge rin cen ke resz tül a ko po nya 
alap ját el éri, be kö vet ke zik a !kia ál la pot. A sze mé lyes be szá mo lók alap ján a !kia in ten
zív emo ci o ná lis ál la pot, amely le het fé le lem, gyö nyör, szen ve dély. Az ál la pot ma ga sabb 
szint jét el érők nem érez nek fá radt sá got, gyó gyí tó erők éb red nek ben nük, ki sebb be teg
sé ge ik el múl nak, tá vol ba lát nak, és min den prob lé má juk egy sze rű vé és meg old ha tó vá 
vá lik. Ta lál koz hat nak a ha lot tak rossz in du la tú szel le me i vel is, de sok szor en ge del mes
ség re tud ják azo kat kény sze rí te ni. Nem min den ki éri el a !kia ál la po tot; er re sok évig 
kell ké szül ni és szor gal ma san tán col ni, va la mint szük sé ges hoz zá egy n/um mes ter, aki 
az ál la po tot már több ször el ér te, és se gí ti a kez dőt.

A rész le tes le írás alap ján nyil ván va ló, hogy itt egy spe ci á lis élet ta ni me cha niz mus 
mű kö dik, de egé szen kü lön le ges for má ban. Is mert, hogy a rend sze res fi zi kai fá radt ság 
bi zo nyos gya kor lá si szint után ak ti vál ja az agy ter mé sze tes opiátrendszerét, az agyi 
endorfinokat, és lét re hoz egy könnyed, kel le mes ál la po tot. Ma ra to ni fu tók jól is me rik 
ezt a je len sé get. A spor to lók ko moly prob lé má ja a fu tás hoz tör té nő sza bá lyos „ad dik
ció”, ami, ha ab ba hagy ják a rend sze res tré nin get, ha son ló – bár jó val eny hébb – el vo
ná si tü ne tek kel jár, mint a drog el vo nás drogaddikció ese tén. A min den na pi élet ben is 
sok szor ta lál ko zunk ez zel az ál la pot tal. Ami kor va la mi vel kon cent rál tan fog lal ko zunk 
és el fá ra dunk, de nem hagy juk ab ba, egy idő után fá radt sá gunk el mú lik és könnyed, 
kel le mes ál la pot ban tud juk el fog lalt sá gun kat foly tat ni. Per sze nem mind ig, és nem 
min den ki; soksok gya kor lás, kon cent rá lás szük sé ges eh hez is.

A !kia tánc ese té ben vi lá gos, hogy az egyik össze te vő az in ten zív fi zi kai erő fe szí tés, 
a má sik a cso port ha tás, az ének és a rit mi kus taps, az emó ci ók szink ro ni zá ló dá sa. Tud
juk azt is, hogy az agy ban van nak a jó ér zés nek, a gyö nyör nek spe ci á lis cent ru mai, a 
kü lön le ges tu dat ál la po tok ban va ló szí nű leg ezek egy faj ta ön in ger lé se tör té nik. Az agy 
mint egész ké pes bár me lyik sa ját ré szé re hat ni, ha meg fe le lő vissza csa to lá si me cha niz
mus épül ki. Sok év vel ez előtt egy moszk vai nem zet kö zi neurobiológiai kong resszu son 
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egy an gol ku ta tó be szá molt egyik kí sér le té ről, és a hall ga tó ság nak be is mu tat ta. A 
sa ját hü velyk uj já ban lé vő mo to ros neuronok kö zül egyet len egy be egy pa rá nyi elektródát 
ve ze tett, és a ne u ron tü ze lé sét meg fe le lő ké szü lék kel hall ha tó dob szó ló vá ala kí tot ta. 
Ha a ne u ron va la mi ért tü zelt, le he tett hal la ni. Ezu tán jött az iz gal ma sabb rész. Né mi 
gya kor lás sal el ér te, hogy a ne u ron dal la mot tü zel jen, a moszk vai hely szín tisz te le té re 
ép pen az In ter na ci o ná lé dal la mát. Va gyis meg fe le lő vissza csa to lás sal az agy a szer ve zet 
bár me lyik neuronját ké pes ak ti vi tás ra kész tet ni. Min den bi zonnyal a gyö nyör köz pon
tok neuronjai is moz gó sít ha tók meg fe le lő vissza csa to lás ese tén. Az is egy ér tel mű, hogy 
mi ért szük sé ge sek a mes te rek a kü lön le ges tu dat ál la pot el éré sé hez. Azért, mert ők 
már rá ta lál tak a vissza csa to lá si me cha niz mus ra, ké pe sek meg szó lal tat ni a gyö nyör köz
pont ja it; se gí ti őket eb ben a tánc cal, az ének kel, a cso portin ter ak ci ók kal kap cso la tos 
asszo ci á ci ók ki épü lé se. Az em be rek kö zöt ti emo ci o ná lis szinkronizáció egyéb me cha
niz mu sai pe dig hoz zá já rul nak ah hoz, hogy a mes ter a ta nít ványt is „be se gít se” a meg
fe le lő tu dat ál la pot ba. Az agyi endorfinok azu tán vég zik a dol gu kat. A rí tus eb ben az 
eset ben konk rét tu dást, ha té kony gyó gyí tó el já rást fog lal ma gá ban – ter mé sze te sen 
nagy részt füg get le nül at tól, amit kö ve tői ma gya rá zat ként ró la el gon dol nak.

Rí tu so kat ma is vég zünk: az érett sé gi, a kör me net, a há zas ság kö té se vagy ol dá sa 
egya ránt az ér zel mek, a vi sel ke dés és a sza bá lyok együt tes har mó ni á ját nyújt ja egy 
éle tünk ben nagyon fon tos, je len tés sel bí ró ese mény kap csán. A rí tus sal a cso port 
em lé ke ze té be vés va la mit. Va la mit, ami is mét meg tör tént, ez zel a ge ne rá ci ó val, ez zel 
az egyén nel is.

Sze mé lyes rí tu sok

El te kint ve most az ilyen jól is mert fon tos tár sas sza bá lyok tól és rí tu sok tól, sok szor 
ki ala kul nak olyan sze mé lyes szo ká sa ink, ame lyek va la ho gyan „ritualizálódnak” az évek 
so rán, és ha son la to sak lesz nek a tár sas rí tu sok hoz. Pél dá ul az, hogy reg ge len te, ami kor 
fel ke lünk és mun ká ba ké szü lő dünk, mi lyen mű ve le te ket haj tunk vég re és mi lyen sor
rend ben. Nin csen túl sá go san nagy je len tő sé ge an nak, hogy a ká vét isszuke meg elő
ször és azu tán vesszük elő az na pi ru hán kat, vagy for dít va; de ál ta lá ban min den ki nek 
meg van nak a ma ga szo ká sai er re vo nat ko zó an, és azt mind ig be is tart ja. Ak kor ér zi jól 
ma gát, ha min dent a meg fe le lő sor rend ben hajt vég re. Nagy elő nye az ilyen rí tus nak, 
hogy nem kell raj ta gon dol kod ni, min den úgy ma gá tól jön, az em ber sem mit sem fe lejt 
el, a szem üveg ét és a pénz tár cá ját is el tet te a meg fe le lő hely re, nem kell azon gyöt rőd
nie, hogy va jon min den re gon dolte az nap, mert tud ja, hogy ha si mán vég re haj tot ta a 
reg ge li ké szü lő dés rí tu sát, ak kor biz to san min dent meg fe le lő en el vég zett. Azt hi szem, 
a rí tu sok meg előz ték a sza bá lyo kat, an nak mé rics ké lé sét, hogy min den cse le ke det nek 
meg vane a meg fe le lő ér tel me, hogy iga zán prak ti kuse egyegy sza bály.

A rí tu sok ki ala ku lá sát maj mok nál, fő ként em ber sza bá sú maj mok nál is meg fi gyel ték 
(Tomasello és Call 1997: 300–302). Leg in kább já té kos együtt lé tek al kal má val fi gyel he tő 
meg, amely nek so rán két egyed meg ta nul ja, hogy a má sik mi lyen vi sel ke dés for mák  
kal kez de mé nyez vagy foly tat egy adott já té kot, ami re ő is va la mi lyen meg ha tá ro zott 
vi sel ke dés sel vá la szol. Mi u tán mind ket ten fi gye lik egy mást és könnyen ta nul nak, ha ma
ro san „egyez mé nyes” je lek, for du la tok ke rül nek a já ték ba. „A” csim pánz pon to san tud
ja, hogy ha mond juk „B” fel eme li a ke zét és meg ló bál ja, ak kor vi dám csik lan do zás kö 
vet ke zik, és er re ő va la mi lyen el fo ga dó jel lel vá la szol, amit per sze már „B” is meg ta nult. 
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A rí tus ki ala ku lá sa nagy mér ték ben meg jó sol ha tó vá te szi az egyes egye dek vi sel ke dé sét. 
Ha son ló hely ze tek ben mind ket ten a rí tus sze rint jár nak el. Tomasello „egyed fej lő dé si 
ritualizáció”nak ne vez te a je len sé get, hogy meg kü lön böz tes se az eto ló gu sok ál tal jól 
is mert ge ne ti kai ter mé sze tű evo lú ci ós ritualizációtól. Az egyed fej lő dé si ritualizáció 
min dig köl csö nös ta nu lá son alap szik, míg az evo lú ci ós ritualizáció ge ne ti kai vál to zá sok 
ered mé nye, mint pél dá ul az ud var lá si vagy a fe nye ge tő pó zok ki ala ku lá sa.

Az idő pont és az idő tar tam fo gal ma i nak meg je le né se

A nyu ga ti tár sa dal mak ban élő em be rek szá má ra az idő min den től füg get len két di men
zi ós szim met ri kus re a li tás nak tű nik, amit fel le het osz ta ni egyen lő ré szek re, meg le het 
ta ka rí ta ni, el le het pa za rol ni, sza bá lyoz ni le het és pén zért is el ad ha tó. Durkheim (1961 
[1912]) sze rint min den tár sa da lom szo ci á li san konst ru ált idő fo ga lom mal élt, és az idő 
a szo ci á lis fo lya ma tok ban re a li zá ló dik. Ha az umedák szo ci á lis ak ti vi tá sa i nak áb rá ját 
meg te kint jük (1. áb ra), ak kor jól lát ha tó, hogy az évi ak ti vi tá si cik lus a szá raz és ned ves 
év szak ok hoz, a ter mé szet és a gaz da ság öko ló gi ai vál to zá sa i hoz kö tött, s az idé zett ida 
rí tus is egy ter mé sze ti és az em ber élet egyes fo lya ma ta i hoz kö tött szo ci á lis cik lus.

EvansPritchard (1940) a nuer törzs (Szu dán) kul tú rá já nak ta nul má nyo zá sa so rán 
két faj ta idő fel fo gást ész lelt. Az egyik, az „öko ló gi ai idő” ha son ló az umedák imént 
be mu ta tott idő fel fo gá sá hoz, ez is cik li kus; a má sik a „struk tu rá lis idő”, ami alatt egy 
olyan idő fel fo gást ért, amit a nuer kul tú ra szo ci á lis struk tú rái hoz nak lét re. Az egy idő
ben vagy akö rül szü le tett nuerek egy élet ko ri cso por tot al kot nak, és egy szer re leg fel
jebb hat ilyen cso port él egy más mel lett; leg aláb bis a nuerek ré geb bi ősök kel nem 
fog lal koz nak, nem tart ják szá mon őket. EvansPritchard sze rint itt tu laj don kép pen egy 
vál to zat lan élet kor sze rin ti szo ci á lis struk tú rá ról van szó, ame lyen át ha lad nak az em be
rek, és ép pen ezt fog ják fel időnek– de ma ga a struk tú ra nem vál to zik, nincs va ló di 
idő di men zi ó ja. Ek kép pen az öko ló gi ai vál to zá sok a vál to zat lan szo ci á lis struk tú rá ba 
bur kol tak.

Geertznek (1973) a bali kul tú rát be mu ta tó mun ká ja be szá mol egy kü lö nös nap tár
rend szer ről, amely hár mas, ötös és he tes cso por tok ba so rol ja a na po kat 210 nap ra, és 
at tól füg gő en, hogy az adott nap a cso por tok me lyik he lyé re esik, va la mi fé le in di vi du
a li tást nyer. A na pok te hát nem egy mo no ton vál to zó idő fo lyam ré szei, ha nem a nagy 
cik lu son be lül egy sze ri, kü lön le ges elő for du lá sú ese mé nyek, és ap ró lé kos sza bá lyok 
ha tá roz zák meg, hogy me lyik na pon mit elő nyös vé gez ni és mit nem.

A fen ti pél dák ból vi lá gos, hogy a mo no ton, li ne á ris, kontextusfüggetlen, két di men zi
ós kvan ti ta tív idő meg le he tő sen abszt rakt kon cep ció, és nem ál ta lá nos (Adam 1994: 
503–527). A kü lön bö ző tár sa dal mak idő fel fo gá sa kö ze lebb áll va la mi lyen ter mé sze tes 
vagy mes ter sé ges cik lus kon cep ci ó já hoz. Egyéb ként a nyu ga ti idő kon cep ció sem egyed
ural ko dó, hi szen mi is szá mon tar tunk jó időt, rossz időt, al kal mas időt, nyár időt, „el járt 
fe let te az idő”t, „idő előt ti” időt és ha son ló kat, ame lyek ből nyil ván va ló, hogy a mi idő
fo gal munk a gya kor lat ban szin tén sok szor egy ér tel mű en szo ci á li san meg ha tá ro zott.

Min den ál lat ban, és így az em ber ben is van nak „bi o ló gi ai órák”, te hát olyan üte met 
adó neuroncsoportok, ame lyek a szer ve zet mű kö dé sét a kül ső kör nye ze ti vál to zók hoz 
ké pe sek hoz zá iga zí ta ni – leg aláb bis a nap sza kos cik lus ban. Azt gon do lom, hogy a be 
 mu ta tott idő fo gal mak va ló já ban a bel ső cik lu sok és szo ci á lis ese mé nyek so ro za ta i nak 
az in teg rá ló dá sá ból szü let tek. A sze mé lyes rí tu sok nagy részt eh hez a nap sza kos rit
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mus hoz kap cso ló dott sza bá lyok ki ala ku lá sá ból szü let nek. Az egyéb rí tu sok pe dig a 
nap sza kos rit mus fe let ti cik lu sok hoz kö tött ese mény szek ven ci ák ból. A sza bá lyok 
ma guk is ese mény szek ven ci ák, ál ta lá ban idő meg kö tés nél kül. A bo nyo lul tabb ese mé
nyek így az ér zel mi me cha niz mu sok, az időt adó cik lu sok és a sza bá lyok köl csön ha tá
sá ból ala kul nak ki. Az em be ri tu dat leg aláb bis ezt lát szik tük röz ni.

Rí tu sok és sza bá lyok a ku tya el me mű kö dé sé ben

A ku tyák kal kap cso la tos vizs gá la ta in kat az a fel té te le zé sünk in dí tot ta el, hogy a hu mán 
vi sel ke dé si komp lex (Csányi 1999) egy sze rűbb for má i nak ná luk is ki kel lett ala kul ni, 
mert enél kül kép te le nek lettek vol na olyan so ká ig az em be ri kö zös sé gek ben meg ma rad
ni. A ku tya ter mé sze tes kör nye ze te ugya nis az em be ri kö zös ség, hi szen a do mesz ti ká ció 
so rán az em ber hez von zó dó, az em be ri kom mu ni ká ci ót leg job ban meg ér tő, az em be ri 
szo ci á lis vi szo nyok hoz leg in kább al kal maz ko dó ál la tok utó da it te nyész tet ték to vább. Az 
em ber igen sok fé le kép pen hasz nál ta és hasz nál ja a ku tyát sa ját cél ja i ra: leg gyak rab ban 
kí sé rő társ ként, ház őr ző nek, va dász társ ként vagy nyáj őr ző szol ga ként, de hasz nál ták a 
ku tyát har ci fel ada tok ra, sőt még élel mi szertar ta lék nak is. Ha a ki vá lo ga tás ban ennyi
fé le prak ti kus cél le be gett az em ber sze me előtt, bi zo nyos, hogy e szem pont ok mö gött 
ta lál ha tó va la mi fé le kö zös té nye ző is. Bár mi lyen cél ra is tart ják a ku tyát, na gyon fon tos, 
hogy en ge del mes le gyen, meg ért se, ami tő le kí ván nak, meg ért se azt az adott hely ze tet, 
amely ben a fel ada tot vég re kell haj ta nia. Az em ber a ku tyá hoz is ál lan dó an be szél, né 
ven ne ve zi, pa ran csol ne ki, di csé ri, és ha kell, ala po san le te rem ti. Tel je sen nyil ván va ló, 
hogy az a jó és ér té kes pél dány, ame lyik a pa ran cso kat, uta sí tá so kat, ér zel mi ki tö ré se ket 
könnyen meg ér ti és sa ját vi sel ke dé sét ah hoz han gol ja, sze lek ci ós előnyt él vez a há  
zi a sí tás so rán, s az ő utó da it fog ja az em ber na gyobb szám ban meg tar ta ni. Egy em be ri 
kör nye zet ben élő át la gos ku tya leg alább 40–50 szót meg ért, en ge del mes ke dik a pa ran
csok nak, és ké pes bo nyo lult hely ze tek ben meg fe le lő en vi sel ked ni. Haj lan dó a gaz dá val 
együtt mű köd ni, sőt nem csak haj lan dó, de élhal az együtt mű kö dé sért, könnyen át ve szi 
a gaz da lel ki ál la po tá nak vál to zá sa it, és még utá noz ni is igyek szik mes te rét.

Ha ez a hi po té zis élet ké pes, ak kor a ku tya tu laj don sá ga i nak vizs gá la ta mo dell ként 
szol gál hat a ko rai em be ri evo lú ció vizs gá la tá ra is (Csányi és Mik ló si 1998). Ha vizs gá
la ta ink meg erő sí tik, hogy a ku tyák ban is ki ala kult va la mi na gyon ha son ló vi sel ke dé si 
komp lex, ak kor an nak egyes ele mei nyil ván nem vé let le nül ke rül tek kap cso lat ba egy
más sal, ha nem mö göt tük va la mi lyen fon tos vi sel ke dés evo lú ci ós me cha niz mus hú zó dik 
meg. A ku tyát fi gyel jük te hát, és az em ber ről, az em be ri vi sel ke dés ki ala ku lá sá nak 
ko rai fá zi sa i ról tud ha tunk meg fon tos dol go kat. A ko rai em be ri vi sel ke dés re konst ruk
ci ós pró bál ko zá sa i nál ál ta lá ban a kö ze li ro ko nok, az em ber sza bá sú maj mok, leg fő kép
pen a csim pánz és a bonobó vi sel ke dé sé ből igyekezenek le ve zet ni az em be ri evo lú ció 
egyes fon tos lé pé se it. Ez a ku ta tá si irány te hát a vi sel ke dé si homológiákkal ope rál, 
ame lyek nek ter mé sze te sen na gyon fon tos sze re pük le het az ef faj ta re konst ruk ci ó ban. 
Ugya nak kor a homológiák megtévesztőek is le het nek, mert el fe dik azo kat a vi sel ke dé
si me cha niz mu so kat, ame lyek az evo lú ció so rán új kény sze rek mi att je len tek meg. Az 
ana ló gi ák sok kal pon to sab ban tük rö zik az evo lú ci ós kény sze rek jel leg ze tes sé ge it, kü lö
nö sen ha olyan tá vo li fa jok ról van szó, mint a ku tya és az em ber. Ha a ku tyá ban a 
hu mán vi sel ke dés komp le xum lé nye ges kom po nen se it ki le het mu tat ni, ak kor az itt is 
adott sze ré nyebb mér té kű emlőshomológiák le szá mí tá sá val tisz táb ban lát hat juk azo
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kat a funk ci o ná li san össze tar to zó me cha niz mu so kat, ame lyek az em be ri élet mód mi att 
ala kul tak ki az evo lú ció so rán.

A ku tyák nál is könnyen ki ala kul nak vi sel ke dé si rí tu sok. Ta lán ész re sem vesszük 
őket, de a min den na pi éle tünk so rán, ha csak nem va la mi fé le na gyon ren de zet len éle tet 
élünk, a ku tyánk is hoz zá szo kik bi zo nyos ak ci ók el vég zé sé nek mód já hoz, sor rend jé hez, 
sőt még az idő pont já hoz is. Elő ször csak ma gá val a ri tu á lis vi sel ke dés ki ala ku lá sá val 
fog lal ko zunk, mert ez va ló szí nű leg a sza bály kö ve tés nek is fon tos össze te vő je.

Je ro mos rí tu sai

Pél da kép pen be mu ta tom Je ro mos ku tyám rí tu sa inak na pi eloszlását rö vid ma gya rá za
tok kal (lásd hoz zá a 2. ábrát):

1.Reggeliébresztővakkantás.Sok szor össze vissza ke lek fel, kü lö nö sen, ha éj jel is dol go zom. 
Je ro mos úgy fél nyolc után be néz hoz zám, hogy mi a hely zet. Én er re már rend sze rint fel
éb re dek, és csu kott szem mel fi gye lem, mit fog csi nál ni. Elő ször oda jön az ágyam hoz és 
szem ügy re ve szi, nyit va vane a sze mem; ha igen, ak kor nagy vi hán co lás ba kezd: hur rá, 
men jünk gyor san sé tál ni! Ha a sze mem csuk va van, ak kor elő ször hal kan vissza vo nul – az 
al vó em bert a ku tyák jó ré sze tisz te li és bé kén hagy ja. Öt perc múl va megint jön, majd 
megint, vé gül a kis ku tyák egé szen ma gas han gú ké rő nyö ször gé sé vel pró bál fel éb resz te ni. 
Ha ez is si ker te len, ak kor el szán ja ma gát, egé szen kö zel jön, és egy meg ha tá ro zott, han gos 
vak kan tás sal fel éb reszt.
2. Be ágya zá si pok ró co zás. Ez egy já ték. Ami kor Je ro mos ki csi ku tya volt, so kat ját szot tuk 
ve le azt a gye re kek kel is szo ká sos já té kot, hogy egy tö rül kö zőt rá bo rí tunk az il le tő re, majd 
azt mond juk: „Hol van a ku tya? (vagy a gye rek, per sze). – Nin csen.” Ilyen kor né hány 
má sod per cig moz du lat lan a ku tya vagy a kis gye rek, majd hir te len elő jön, le ránt ja ma gá ról 
a tö rül kö zőt, és ak kor üd vö zöl jük az „itt a ku tya!” (vagy gye rek) ki ál tás sal. Nos, Je ro mos 
már két éves, de nem hagy ná ki egy szer sem, hogy ami kor az ágya mat be ágya zom és leg
utol já ra rá te rí tem a ta ka ró su ba sző nye get, ne játsszuk el ezt a já té kot. Az ágy he lyett elő
ször Je ro mos ra kell te rí te ni a ta ka rót a „hol van Je ro mos?” ki ál tás sal, majd, mi u tán a 
sző nyeg ne héz, se gí te ni kell ne ki elő búj ni: „Itt van Je ro mos!” Ha az ágya zás so rán ép pen 
egy tá vo li he lyi ség ben a csa lád egyéb tag ja i val fog la la tos ko dik, ak kor is fi gye lem mel kí sé ri 
a szo bám ból ki szű rő dő za jo kat, és az ágy fe de lé nek le csu ká sa kor vil lám gyor san be sza lad, 
hogy ki ne hagy juk már a reg ge li pok ró co zást. Az es ti ágya zás nál, ami kor a pok róc le ke rül 
az ágy ról, so ha sem ké ri.
3. Keksz ké rés mor gás sal. Fel ke lés után utam a kony há ba ve zet, itt Je ro mos a ház tar tá si kek
szet tar tal ma zó do boz elé áll és vár. Ha sem mi sem tör té nik, ak kor mély, mor gó hang gal 
„kér”. Több ször is egy más után.
4. Nad rág szárhú zo ga tás. Ha a sa ját für dő szo bai rí tu sa i mat be fe jez tem, öl töz köd ni kez dek. 
En nek a fo lya mat nak egy meg ha tá ro zott ré sze a nad rá gom fel hú zá sa, amely Je ro mos ból 
el len áll ha tat lan meg ra ga dá si kény szert vált ki; nagy mor gá sok kö ze pet te meg fog ja a nad
rá gom szá rát, hogy le he tő leg mi nél ne he zeb ben tud jak be le búj ni. Nagy „él ve zet”, kü lö nö
sen ak kor, ha va la mi ért si e tek.
5.ElmenőbenugatásBubunak,hanincskint.Bubu egy pe kin gi pa lo ta pin csi, aki a kis sé U 
ala kú ház fe let tünk lé vő eme le tén la kik, de az aj tónk ból jól lát ha tó ab lak ban szo kott ül dö
gél ni. Ha meg lát ja reg ge li sé tá ra vo nu lá sun kat, han gos, mél tat lan ko dó uga tás sal kö szönt 
ben nün ket. Er re az én ku tyá im nak nem sza bad vá la szol ni uk, ezért rend sze rint csönd ben, 
de büsz kén vo nu lunk el, ki vé ve, ha va la mi ért Bubu nem ül az őr poszt ján. Ilyen kor Je ro  
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mos, bár mit is csi ná lok, egy na gyon erőteljeset ugat, és néz a meg fe le lő irány ba. Né ha az 
uga tás elő cs al ja Bubut, né ha nem.
6.Pisilésahídravezetőútegybizonyospontján.Reg ge li sé tá val kez dünk, ugye, de a kü lön
bö ző vég ter mé kek ürí té sét a sza bá lyok sze rint majd csak az öt perc nyi re lé vő Gellérthegy 
ku tya pa ra di cso má ban, a sza ba don en ge dés után le het el vé gez ni. Ez len ne a sza bály, de 
Je ro mos a híd ra ve ze tő nép te len mel lék út egy bi zo nyos pont ján „je löl”, min dig ugya nott.
7.Pórázcibálásahegytetőn.A hegy lá bá hoz ér ve a ku tya sza ba don sza lad gál hat, is mer ked
het az ott lé vő ku tyák kal, jö het mel let tem, ku tat hat bok rok ban. Min den nap, ami kor fel
érünk a te tő re, Je ro mos csat la ko zik hoz zám, és ha tá ro zot tan ké ri a zse bem ben vagy a 
ke zem ben lé vő pó rázt. Az egyik vé gét odadobom, azt han gos mor gás sal meg ra gad ja, és 
igyek szik el ven ni tő lem.
8.Pórázjátékavisszafelévezetőútonahídelején.A pó ráz hoz azu tán töb bet nem is nyúl, de 
a vissza ve ze tő út ele jén Je ro mos né hány tíz mé te rig ját szik a nya kán lé vő pó ráz zal, amit 
igyek szik el kap ni, azu tán ma gá tól ab ba hagy ja.
9.Esősidőbentörülközőhozás.Ha esős idő ben jö vünk ha za, rend sze rint ku tya tö rül kö zés is 
van, ami hez a leg több ször Je ro mos hoz za a für dő szo bá ban tá rolt ku tya tö rül kö ző ket – 
ké rés nél kül.
10. Je ro mos reg ge li je. Va la ho gyan úgy ala kult, hogy Je ro mos so vány, so kat sza lad gá ló ku tya 
lett, és ezért reg ge lit is kap. Ezt ő is tud ja, és ha nem elég gyor san szol gá lom fel, ak kor 
elém ül a ku tyák jel leg ze tes ké rő pó zá ban, és ny al ja a szá ját. Ezt a vi sel ke dést csak a reg
ge li vel le het meg szün tet ni.

2. ábra. Jeromos rítusai



 replika 157 replika 157

11. Ágyon fek ve si mo ga tás ra hí vo ga tás. Ku tya sé tál ta tás után, akár ki is vé gez te el, rend sze
rint a szá mí tó gép hez ülök, hogy so ros te en dő i met vé gez zem. Rö vi de sen meg hal lom, amint 
az ágyam ra te le pe dett Je ro mos ma gas fej han gon, mint a kis ku tyák, „sí pol” ad dig, amíg fel 
nem ke lek és ala po san meg nem dö gö nyö zöm, si mo ga tom. Ezu tán gyor san el vo nul az elő
szo bá ba őr he lyé re, hogy az aj tónk előtt el ha la dó kat meg ugat has sa.
12. Dél utá ni sé tá ra in vi tá lás. Úgy há rom óra fe lé, ha sem mi je lét nem adom an nak, hogy 
in du lunk, Je ro mos meg je le nik, meg áll mel let tem és ha tá ro zot tan, kér dő en néz. Rend sze
rint „még nem”, „mind járt”, „várj még egy ki csit” ki fe je zé sek kel pró bá lok időt nyer ni, de 
ez csak né hány perc. Ha nem jö vök, Je ro mos egy re ha tá ro zot tabb, és ugat va ké ri a sé tát. 
Ezt le tu dom ál lí ta ni, hi szen elő for dul, hogy csak ké sőbb van időm. Egy ha tá ro zott, han gos 
„nem” er re ele gen dő. Ak kor Je ro mos sér tő döt ten vissza megy őr he lyé re, majd egy óra 
múl va Buk fenc je le nik meg a sür ge tés sel. Így zaj lik ná lunk a kí sér le ti ku tyák ne héz éle te.
13. Va cso ra ké ré se. A dél utá ni sé ta után jár a va cso ra. Ha ma gá tól nem jön, ak kor Je ro mos 
ha tá ro zott száj nya lo ga tás köz ben „kér dé se ket” tesz fel.
14.Vacsorakészítésközbenkettőszemtápkéréseakamrában.A va cso rát el kell ké szí te ni; ez 
elég bo nyo lult, mert a két ku tya kü lön bö ző ételt kap. Buk fenc túl sú lyos ku tya és már elég 
idős is, ezért ő egy kü lön le ges né met „könnyű táp”ot kap, míg Je ro mos húst és szén hid
rát tar tal mú tá pot. Ami kor be for du lok a kam rá ba az az na pi ada go kért, Je ro mos mind ig 
utá nam jön, kér és kap ket tő sze met Buk fenc táp já ból, amit egyéb ként va cso ra ként so ha
sem len ne haj lan dó me gen ni.
15. A kom pu ter vagy a tévé el zá rá sa után sé ta ké ré se. Az es ti sé ta rö vid és bi zony ta lan ide jű. 
Rend sze rint ak kor ké ri Je ro mos, ha meg hall ja, hogy el zár tam a com pu tert. Be ro han az 
elő szo bá ból és min den mó don jel zi, hogy most azu tán men jünk; ugya nez a hely zet, ha nagy 
rit kán a csa lád együtt néz té vét, és én a ké szü lé ket el zá rom. Ez a jel Je ro mos nak, aki er re 
ug rál ni és kö ve te lődz ni kezd.
16.Haazelőbbieknincsenek,sétakérés.Ha sem kom pu ter, sem TV, sem ven dé gek tá vo zá sa 
nem jel zi, hogy itt az ide je a sé tá nak, ak kor azért előbbutóbb – úgy 11 óra fe lé – Je ro mos 
csak meg pró bál ko zik a ké rés sel.
17. Ven dég el me ne te le kor a ki kí sé rés ké ré se a lift hez. Gyak ran jön nek ven dé gek, mun ka tár
sa im, hall ga tók. Je ro mos élénk fi gye lem mel kí sé ri a be szél ge té se ket, és ha úgy lát ja, hogy 
ép pen be fe je ződ tek, mert fel áll tunk vagy a ven dég el kö szönt, de elég, ha annyit mon dok, 
hogy „hát ak kor…”, per sze olyan hang súllyal, amit az ilye tén el vá lás kor hasz nál az em ber, 
Je ro mos oda sza lad és kér dőn néz, eset leg ké rő en nyü szít is. Ez csak annyit je lent, hogy 
sze ret né a ven dé get a lif tig el kí sér ni. Ezt sok szor meg en ge dem, és ak kor nagy az öröm; 
né ha nem, ak kor el hall gat, és bú san el vo nul.
18. Pok róc ké rés al vás hoz. Nóg rá di ker tünk ben má sok a vi szo nyok, ez a rí tus csak ott for dul 
elő. Je ro mos kap egy pok ró cot az al vás hoz a kő pad ló jú he lyi ség ben, s ha már na gyon 
ál mos és még sen ki sem ké szü lő dik a le fek vés hez, jön, és kér pok ró cot.
19. El du gós já ték ké ré se lab dá val vagy a gumikrokodillal. Né ha tár gya kat rej tünk el egy szo
bá ban, és Je ro mos nak meg kell azo kat ke res nie; gyak ran elő for dul es tén ként, hogy Je ro
mos ma ga hoz za az el du gan dó tár gyat, és ké ri a já té kot.
20. Es ti fa lat ké ré se a sé ta vé gén. Az es ti sé ta után a ku tyák ke res nek ma guk nak egy ké nyel
mes he lyet az al vás hoz, Je ro mos nak azon ban van még egy fon tos dol ga. Le ül elém, és 
vá gya koz va ny al ja a szá ját. Pár hó nap ja meg gon do lat la nul az es ti sé ta után ad tam egykét 
fa la tot Je ro mos nak a jég szek rény ből, az óta min den nap ké ri. Csak egy pi ci ke da rab fel vá
gott, csak ri tu á lis fo gyasz tás.

A lis ta meg szem lé lé se mu tat ja, hogy bi zo nyos ele mei külsőkörülményekhezvan nak 
köt ve – mint pél dá ul a nad rág szárhú zo ga tás, amely nek ki vál tó in ge rét, ugye, ma gam 
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szol gál ta tom –, má sok a sor rend jük ál tal jel le mez he tők (mint az utol só fa lat az es ti sé ta 
után), megint má sok időhözvan nak köt ve, mint a sé ták a nap sza kos cik lu son be lül.

Ezek a jel lem zők fon tos sze re pet ját sza nak a ku tya el me mű köd te té sé ben, s er re 
még vissza té rek. Itt csak annyit, hogy a rí tu sok is le ír ha tók ap ró sza bá lyok kal, de el len
tét ben a ta ní tott, meg kö ve telt sza bály sze rű vi sel ke dés min ták kal, ezek vé let len sze rű en, 
tár sas ak ci ók ban ala kul nak ki, és ma guk a ku tyák ra gasz kod nak hoz zá juk. Az ed di gi 
vizs gá la ti ada ta ink sze rint a leg több csa lá di ku tyá nál 6–10faj ta rí tus meg je le nik, ez te hát 
a ku tyák jel lem ző tu laj don sá ga ép pen úgy, mint az em ber nek. Egé szen biz tos, hogy 
ilyen rí tu sok ra na gyon könnyű sza bály kö ve tő vi sel ke dést ki épí te ni. Össze fog la lás ként 
te hát azt mond hat juk, hogy fi nom ér zel mi han gol ha tó sá guk mi att a ku tyák könnyen 
ra gasz kod ni kez de nek bi zo nyos ap ró ak ci ók hoz, ame lye ket ta ní tás sal, ne ve lés sel bő ví
te ni, bo nyo lí ta ni le het, és így jön lét re a na gyon em ber sze rű sza bály kö ve tő vi sel ke dés.

A ku tyák is tisz te lik a rang sort, és könnyen el fo gad nak sza bá lyo kat

Min den ren des ku tya gaz da tud ja, hogy a jól ne velt ku tyák kal könnyen el le het fo gad tat
ni sza bá lyo kat. Há rom se gí tő me cha niz mus ra is tá masz ko dik ez a kü lö nös vi sel ke dés. 
Az egyik pon to san az előbb em lí tett konf lik tus mi ni ma li zá lás: ha kö vet ke ze te sen rá szó
lunk va la mi ért a ku tyánk ra, ak kor előbbutóbb úgy csi nál ja, aho gyan sze ret nénk. Te hát 
mond juk mind ig a bal vagy jobb ol da lun kon jön, meg áll a jár da szé len, nem ug rik fel az 
asz tal ra. A ku tyák is na gyon tisz te lik a rang sort, s kü lö nö sen szó fo ga dó ak, ha kö vet ke
ze tes em ber van fe let tük. A má sik se gí tő me cha niz mus a ku tyák rítuskövetőtu laj don sá
ga. Ha egy ku tyá val több ször egy más után, azo nos idő ben, azo nos he lyen, azo nos 
mó don haj ta tunk vég re egy cse lek vést, ak kor a ku tyák na gyon haj la mo sak ezt a sa ját 
kez de mé nye zé sük re legközelebb is ha son ló for má ban el vé gez ni. A har ma dik se gí tő 
me cha niz mus a mintakövetőviselkedés,az után zás, ami a ku tyák nál is jól ki mu tat ha tó.

A csa lád ban ne velt kis ku tya még éle té nek kez de ti sza ka szá ban rá jön a konf lik tus mi
ni ma li zá lás szük sé ges sé gé re. Hi szen nem sza bad a la kás ban a dol gát vé gez nie; nem 
me het ki, ami kor sze ret ne; nem rág hat ja a ci pő ket és a sző nye get; vi szont még biz tat
ják is ar ra, hogy a lab dá ját vagy más já té kát rág csál ja. Kü lön bö ző ak ci ók ra ser ken tik, 
pél dá ul hív ja a gaz da, és rend sze rint meg is ju tal maz za, ha a hí vás nak en ge del mes ke
dik; ké rik tő le a pó rázt, és ha oda vi szi, megint csak ju ta lom a ré sze. A fen ti ek alap ján 
nyil ván va ló, hogy a sok le het sé ges ak ció kö zül né há nyat konf lik tus, az az va la mi lyen 
for má ban bün te tés kö vet, míg más, eset leg tel je sen ha son ló ak ci ó kért nem szól nak, 
vagy ép pen meg is ju tal maz zák. A ku tya nem csak ab ban kü lön bö zik más ál la tok tól, 
hogy na gyon ér dek lő dik a gaz dá val együtt vé gez he tő ak ci ók iránt, ha nem ab ban is, 
hogy a há zi a sí tás so rán – az em ber hez ha son ló an – je len tő sen ki fej lő dött az ön sza bá
lyo zá sa. Ké pes ar ra, hogy sa ját ma gát vissza tart sa egy ak ció el vég zé sé től. Egy kis ku tyát 
na gyon könnyen meg le het ta ní ta ni ar ra pél dá ul, hogy ete tés kor, bár mennyi re is éhes 
már, szé pen vár ja meg, amíg az étel a táljába ke rül, és csak ak kor kezd jen ne ki a fa la
to zás nak, ha ar ra en ge délyt kap. Ha ide je ko rán be ve zet jük, elég a mo hó kis ku tyát 
kéz zel vissza tar ta ni egy szerkét szer vagy han go sab ban rá szól ni, és az ef fé le sza bály 
gyor san ki ala kul. Ge ne ti kai adott sá ga a ku tyá nak az, hogy en ge del mes ked jen ilyen kor 
a rang sor ban fel jebb lé vő nek. Az ut cán sok szor lát ni, hogy a vi dá man ug rán do zó, sza
lad gá ló ku tyák a jár da szé lén meg áll nak és néz nek hát ra fe lé, hogy gaz dá juk tól az át ha
la dá si en ge délyt meg kap ják. Ha ezt sok évig mind ig így te szik, felnőttkorukban még a 
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leg kí vá na to sabb ül döz he tő társ vagy macs ka sem fog ja őket a sza bály meg sze gé sé re 
kész tet ni.

David G. Freedman (1958) egy kí sér let ben kü lön bö ző ku tya faj ták ese té ben azt vizs
gál ta, hogy mennyi re ké pe sek a meg ta nult sza bályt a „ma gu ké vá ten ni”, va gyis ak kor 
is meg tar ta ni, ha a bün te tés ve szé lye ép pen nem fe nye get. Hús da ra bo kat he lye zett el 
a köly kök kör nye ze té ben, és né hány szor meg bün tet te őket, ha fo gyasz tot tak be lő le; 
majd ami kor mind egyik meg ta nul ta a fel ada tot és már rá sem né zett a kí vá na tos fa la
tok ra, el tá vo zott a he lyi ség ből. Nos, a bázenji köly kök ek kor azon nal a hús hoz men tek 
és me get ték, a skót ju hász ku tyák vi szont szé pen meg tar tóz tat ták ma gu kat. Ez azt 
mu tat ja, hogy a sza bály kö ve tés nek je len tős mér té kű ge ne ti kai té nye zői van nak, ame
lyek per sze az egyes faj ták kö zött is na gyon kü lön böz het nek.

Ter mé sze te sen igen nagy sze re pe van a kör nye ze ti té nye zők nek is, így pél dá ul a gaz
da kö vet ke ze tes sé gé nek. Ha a sza bály úgy szól, hogy né ha meg kell áll ni a jár da szé lén, 
né ha meg át le het sza lad ni min den kü lö nö sebb konf lik tus nél kül, ak kor a ku tya min
den eset ben a szá má ra leg ked ve zőbb vál to za tot fog ja vá lasz ta ni. Eset leg azt ta nul ja 
meg, hogy nem is olyan nagy do log az a bün te tés, ér de mes né ha koc káz tat ni. Mind ez 
egyéb ként az em ber gye re kek re is vo nat ko zik. Ne higgye sen ki azon ban, hogy ez a vi sel
ke dé si ön kont roll ma gá tól ér te tő dő je len ség az ál lat vi lág ban. Pró bál jon meg va la ki 
mond juk egy bor zot va la mi re meg ta ní ta ni a fen ti ek kö zül. Már az el ső lec ké nél meg
lát ja, hogy ez majd nem le he tet len fel adat. Ha egy egyéb ként sze líd bor zot meg aka dá
lyoz nak va la mi ben, azon nal tá mad. Sa ját el kép ze lé sei van nak a le het sé ges ak ci ók 
vi lá gá ról, és csak na gyon sok ju ta lom és na gyon sok bün te tés vál toz tat hat va la mit a 
vi lág ké pén. Ezért ta lál ko zunk a cir kusz ban igen gyak ran ido mí tott ku tyák kal, borz zal 
vi szont so ha sem. A fen ti pél dák na gyon egy sze rű, egyegy ak ci ó ra vo nat ko zó sza bá
lyok, le ír ha tók a le het, nem le het dön tés sel. Tud juk, hogy az em ber nem csak ilyen 
egy sze rű sza bá lyok kal szer ve zi tár sas éle tét, ha nem sok szor na gyon össze tet tek kel is.

Van a pszi cho ló gu sok nak egy ré gi, hí res kí sér le te, amely ben azt le het meg vizs gál ni, 
vane már fo gal ma egy kis gyer mek nek ar ról, hogy a tár gyak ál lan dó ak. Ez szá munk ra 
ma gá tól ér te tő dő nek tű nik, de egy né hány hó na pos ba bá nak vagy akár egy ál lat nak 
egyál ta lán nem az. Ha egy há rom éves gyer mek nek mu ta tunk egy já té kot, majd azt a 
sze me lát tá ra a ta ka ró alá rejt jük, ő ter mé sze te sen már tud ni fog ja, hogy a já ték nem 
tűnt el, va la hol meg kell len nie, és mi u tán ke zünk kel a ta ka ró alá vit tük, min den 
bi zonnyal ott is van, ott fog ja ke res ni. Egy né hány hó na pos ba bá nak ez meg old ha tat lan 
rej tély, mert még nem fej lő dött ki a tár gyak ál lan dó sá gá ról al ko tott el kép ze lé se. Ha a 
tárgy el tű nik, nem ke re si, az nin csen. Ha son ló kí sér le te ket ál la tok kal is vé gez tek, és 
ki de rült, hogy a fel nőtt em ber sza bá sú maj mok nak, ku tyák nak jól fej lett tárgy ál lan dó
sá gi el kép ze lé sei van nak, ké pe sek meg ol da ni ez zel kap cso la tos fel ada to kat. Vegyünk 
pél dá ul há rom, asz tal ken dő vel le ta kart ko sár kát, és ül tes sük le a ku tyát a ko sa rak elé, 
majd mu tas sunk ne ki egy lab dát. Ha a lab dát most va la me lyik ko sár ba rejt jük, meg mu
tat juk üres ke zün ket, és azt mond juk: „keresd”, ak kor a ku tyus azon nal tud ni fog ja, 
hogy a lab dát me lyik ko sár ká ban hagy tuk. Egy bo nyo lul tabb vál to za ta en nek a fel adat
nak, ha egy pi ci lab dát ve szünk a ke zünk be, és elő ször az el ső, majd a má so dik, har ma
dik ko sár ba rejt jük a ta ka ró alá ke zün ket, de a két ko sár kö zött mind ig meg mu tat juk 
a te nye rün ket, hogy ben ne vane még a lab da. Ha mind a há rom ko sa rat meg jár tuk, a 
keresd fel szó lí tás ra a ku tyá nak azon nal ah hoz a ko sár hoz kell for dul nia, ahon nan üre
sen húz tuk ki a ke zün ket. Há rom éves gye re kek és a leg több ku tya meg tud ja ol da ni ezt 
a bo nyo lul tabb fel ada tot is.
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Egy szer va la mi ért úgy érez tem, hogy Buk fenc ku tyá mon ki kell pró bál nom, va jon 
me gáll jae he lyét egy ilyen fel adat nál; és mi vel még so ha sem csi nál tam, ar ra gon dol
tam, hogy ez bi zony na gyon bo nyo lult kí sér let, hi szen a ku tyá nak nyu god tan kell ül nie 
a kí sér le te ző rej tő kéz moz gá sai so rán, jól kell fi gyel nie, meg kell je gyez nie, hogy hon
nan ke rült elő üre sen a kéz, és még ar ra is vár nia kell, hogy en ge délyt kap jon a ke re
sés re. Azt gon dol tam, négyöt nap ta lán ele gen dő lesz, hogy ezt a bo nyo lult „já té kot” 
Buk fenc meg ta nul ja. Be kell val la nom, na gyon alá be csül tem kutyám ké pes sé ge it; 
öt perc nyi ta nu lás ra volt szük sé ge ah hoz, hogy az ese tek nagy több sé gé ben si ke re sen 
meg ta lál ja az el rej tett lab dá kat. Ek kor az egész do log gya nús lett szá mom ra: nem 
le het, hogy itt nem is tárgy ál lan dó ság ról, ha nem va la mi egé szen más ról van szó? 
Hi szen ját szunk, Buk fenc nek ül nie kell nyu god tan, én rej te ge tek, majd ő ke res. Nem 
le het, hogy itt csu pán ezt a kö zös já ték sza bályt ta nul ja meg? Nos, ha ez így van, ak kor 
könnyen el dönt he tő. Ha né mi lab da rej tés után le te szem a lab dát és csu pán az üres 
ke ze met te szem a le ta kart ko sár kák ba, ak kor, no ha nin csen mit ke res ni, Buk fenc nek 
még is úgy kell ten ni, mint ha ke res ne, mert a já ték sza bály ed dig úgy szólt. Ki pró bál tam, 
és nagy meg le pe té sem re el mé le tem igaz nak bi zo nyult. Buk fenc ugyan ve tett egy pil lan
tást a mel let tem he ve rő lab dá ra, de a keresd szó hal la tán buz gón át ku tat ta mind há rom 
ko sár kát, va gyis va ló ban al kal maz ta az elő ző leg meg ta nult sza bályt.

Egy kí sér let nem kí sér let – mond ják a szak mám ban, és egy ku tya meg fi gye lé sé ből 
ne mi gen sza bad je len tős kö vet kez te té se ket le von ni; egy kis csa pat ala kult te hát Topál 
Jó zsef, Gácsi Már ta kol lé gá im ból és Sár kö zi Zsu zsan na egye te mi hall ga tó ból, hogy a 
szak ma sza bá lyai sze rint sok ku tyá val tisz tes sé ge sen, több ször meg is mé tel jük a sza
bály ta nu ló kí sér le tet. Mi u tán a tárgy ál lan dó ság va ló ban fon tos el kép ze lé se az em ber 
el mé jé nek, de az em ber is szí ve sen ta nul já ték sza bá lyo kat, úgy gon dol tuk, hogy az lesz 
a leg he lye sebb, ha nem csak ku tyák kal, ha nem gye re kek kel, sőt fel nőtt egye te mi hall
ga tók kal is meg csi nál juk ezt a kí sér le tet, és eh hez Ger gely György ne ves gyer mek pszi
cho ló gus ta ná csa it is fi gye lem be vesszük. Vé gül 19 fel nőtt ku tya, 24 4–6 év kö zöt ti 
gyer mek és 24 egye te mi hall ga tó vett részt a kí sér let ben. A kí sér le ti kö rül mé nyek is 
vál toz tak egy csep pet. A lé nyeg re egy sze rű sít ve a le írást: egy te rem ben fél kör ben fel
ál lí tot tunk há rom mű anyag pa ra vánt. Ezek mö gé le he tett rej te ni a fel hasz nált tár gyat, 
és a rej tő ke zet egy mű anyag vö dör he lyet te sí tet te, ami be a kí sér let kez de tén el he lyez
tük a meg ke re sen dő lab dát. Ezt meg is mu tat tuk min den kí sér le ti alany nak, majd a 
kí sér let ve ze tő egyen ként el vo nult a mű anyag pa ra vá nok mö gé, ott ma ta tott va la mit, 
majd meg mu tat ta, hogy ben ne vane még a lab da a vö dör ben, és ment a kö vet ke ző 
táb lá hoz. Ott is ma ta tás, majd a vö dör mu ta tá sa. A há rom pa ra ván után a kí sér le te ző 
vissza jött a ki in du lá si he lyé re, és vagy ő, vagy ku tyák ese té ben a je len lé vő gaz da, a 
gyer me kek ese té ben pe dig a szin tén je len lé vő óvó nő ad ta meg a je let a ke re sés re, mi u
tán az egyik mű anyag pa ra ván mö gött ott ma radt a vö dör ben lé vő tárgy. Min den kí sér
le ti alany több ször el vé gez te a fen ti mó don a ke re sést, a lab da per sze mind ig más és 
más he lyen ke rült ki a vö dör ből. Mi vel nem csak ku tyák vol tak a kí sér le ti ala nyok, az 
össze ha son lít ha tó ság mi att fon tos volt, hogy akár ku tya, akár em ber a részt ve vő, le he
tő leg egy for ma in for má ci ók kal ren del kez zen a kí sér le ti hely zet ről. A gyer me kek nek és 
az egye te mi hall ga tók nak te hát csak annyit mond tunk, mert va la mi kel lett mon da ni, 
hogy ez egy kí sér let, és ne kik kell ki ta lál ni, hogy mit is kell csi nál ni; akár mit is csi nál
nak, az hoz zá tar to zik a kí sér let hez.

A kö vet ke ző, 3a) áb rán lát ha tó, hogy a fel nőt tek alig, a gyer me kek és a ku tyák már 
jó val több hi bát vé tet tek a lab da ke re sés köz ben, no ha a ku tyák ered mé nye is sta tisz ti
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ka i lag je len tő sen kü lön bö zött a vé let len ke res gé
lés ese tén szó ba jö vő ered mény től. A kí sér let 
ezen ré sze csak azt mu tat ja, em ber és ku tya 
ké pes meg je gyez ni, hogy a vö dör ből mi kor rej ti 
a mű anyag pa ra ván mö gé a lab dát a kí sér le te ző.

Most jön az iga zán iz gal mas ré sze a kí sér let
nek. Mi u tán az el ső rész ben a kí sér le ti ala nyok 
szé pen meg ta nul ták, hogy ho gyan kell meg ke
res ni az el du gott lab dát, a kö vet ke ző pró bán a 
kí sér let ve ze tő a rej tés so rán el dug ta a zse bé be a 
lab dát úgy, hogy ezt a kí sér le ti ala nyok nem lát hat ták, és a pa ra vá nok kör be já rá sa után 
az üres vö dör mu ta tá sá val je lez te: in dul hat a ke re sés. A 3b) áb ra mu tat ja, hogy eb ben 
az eset ben az ala nyok hány szá za lé ka kez dett szisz te ma ti kus ke re sés be a pa ra vá nok 
mö gött. A leg utol só kí sér le ti pró bán elé jük állt a kí sér let ve ze tő, és jól lát ha tó an a sze
mük előtt a zse bé be dug ta a lab dát, majd a szin tén fi gye lem fel kel tő en meg mu ta tott 
üres vö dör rel el in dult a mű anyag pa ra vá nok mö gé, és el vé gez te az el du gás mí me lé sét. 
Ezu tán vissza jött a he lyé re, azt mond ta, me het, és ha akar tak, in dul hat tak a kí sér le ti 
ala nyok [3c) áb ra]. Nos, mind a há rom cso port ban akad tak el més részt ve vők, hall ga
tók, gye re kek, ku tyák, akik egy sze rű en rá mu tat tak a kí sér le te ző zse bé re: ott van az 
el rej tett lab da!

De az ilyen csa va ros el me ke ve sek sa ját ja, az egye te mi hall ga tók majd nem öt ven 
szá za lé ka ek kor is el in dult és úgy tett, mint ha ke res ne a mű anyag pa ra vá nok mö gött; 
a gye re kek nek va la mi vel na gyobb szá za lé ka tett így, és a ku tyák kö zel há rom ne gye de. 
A hall ga tó kat és a gye re ke ket meg le he tett kér dez ni, hogy még is mi ért in dul tak el, 
min den ki azt vá la szol ta: úgy gon dol ta, ez egy ke re ső já ték, és füg get le nül at tól, hogy 
hol a lab da, a sza bály sze rint ne kik ke res ni kell.

Nin csen okunk ké tel ked ni ab ban, hogy a ku tyák más ként gon dol ták. Bi zo nyít ja ezt 
az is, hogy ami kor az egész mű ve let ről fel vett vi de o fel vé te le ket át néz tük, ki de rült, a kí  
sér le ti ala nyok, gye re kek, ku tyák, hall ga tók sok kal gyor sab ban vé gez nek az egyes mű 
anyag pa ra vá nok mö göt ti né ze lő dés sel ak kor, ha lát ták a kí sér le te ző zse bé ben a lab 
dát, mint ami kor az va la hol el volt rejt ve. Ugyan csak több ször pil lan tot tak a kí sér le te
ző re a ke re sés köz ben, ha ná la volt a lab da, mint ami kor nem volt. Vé gül na gyon ér de
kes meg fi gye lés volt mind az em be rek, mind pe dig a ku tyák ese té ben, hogy úgy tűnt, 
mint ha csak imi tál nák a ke re sést, ami kor a lab da nem volt a pa ra vá nok mö gé rejt ve. 
Nagy ke re ső moz du la to kat tet tek, még a mennye zet sar ka it is vé gig néz ték, hogy jól lát
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szód jon, ők ke res nek; pe dig az elő ző, egyéb meg fi gye lé si ada tok ból tud juk, hogy min
den ki tisz tá ban volt a hely zet tel.

En nek a bo nyo lult kí sér let nek az az egy sze rű vég ered mé nye, hogy a ku tyák – ép pen 
úgy, mint a gye re kek – na gyon gyor san ké pe sek egy sza bály rend szert meg ta nul ni és al  
kal maz ni még ak kor is, ha an nak egyéb ként jól be lát ha tó cél ja, ér tel me nin csen. Te hát 
nem csak az em be rek, a ku tyák is sza bály ta nu lás ra ké pes lé nyek! Ha son ló ese tek jól 
is mer tek a ku tya tar tók kö zött, ami kor az idő sebb, do mi náns ku tya „ta nít ja be” a fi a ta
lab bat, va gyis rá mor dul, meg fe gyel me zi, ha az meg sért va la mi lyen sza bályt. Az evo lú
ci ós ha son ló sá gok vizs gá la ta szem pont já ból na gyon fon tos, hogy a ku tyák sza bály kö ve
té se jól ész lel he tő mó don össze kap cso ló dik a rang sor ral, mert így fel té te lez he tő, hogy 
a rí tu sok ki ala ku lá sa és a sza bály kö ve tés mind két faj nál, az em ber nél és a ku tyá nál is 
azo nos me cha niz mu sok for má já ban, ha son ló sze lek ci ós ha tá sok ra je lent meg.

A rí tus, a sza bály és az idő fo ga lom fi lo ge ne zi se

Ha el fo gad juk a ku tya és az em ber kö zöt ti vi sel ke dé si ana ló gi á kat mint mo dellt az 
em ber ko rai vi sel ke dés evo lú ci ó ja egyes ese mé nye i nek le írá sá ra, ak kor azt a kö vet kez
te tést von hat juk le, hogy a kez det kez de tén csu pán a nap sza kos rit mus ból adó dó idő
pontbe ál lí tá si le he tő sé gek vol tak je len; ezt kö vet ték az ér zel mi ese mé nyek sor rend jé
nek rep re zen tá ci ói, majd a sza bály ta nu lás sal az ér zel mi leg ke vés bé töl tött, de még 
mind ig szek ven ci ák kal, fo lya ma tok kal ope rá ló rí tus és sza bály rend sze rek ki ala ku lá sa. 
Ez tu laj don kép pen pon to san meg fe lel Piaget el mé le té nek, ame lyet a fej lő dő gyer me
kek fo ko za tos idő kon cep ci ó i nak meg je le né sé ről írt le.

Az 1. fo ko zat ban a nyelv ki fej lő dé se előtt a gyer mek a je len ben él, és sem mi fé le idő kon
cep ci ó ja nin csen.
A 2a) fo ko zat a „preoperational stage I” (3–6 éves kor), amely ben a gyer mek már ké pes 
az ese mé nye ket so rok ba ren dez ni.
A 2b) fo ko zat „preoperational stage II” (7–11 év), amely ben a gyer mek már kü lön bö ző 
ese mény so ro za to kat ké pes össze kap csol ni, de még nem iga zán ké pes az idő tar tam kon
cep ci ó ját meg fe le lő en al kal maz ni; az csak
a 3. fo ko zat ban, az „operational stage”ben, úgy 12 éves élet kor kö rül va ló sul meg (Piaget 
1970).

A fen ti ku tya meg fi gye lé sek alap ján a ku tyák va ló szí nű leg a 2a) fo ko za tig ju tot tak el, 
míg a leg több egyéb ál lat va ló szí nű leg csak az 1. fo ko za tig. Le het ne a kü lön bö ző kul
tú rá kat is a piageti fo ko za tok alap ján rang so rol ni, bár a kul tú ra egé szét te kint ve va ló
szí nű leg min den kul tú ra már évtízezredek óta el ju tott a leg fej let tebb ál la pot ba – va gyis 
ké pes az idő tar tam fel fo gá sá ra, de bi zo nyos in téz mé nye i ben, bi zo nyos fo lya ma ta i ban 
mint af fé le re lik vi á kat őr zi a ko ráb bi idő ma ni pu lá ci ós ál la po to kat is.

Vé gül van még egy as pek tu sa ezek nek a vizs gá la tok nak. Eto ló gi ai is me re te ink sze
rint az ál la ti el me tel jes mér ték ben a kül ső kör nye zet és a bel ső élet fenn tar tó in ge rek 
sza bá lyo zá sa alatt mű kö dik. Az em be ri el me vi szont ké pes ar ra, hogy ön ak ti vá lá sá ra 
fel hasz nál ja ko ráb bi rep re zen tá ci ó it is, va gyis bi zo nyos ér te lem ben egy re füg get le neb
bé vált a kül ső sza bá lyo zás tól. Az ál la ti el me tu da tos ál la po tai va ló szí nű leg ezért csu
pán sporadikusak, szem ben az em be ri el me hosszan tar tó – ha az éb ren lét tel jes tar ta
má ra nem is ki ter je dő – tu da tos ál la po ta i val. A rí tu sok és a sza bá lyok ép pen az el me 
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füg get le ne dé sé nek esz kö zei. Az ak tív tu dat, a kon cent rá ció igen ener gia igé nyes és 
fá rasz tó ál la pot. Az ak ti vál ha tó ér zel mi és sza bály rep re zen tá ci ók le he tő vé te szik a 
tu dat ala cso nyabb szin tű mű kö dé sét, csak ese ten kén ti be kap cso lá sát, s kü lö nö sen az 
el me filo ge ne zis ének ko rai sza ka szá ban – mint ezt a ku tya kí sér le tek is mu tat ják – fon
tos sze re pük le he tett.

Idő, or ga ni zá ció, komp le xi tás, fej lő dés

Vé ge ze tül né hány meg fon to lást sze ret nék ten ni az idő és az evo lú ci ós rend sze rek 
kö zöt ti össze füg gé sek ről. A fej lő dés bár me lyik vál to za tát is vizs gál juk, le írá sá ban 
je len tős sze re pet ját szik az idő és a komp le xi tás; vizs gál nunk kell ezért ezek sze re pét 
mind a filo, mind az on to ge ne zis ben. Vegyük rész le te seb ben szem ügy re a replikatív 
rend szer „de novo” ke let ke zé sét (Csányi 1989). Az élet ke let ke zé se a „0” (zé rus)rend
szer ből in dul ki, amely egy nyílt, ener gia áram ban ál ló ké mi ai rend szer, ahol mo le ku lá
ris kom po nen sek vé let len sze rű en ke let kez nek és bom la nak. Ez a rend szer fo lya ma to
san ge ne rál mo le ku lá ris komp le xi tást a rend sze ren át ha la dó ener gia fel hasz ná lá sá val, 
de ez a komp le xi tás or ga ni zá lat lan, ezért a komp le xi tás fel ső ha tá rát a rend szer ter mo
di na mi kai pa ra mé te rei szab ják meg. Lé nye ges jel lem ző je a rend szer nek, hogy ál la pot
ha tá ro zói kö zött az idő nem sze re pel. Mi u tán a kom po nen sek vé let len sze rű en ke let
kez nek és bom la nak, ele gen dő nagy rend szer ese té ben a rend szer struk tú rá ja csu pán 
sta tisz ti kus in ga do zá so kat mu tat, időfüggetlen.

Ha egy ilyen zérusrendszerben akár a leg egy sze rűbb replikatív rend szer csí ra (RR) 
meg je le nik, kre a tív ak tus ról be szél he tünk, mert a ko ráb ban je len lé vő, ad dig or ga ni zá
lat lan kom po nen sek fel hasz ná lá sá val egy el kü lö nít he tő, or ga ni zá ci ó já ban jel le mez he
tő új en ti tás je lent meg. A kre a tív ak tus kö vet kez mé nye az idő nek mint pa ra mé ter nek 
a meg je le né se is. A kre a tív ak tus és az idő meg je le né se lé nye gi össze füg gést mu tat 
(Csányi 1992: 257–281).

A leg egy sze rűbb RR is cik li kus fo lya mat, és mint ilyen, de fi ní ci ónk alap ján jel le mez
he tő a cik lus idő vel. Ez az idő azon ban nem be fo lyá sol ja a prekurzornak mint rend szer
nek a mű kö dé sét, csu pán kül ső meg fi gye lő szá má ra jel zi új tí pu sú lé te ző fel buk ka ná
sát. Ezért ezt másodfajúidőnekfog juk ne vez ni. Ez az idő fo ga lom lé nye gé ben azo nos 
az zal, amit a fi zi ká ban idő nek ne ve zünk. Vi lá go san fel kell is mer nünk, hogy ez az 
idő pa ra mé ter csu pán a kül ső meg fi gye lő szá má ra lé te zik, és nem be fo lyá sol ja ma gát a 
te rem tett rend szert.

Az RR mű kö dé se so rán vé let len sze rű en bő vül het újabb kom po nen sek kel, mint ezt 
ko ráb ban ki fej tet tük. Egyegy újabb kom po nens ki vagy be lé pé se a replikatív cik lus ba 
is kre a tív ak tus, meg vál toz tat ja az adott rend szer szer ke ze tét, be fo lyá sol hat ja az egyes 
kom po nen sek funk ci ó ját, a tel jes rend szer vi sel ke dé sét, nö ve li a replikatív rend szer 
komp le xi tá sát. A kre a tív ak tus va ló di te rem tést ered mé nyez. Gon dol juk meg, hogy a 
kom po nens rend sze rek de fi ní ci ó já ból kö vet ke ző en a rend szer iden ti tá sa min den új kom
po nens nek a be lé pé sé vel alap ve tő en meg vál to zik. Mi u tán a kom po nens rend szer nem 
ele ve adott, ha nem a kom po nen sek ál tal meg ha tá ro zott, a kom po nen sek or ga ni zá ci ó já
nak kö vet kez mé nye, egy új kom po nens meg je le né se elő re ki szá mít ha tat lan, emergens 
tu laj don sá gok hoz ve zet het. A leg lé nye ge sebb ezek kö zül szin tén az idő vel kap cso la tos.

A so ro za tos kre a tív ak tu sok ered mé nye ként je lent ke ző iden ti tás vál to zá sok ese mé
nyei az adott rend szer tör té ne tét ké pe zik. A tör té net mint olyan jel le mez he tő az idő vel, 
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de nem a cik lus idő ana ló gi á já ra, ha nem olyan mó don, amit Berg son (1930) tar tam nak 
ne ve zett. Ezt az időt elsőfajú időnek fog juk ne vez ni. Ez alap ve tő en kü lön bö zik a 
má sod fa jú idő től. A má sod fa jú idő vég te le nül oszt ha tó, és min den tar to má nya ér tel
mez he tő. Az el ső fa jú idő is oszt ha tó, de csu pán a tör té ne tet al ko tó ese mé nyek elő for
du lá sa sze rint. Kétkét ese mény kö zött el telt idő – akár hány cik lus is ját szó dik le 
ez alatt – a rend szer tör té ne te és funk ci o ná lá sa szem pont já ból tel je sen ér dek te len. Az 
el ső fa jú idő le ír ha tó az ese mé nyek szek ven ci á ja ként is, ami ből azon nal ki vi lág lik, hogy 
ez az idő is rend szer spe ci fi kus, és nem sok kö ze van a fi zi ká ban hasz nált idő fo ga lom
hoz. Az el ső fa jú idő szo ro san össze függ a replikatív rend sze rek komp le xi tá sá val.

Ho gyan is je lent ke zett az idő? Mindkétfajta idő az RR or ga ni zá ci ó já nak kö vet kez
mé nye. Az or ga ni zá ció ele mi ak tu sa a re kur zió, a zárt cik lus. Amint ez meg je le nik, 
fel lép a má sod fa jú idő, a re kur zív rend szer ma gán ide je, és ha a re kur zió külsőhatásra
ug rás sze rű en meg vál to zik (ez csak új kom po nens be, il let ve ki lé pé se ként, te hát kre a
tív ak tus ként kép zel he tő el), meg je le nik az el ső fa jú idő is. Te hát nem az idő hoz za 
lét re a replikatív rend sze re ket, az evo lú ci ót, ha nem ép pen for dít va: a replikatív rend
sze rek létezésükkelállítjákelőazidőt,amely mind két for má já ban az adott rend szer spe
ci fi kus pa ra mé te re. Mind az el me, mind a tár sa da lom fel fe dez te az el ső fa jú és a 
má sod fa jú időt is, mert mind két rend szer ön ma gá ban is evo lú ci ó ra ké pes en ti tás, 
amely nek lé te zé sé vel jár az idő mint pa ra mé ter meg je le né se.
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