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„Kevés olyan területe van az emberi viselkedésnek, amelynek
előfordulása esetén azonnal a legintenzívebb emóciókat és
érdeklődést váltja ki a jelenlévőkből, és amiről olyan sok jóindulatú,
de elképesztő badarságot hordtak össze, mint az emberi agresszió”
(Csányi,1999)
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Az agresszió tudományos igényű kutatása egészen az etológia kezdetéig nyúlik vissza. Az
első viselkedéssel kapcsolatos írás (Darwin: The expression of the emotions in man and
animals, 1872) ugyan még nem említi az „agresszió” kifejezést, pusztán a nemtetszés, utálat,
gyűlölet, harag és felháborodás viselkedésbeli és fiziológiai megjelenéséről ír. Azonban az
1973-ban orvosi és fiziológiai Nobel-díjjal kitüntetett Konrad Lorenz egy egész könyvet
szentel a témának (Das sogenannte Böse, 1963). Említésre méltó, hogy Lorenz már ekkor azt
írja, hogy párhuzam vonható az emberi és az állati agresszió között. Mint látni fogjuk a
manapság folyó agresszióval kapcsolatos kutatások egyik központjában is az ember áll. Ennek
megfelelően a dolgozatomban bemutatásra kerülő eredményeket is olyan szemszögből
tárgyalom, hogy azok miként kapcsolódnak hozzánk emberekhez. Látni fogjuk, hogy milyen
szerteágazó az etológia agresszióval foglalkozó irodalma, annak ellenére, hogy mint
említettem, a kutatások célja az esetek egy jelentős részében az emberi magatartás jobb
megismerése. Dolgozatom célja ezen főbb – sokszor egymástól teljesen független – kutatási
irányvonalak eredményeinek bemutatása, közös keretbe foglalása.
1. Az etológiai szempontú elemzés
Az etológia, mint tudomány megalakulását Lorenz és Tinbergen munkásságához köthetjük.
Lorenz (1963) gondolatai, akár dolgozatom mottójául is szolgálhatnának: „A feladat
nagysága, és ennek tudatában vagyok, meghaladja írói képességeimet. Szinte lehetetlen
szavakba foglalni egy olyan rendszer működését, ahol minden mindennel kölcsönös okokozati összefüggésben áll! […] Minél bonyolultabb felépítésű egy rendszer, annál nagyobb a
kutatására és tanítására háruló feladat, és talán mondanom se kell, hogy az ember társas életét
alkotó ösztönszerű és kulturális úton szerzett magatartási módok hatásegyüttese a
legeslegbonyolultabb szisztéma ezen a földön.”
Niko Tinbergen nevéhez fűződik a viselkedés tanulmányozásának négy alapvető
szempontjának: a funkció, a mechanizmus, az egyedfejlődés és az evolúció kijelölése
(Tinbergen, 1951, 1976; idézve Csányi, 1994). Úgy gondolom, hogy csakúgy mint az összes
magatartás vizsgálatakor, az agresszió etológiai elemzésekor ezeket a szempontokat kell szem
előtt tartani. A megválaszolandó kérdéseink tehát: mi a funkciója az agresszív viselkedésnek
(hozzájárul-e az állat fennmaradásához); mi a konkrét (élettani, biokémiai, genetikai)
mechanizmusa; hogyan jelenik meg az egyedi fejlődés során (fokozatosan, szakaszosan vagy
átalakulásokkal); és milyen evolúciós története van (miért és hogyan jelent meg az adott faj
evolúciója során).
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Ezen négy szempont közül különösen az agresszió (genetikai és élettani) mechanizmusaival
valamint a funkciójával kapcsolatban áll részletes irodalom a rendelkezésünkre, így
dolgozatomban is erre a két kérdésre fektetem a fő hangsúlyt. Azonban ahol lehetőség nyílik
rá, ott utalok az evolúcióval és egyedfejlődéssel kapcsolatos eredményekre is.
2. Az agresszió fogalma
Az agresszió definiálása sok szinten ragadható meg (pszichológiai-pszichiátriai, etológiai,
biológiai megközelítésben). Az etológiai-evolúciós szempontú definíció szerint az agresszió
olyan versengés, melynek során az azonos fajú egyedek igyekeznek egymást valamilyen
korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrás (táplálék, nemi partner, terület, búvóhely,
stb.) közeléből eltávolítani, vagy annak megszerzésében a másikat megakadályozni, aminek
köszönhetően nő az agresszív egyed rátermettsége (Wilson, 1975 idézve Goodenough és
mtsai, 2001). Eszerint az agresszió a túlélés szempontjából szükségszerű és adaptív, s noha
jelentős energiaráfordítással és kockázatvállalással (sérülések) jár együtt, igen hatékony
módja az fajon belüli kompetíció lebonyolításának. Továbbá lehetővé teszi, hogy az utódok a
legrátermettebb szülőktől származzanak, hiszen két vetélytárs közül az erősebbiké lesz a
terület, nőstény, stb. Valamint az agresszió azt is biztosítja, hogy egy állatfaj egyedei
optimálisan oszoljanak el egy adott térben (Lorenz, 1963).
Ettől eltér a pszichiátriai agressziófogalom, mely szerint „az agresszivitás olyan erőteljes,
célirányos akció, mely verbális vagy fizikális formában a düh és harag érzésének motoros
megfelelőjének tekinthető” (Kaplan és Sadock, 1998). Ez a definíció különböző belső
állapotokhoz köti az agresszív viselkedésformákat, illetve azok konkrét megvalósulásáról ír.
Hiányzik azonban belőle a cselekvés tárgya. Ezzel a kérdéssel Spielberger (1983)
megfogalmazása már képes elszámolni, aki szerint „az agresszió destruktív vagy büntető
jelleget hordoz, mely másik személy vagy tárgy ellen irányul”. Azonban mindkét esetben
hiányolható, hogy az etológiai megközelítéssel szemben nem említi, hogy mi az agresszió
funkciója, ami nélkül lehetetlen megérteni, hogy valójában miért jött létre és hogy miért
szükségszerű, hogy fennmaradjon.
Bár az agresszió etológiai definíciója ma már tankönyvi anyag (Csányi, 1994; Lénárd,
2001), mégis a mai napig vita tárgyát képezi, hogy miként lehetne precízen meghatározni ezt
a jelenséget. Hinde (1974, idézve Slater, 1980) szerint az agresszió olyan viselkedésforma
melynek célja, hogy egy másik egyednek sérülést okozzon. Bár később a szerző kizárja az
agresszió definíciójából a predációs viselkedést, még így is nagy különbség az általam
használt definícióhoz képest, hogy nem beszél a viselkedés adaptív voltáról, és hogy nem
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illeszthetőek bele az agresszív viselkedések nagyon fontos részét képező ritualizált formák,
mint például a morgás, szőrborzolás, káromkodás. Archer (1976, idézve Slater, 1980)
deffenzív agresszió néven említi a sarokba szorított állat támadóviselkedését, függetlenül
attól, hogy ez fajtárs ellen irányul-e vagy sem.
Egy összefoglaló írás szerint (Semyanova, 2003) ez a definíció körüli nehézség abból
adódik, hogy az ember hajlamos aszerint agressziónak tekinteni valamit vagy nem, hogy ő
maga mit érezne abban az adott helyzetben, és így az agresszió ténye nem objektív viselkedési
változók alapján kerül megállapításra. Egy másik etológiai írás (Slater, 1980) szerint az
agresszió definíciója körüli problémákat az okozza, hogy az etológusok általában a
megjelenési formájuk szerint csoportosítják a viselkedéseket, tehát a külsőleg hasonlók
kerülnek egy csoportba. Ennek megfelelően az egyes cselekedeteket még azelőtt agresszívnek
minősítik, hogy lenne információjuk a mögöttes motivációról.
Láthatjuk tehát, hogy az agresszió tanulmányozásakor egy komplex és nehezen megfogható
viselkedésformával állunk szemben, melynek jellemzése több szinten is történhet.
3. Az agresszió típusai
Az agresszív viselkedésformákat sokan sokféleképpen próbálták csoportosítani funkciójuk
szerint, markáns különbséget azonban csak az elnevezések terén tapasztalhatunk. Dodge és
Coie (1987) például különbséget tesz reaktív és proaktív agresszivitás között. Az előbbi, mint
a megfélemlítésre adott védekező reakció írható le, míg az utóbbi célja az erődemonstráció, a
dominancia jelzése. Ennek fényében a reaktív típus megfeleltethető a védekező- (defenzív),
míg a proaktív típus a támadó (offenzív) agressziónak, melyek Ramirez (1998)
csoportosításában jelennek meg. Az előbbihez kapcsoltan érdemes megjegyezni, hogy az
állatra jellemző megküzdési stílus (Koolhaas és mtsai, 1999) függvényében egy agresszív
akció során is aktív vagy passzív módon válaszol (pl. Benus és mtsai, 1989). Aktív viselkedés
az „üss vagy fuss” – angol kifejezéssel „fight or flight” –, míg a passzív viselkedésre a
mozdulatlanság jellemző (bővebben lásd Salvador és Costa, 2009). Lorenz (1963) az egyéni
(saját csoporttárs elleni) és csoportos (csoportok közti) agresszió között tesz különbséget.
Moyer (1968) a funkció és az előforduló kontextusok alapján az agressziót már több
csoportba sorolja (idézve Greenberg és Haraway, 1998). Territoriális agresszió esetén a
versengés egy adott területért folyik. Az emlősök sok fajánál megfigyelhető, hogy a szülők
agresszív magatartással igyekeznek kölykeik viselkedését szabályozni. Ezt a típusú
magatartást nevezik szülői-fegyelmező agressziónak. Az elválasztási agresszió szintén a szülő
és utóda között játszódik le. Az utódok minél tovább tartó gondozást próbálnak kierőszakolni,
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míg a szülők igyekeznek minél korábban abbahagyni azt. Bizonyos fajoknál kialakult az
agressziónak olyan formája is, amelynek során a hímek erőszakkal kényszerítik a nőstényeket
arra, hogy őket fogadják el párjuknak, ez a szexuális agresszió. A rangsorral kapcsolatos
agressziónak elsősorban a csoportban élő állatok esetében van jelentősége, ahol a kialakult
rangsor lehetővé teszi az erőforrások lehető legkisebb energiaráfordítással történő
megosztását. Ezeken kívül megemlítik még a félelem-motiválta és irritábilis (fájdalom
motiválta) agressziót is. Néha a préda támad a ragadozóra, megkísérelve annak elűzését. Ilyen
például a madarak csúfolódó viselkedése, melyet ragadozó elleni „agresszió”-ként szoktak
emlegetni, bár amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy az agresszió egy fajon belüli
interakció, akkor talán helyesebb ezt a típusú magatartást ragadozó elleni viselkedésnek
nevezni (pl. Díaz-Uriarte, 1999; Dowdey és Brodie, 1989).
Az agresszió sok esetben ritualizált harc formájában nyilvánul meg (Lorenz, 1963). A harc
ezen ritualizált formái lényegében kommunikatív aktusok, melyek arra szolgálnak, hogy a
felek harc nélkül döntsék el, hogy melyikük az erősebb, és az birtokolhatja a forrást.
Ritualizált küzdelem figyelhető meg például a paradicsomhalak (Macropodus opercularis)
hímjeinél is (Miklósi és mtsai, 1995). A felek először kimerevítik az uszonyaikat, sok esetben
már ez is elegendő ahhoz, hogy a gyengébb állat elmeneküljön.
A kacsafélék tojójának egyik jellegzetes viselkedésformáján, a heccelésen (1. ábra), jól
nyomon követhető az is, hogy az agresszióval kapcsolatos filogenetikus rítusok az evolúció
folyamán milyen változásokon mentek keresztül (Lorenz, 1963). A kacsafélékre jellemző,
hogy két pár viszálya során az egyik tojó felindultságában túl közel merészkedik a
„megtámadott” párhoz, majd pedig megszeppenve saját bátorságától visszamenekül az erős
hímhez. De amint biztonságban tudja magát, felbátorodik, és elölről kezdődik az egész
folyamat. Ennek a viselkedéssornak eltérő mértékben ritualizált változatai megfigyelhetőek a
különböző fokú filogenetikai rokonságban álló bütykös réce, a vörös ásólúd és a tőkés réce
esetében. A ritualizálódás minden esetben abból áll, hogy új „ösztönös” mozgás jön létre,
amely formájában egy korábbi, több ösztön hatására kialakult magatartásmódot utánoz.

1. ábra Kacsafélék tojójának jellegzetes heccelő viselkedése (Lorenz, 1963)
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Mivel látható, hogy az agresszióra számos megjelenési forma jellemző, valamint a
csoportokba sorolása sem egyértelmű, ezért a dolgozatomban olyan kutatások eredményeit
ismertetem, melyek az agressziót általános értelemben használják (az etológiai definíciónak
megfelelően), és nem a különböző agressziótípusok összehasonlításával foglalkoznak.
4. Az agresszió biológiai háttere
Az agresszív viselkedés komplex idegi és hormonális szabályozás, illetve erős genetikai
kontroll alatt áll. Mivel a viselkedésélettani és viselkedésgenetikai kutatások is szervesen
kapcsolódnak az agresszióról alkotott etológiai képhez, és mivel ezek nélkül az ismeretek
nélkül a viselkedési szint is csak nehezen értelmezhető, itt egy rövid összefoglalót adok az
agresszió genetikai, hormonális és idegi hátteréről.
4.1 Genetikai háttér
Természetesen a genetikai meghatározottságot nem úgy kell elképzelnünk, hogy világos
instrukciók vannak az állatok génjeibe írva (ahogy ezt sokan hiszik a félreérthető
(fél)tudományos médiahírekből), hanem ez pusztán annyit jelent, hogy egy adott
viselkedéselem megjelenésének valószínűsége nagyobb, amennyiben az azt kódoló gén egy
bizonyos allélja jelen van (Goddenough és mtsai, 2001). A gének a szervezetet felépítő vagy
annak

működését

szabályozó

fehérjék

aminosavláncait

kódolják.

Enzimreakciók

befolyásolásán és a gének kölcsönös egymásrahatásán, illetve a gén-környezet kölcsönhatáson
keresztül pedig maga a viselkedés is szabályozódhat.
Maxson egy 1996-os összefoglaló írásában (idézve Goddenough és mtsai, 2001) egy sor
olyan gént említ, melyek egerek esetében befolyásolják az agressziót. Ilyen az X
kromoszómán található monoamin oxidáz valamint az androgén receptor, a 9-es
kromoszómán található szerotonin receptor, a 10-es kromoszómán található ösztrogén
receptor, a 17-es kromoszómán található t-komplex gén és a 18-as kromoszómán található αkalcium kalmodulin kináz II.
A monoamin oxidáz (MOAO) hiányának agresszióra gyakorolt szerepére például egy
holland család férfitagjainál figyeltek fel először. Cases és mtsai (1995) ezen megfigyelésből
kiindulva egy olyan transzgenikus egérvonalat állítottak elő, amelyben egy deléciós mutáció
következtében hibás volt a MOAO-t kódoló régió. Ezen egerek hímjeinél felnőtt korban
megnövekedett agressziót figyeltek meg rezidens-betolakodó tesztben.
Egereken és patkányokon végzett kísérletek (pl. Kruk, 1991; Oortmerssen és Bakker, 1981)
azt is bebizonyították, hogy irányító szelekcióval lehetséges néhány generáció alatt
növekedett vagy csökkent agressziójú vonalakat előállítani.
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Dierick és Greenspan (2006) Drosophilákon állított elő tíz generációig tartó szelekció alatt
két agresszív törzset, melyek különböztek a két nem szelektált törzstől a különböző agressziót
mérő változók (verekedések száma egy óra alatt, verekedés latenciája, verekedés gyakorisága)
tekintetében, amennyiben két hím legyet összeraktak egy petricsészében. A szerzők a
viselkedési megfigyeléseket követően, a 21. generáció vizsgálatával számos gént
azonosítottak (2. ábra), melyek különböző mértékben fejeződtek ki az agresszív és a nem
szelektált populációk között. Ezen gének közül néhányat mutáns állatok előállításával is
teszteltek.

2. ábra Gének, melyek eltérő mértékben fejeződtek ki agresszív és nem szelektált Drosophila
törzsekben a 21. generációt követően. Az egyes gének részletes leírását lásd Grumbling és
Strelets, 2006. A félkövérrel jelölt gének esetében történt meg a mutánsok tesztelése

Viszonylag újkeletű genetikai modellnek számít a kutya, melynek nagy előnye, hogy olyan
génpolimorfizmusok is megtalálhatóak benne, melyek a korábban kizárólagos modellként
alkalmazott rágcsálókban nem (pl. DRD4 hosszúságpolimorfizmus, lásd: Van Tol és mtsai,
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1992; 3. ábra). Az is kiderült, hogy azokban a kutyafajtákban, ahol a DRD4 hosszú allélok
gyakorisága magas volt, nagyobb valószínűséggel fordult elő az agresszió (Ito és mtsai,
2004). Az 5HTT gén is hasznos markernek bizonyult az agresszió szempontjából kutyák
esetében (Maejima és mtsai, 2006)

3. ábra DRD4 intron 2 hosszú allélja kutyákban (Héjjas és mtsai, 2009).
Általában elfogadott tény, hogy a domesztikáció során jelentősen csökkent a kutya ember
elleni agressziója. Mindazonáltal mikor az ember eltérő képességű fajtákat szelektált, néhány
esetben az agresszió emelkedése volt megfigyelhető. Néhány fajta vagy egyed túlzott (pl. pit
bull terrierek) vagy abnormális (pl. rage szindrómás cocker spánielek) agressziót mutat,
azonban a nagyfokú érdeklődés ellenére ezeknek a viselkedéseknek még nem ismert a
genetikai háttere.
4.2 Hormonális háttér
Hormonnak azokat a belső elválasztású mirigyek által termelt anyagokat nevezzük, melyek
közvetlenül a vérbe ürülnek, és a termelődés helyétől távol fejtik ki hatásukat. Az emlősök
által termelt hormonok mindkét típusa – peptidek és szteroidok – sejtszintű mechanizmusokon
keresztül fejtik ki a hatásukat, ami azonban a viselkedési szintre is kihathat. Goodenough és
mtsai (2001) szerint a hormonok háromféleképpen fejthetik ki a hatásukat: az érzékelő
folyamatokra hatva, a központi idegrendszer fejlődésére és működésére hatva illetve a
viselkedés végrehajtásában szerepet játszó folyamatokra hatva.
Patkányokon végzett agresszióval kapcsolatos kutatások eredményeiből megtudhatjuk,
hogy a mellékvese glükokortikoid szekréciójának természetes akut emelkedése fokozza az
agresszivitást (Haller és mtsai, 2000). Továbbá szintén patkányok esetében akut
glükokortikoid kezelésekkel is jelentős mértékben növelhető az agresszivitás (Brain és Haug,
1992). A glükokortikoidok tartósan magas szintje (krónikus stressz) ezzel szemben gátolhatja
az agresszivitást.
Ezen kutatásokkal összhangban például a fehér koronás verébsármánynál (Zonotrichia
leucophrys gambelii) is költés idején a kortikoszteron krónikusan magas szinten való tartása
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külső beavatkozás révén a territoriális agresszió csökkenését eredményezte (Meddle és mtsai,
2002), bár nem zárható ki, hogy egyéb jelen kutatásban nem vizsgált agresszió típusokat (pl.
irritabilis agresszió) növelheti a krónikusan magas kortikoszteron szint. Egereknél a
kortikoszteronos kezelés hatására megnövekedett a jövőbeni szubmisszív viselkedés mértéke
(Leshner és mtsai, 1980), míg a mellékvesék eltávolítása az agresszív viselkedés drámai
csökkenését okozta (Brain és mtsai, 1971; Harding és Leshner, 1972). Embernél az alacsony
alapkortizolszint összefüggésben állhat az antiszociális viselkedéssel – amely bár egy
rendkívül összetett és nehezen definiálható viselkedéskomplex (Meloy, 1995). A diagnózis
kritériumai között egyebek mellett olyan agresszióval is kapcsolatba hozható tényezők
szerepelnek, mint a bűntudat és az empátia hiánya, a viselkedés alacsony kontrollja,
impulzivitás, felelőtlenség és bűnözésre való hajlam – úgy a felnőtteknél (McBurnett és
Lahey, 1994; Virkkunen, 1985), mint a gyerekeknél és serdülőknél (McBurnett és mtsai,
2000; Shoal és mtsai, 2003).
Szintén bizonyított a tesztoszteron agresszióra gyakorolt hatása (összefoglalásként lásd
Archer és mtsai, 2005 és Book és mtsai, 2001). Ez a hatás kettős: egyrészt az egyedfejlődés
korai szakaszaiban hozzájárul azoknak az idegi struktúráknak a kialakulásához, amelyek
felnőttkorban lehetővé teszik a hím nemi magatartást és az agressziót, másrészt felnőttkorban
stimulálja ezeket (Archer, 1988, idézve Archer, 2009 által). Azonban valószínűleg a
tesztoszteron esetében sem egy egyszerű agresszióserkentő hatásról beszélhetünk, hiszen
Crews (1974) egy vizsgálata arra utal, hogy a hatás kontextus-specifikus, mert megállapította,
hogy kasztrált, majd hormonkezelésben részesített zöld anoliszok (Anolis carolinensis) csak
abban az esetben mutattak agressziót a betolakodók ellen, ha az eredeti ketrecükbe tették őket
vissza.
Az adrenalinnak indirekt hatása van az agresszióra. Mivel nem hatol át a vér-agy gáton,
olyan perifériás, agressziót segítő folyamatokat irányít, mint a szívritmus, vérnyomás,
energetikai anyagcsere stb. (Haller és Makara, 1998).
A melatonin - amelynek az agresszivitásra és stresszre gyakorolt hatását is kimutatták - a
tobozmirigyben termelődik. Azáltal, hogy a fény gátolja a termelődését, éjszaka több
termelődik belőle, mint nappal, és télen hosszabb ideig termelődik, mint nyáron, emiatt
idegrendszeri ritmusgenerátor szerepét tölti be (Redman és Armstrong, 1983). Például kék
akara sügérek (Aequidens pulcher) esetében, az intrakraniálisan beadott melatonin
csökkentette az agresszivitást (Lepage és mtsai, 2005). Ezzel ellentétben, házi egerek (Mus
musculus) öt egymást követő napon exogén melatoninnal való kezelése a territoriális
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agresszivitás növekedését eredményezte (Paterson és Vickers, 1981). A fentiek alapján nem
tűnik egységesnek a melatonin agresszivitásra gyakorolt hatása.
4.3 Idegrendszeri háttér
Az általános értelemben vett állati viselkedést nagy mértékben meghatározza az idegrendszer
működése. Ennek értelmében az agresszió megismerésének is része az idegi struktúrák és
mechanizmusok leírása.
4.3.1 Neurotranszmitterek
A neurotranszmitterek az idegsejtek közötti, illetve az idegsejtek és más sejtekkel való (pl.
izomsejt, mirigysejt) kommunikációját szolgálják. A biokémiai pszichiátria egyik
legkutatottabb témája az agyi szerotonin szerepe az impulzív, agresszív magatartásban (Ricci
és mtsai, 2005; van Goozen és Fairchild, 2006). Minden olyan fizikai, kémiai vagy
pszichológiai behatás (pl. sérülés, gyógyszer, méreg, félelem, fájdalom), ami az agyi
szerotonin hatását gátolja, emberben és állatban egyaránt agresszió-fokozó hatású, míg a
centrális szerotonin-hatást serkentő szerek vagy beavatkozások jelentősen fékezik az
agresszív megnyilvánulásokat (pl. Nelson és Chiavegatto, 2001; Summers és mtsai, 2005). Az
ezzel kapcsolatos kutatások főleg patkányok és főemlősök esetében mutatták ki a szerotonerg
funkciók zavara és az agresszív viselkedés közötti összefüggést (pl. Kaplan és mtsai, 1994;
Popova és mtsai, 1991).
A dopamin mint a motivációs és jutalmazási rendszerek, illetve a motoros koordináció
szabályozásának

egyik

legfontosabb

neurotranszmittere,

az

agresszív

viselkedés

modulációjában is részt vesz (Dennis és mtsai, 2006; Ferrari és mtsai, 2003; Hoglund és
mtsai, 2005; Miczek és mtsai, 2002). A dopaminszint emelkedését mutatták ki agresszív- és
defenzív viselkedés után embernél és patkánynál egyaránt (Kuikka és mtsai, 1998; Miczek és
mtsai, 2002). Kimutatták a dopaminrendszer hiperaktivitása és az impulzív agresszivitás
növekedése közötti összefüggést is (összefoglalásként lásd Seo és mtsai, 2008).
Az agresszív kontaktus hatására nagy mennyiségű noradrenalin (norepinefrin) szabadul fel,
mely közvetett hatásai révén megteremti az agresszivitás energetikai hátterét, stimulálja a
szagérzékelést (Guan és mtsai, 1993 - patkányokban), csökkenti a fájdalomérzetet (Thomas és
Matsumoto, 1995 - egerekben) és serkenti a memóriát (pl. Griffin és Taylor, 1995 patkányokban; Marino és mtsai, 2005 - egerekben). A noradrenerg rendszernek az agresszióra
kifejtett közvetlen hatásai kettősek, ugyanis az enyhe vagy közepes aktiváció fokozza az
agressziót, míg a nagyon erős gátolja, és félelmi reakciót vált ki (Haller és Makara, 1998).
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A gamma-aminovajsav (GABA) gátló neurotranszmitter (összefoglalásként lásd de
Almeida és mtsai, 2005); gyakorlatilag mindenhol jelen van az agyban, és számtalan
neuroncsoport termeli. Kis dózisban növeli az agressziót, viszont agressziót csökkentő
közvetett hatása is ismert (Miczek és mtsai, 2002).
Nem olyan rég mutatták ki, hogy a nitrogén-monoxid (NO), mely patkányok esetében nagy
sűrűségben fordul elő az érzelem-szabályozó agyi régiókban, számos neurotranszmitterspecifikus folyamatra hatással lehet (Rodrigo és mtsai, 1994). NO hiányos egerek esetében
például Nelson és mtsai (1995) fokozott agressziót figyeltek meg. A jelenségre úgy figyeltek
fel, hogy meglepően gyakran találtak halott egereket a ketrecekben, majd egy rezidensbetolakodó teszt segítségével igazolták, hogy a kontrollhoz képest valóban magas volt az
agresszív viselkedés aránya.
4.3.2 Agyi struktúrák
Az agresszió kialakulásában fontos egy ún. „bottom-up” drive, ami belső izgatottsági
állapotként (aspecifikusabb, arousal jellegű) jelentkezik és az ősibb, agytörzsi-limbikus
struktúrákhoz kapcsolódik, másrészt egy „top-down” kérgi struktúrákhoz köthető kognitív
értékelő-gátló rendszer, mely a szociális helyzetet és annak fenyegetettségét értékelve alakítja
ki a különböző magatartási mintázatot (Siever, 2008).
Az agresszió szabályozásának központi eleme egy döntően egyirányú információ-áramlást
közvetítő rendszer, melynek elemei a mediális amigdala, a hipotalamikus támadási zóna és a
középagyi centrális szürkeállomány. A rendszer elemeinek működését a limbikus rendszerhez
tartozó számos más (elsősorban gátló) agyterület modulálja. Ezek közül főleg a limbikus
rendszert, különösen a hipotalamuszt és amigdalát tanulmányozták legtöbbet mint az
agresszivitás központi irányítóit (pl. Giammanco és mtsai, 2005; Kruk, 1991).
Az amigdala aktivációja elősegíti az agressziót (Potegal és mtsai, 1996), míg léziója
csökkentette azt disznóknál (Levinson és mtsai, 1980); patkányoknál ugyan csökkentette a
macska jelenlétében mutatott dermedést (ami az általam használt etológiai definíció
értelmében nem tekinthető agressziónak), de nem volt hatással a hímek közötti agresszióra
(Blanchard és Takahashi, 1988), és nem csökkentette az offenzív magatartást sem egy másik
kísérletben (Oakes és Coover, 1997).
A mediális amigdala elsődleges szerepe a szociális kontaktusokban alapvető szerepet játszó
szenzoros modalitások (legfőképpen a szagló bemenetek) integrálása és a hipotalamusz felé
továbbítása (Alheid és mtsai, 1995; Canteras és mtsai, 1995; Petrovich és mtsai, 2001). Direkt
bemenetet kap az olfaktoros rendszerből, illetve a frontális és temporo-parietális kérgi
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területekről (Scalia és Winans, 1975; Alheid és mtsai, 1995). A feldolgozott szenzoros
információ a komplex szociális magatartások organizációjában játszik kulcsfontosságú
szerepet.
Az emberi „pszichosebészet” is számos adatot szolgáltat az amigdala agresszióban játszott
szerepére. Például a kétoldali amigdalotómiát sikerrel használták terápia-rezisztens agresszív
betegek kezelésére (Ramamurthi, 1988; Sachdev és mtsai, 1992). Kombinált PET és fMRI
vizsgálatokkal az is bebizonyosodott, hogy egészséges egyéneknél verbális agresszióval
párhuzamosan az amigdala aktivitása megemelkedik (Ray és Prefontaine, 1994).
A hipotalamusz szerepét a magatartás, köztük az agresszió szabályozásában Hess (1928)
svájci elektrofiziológus vetette fel macskán végzett kísérletei kapcsán. Azóta nagyon sok
fajban (emberben is) ki tudtak váltani agresszív magatartást a hipotalamusz medio-laterális
átmenetében elhelyezkedő bazális hipotalamikus terület stimulációjával (összefoglalóként
lásd: Siegel és mtsai, 1999). A hipotalamikus támadási zóna kiterjedt kapcsolatrendszerrel
rendelkezik, közel 30 agyterületre küld rostokat (Roeling és mtsai, 1994). Általánosan
elfogadott szerepe szerint a támadási zóna az agresszió szabályozásában központi elemként
szerepel; a stresszválasszal, a szituáció kognitív felmérésével és a fiziológiás állapottal
egyeztetve itt dől el, vajon támadó magatartást mutasson-e az egyed, vagy sem (de Kloet és
mtsai, 1996; Kruk és mtsai, 1998; Kruk és Haller, 2001).
A középagyi centrális szürkeállomány (periaqueductal gray, PAG) a rendszer harmadik
eleme. Feladata elsősorban a fájdalomérzet, menekülés és agresszió felsőbb organizációja és a
vegetatív reakciók közötti kapcsolat összehangolása (Bandler és Shipley, 1994; Beitz, 1995).
A hipotalamikus támadási zóna közvetlenül vetít mind macskában (Bandler és McCulloch,
1984; Bandler és mtsai, 1985), mind patkányban (Mos és mtsai, 1982; Roeling és mtsai,
1994) a PAG dorzolaterális- laterális részéhez.
Ebből a rövid leírásból is jól látszik, hogy milyen összetett élettani mechanizmusok állnak
az agresszió hátterében. Valószínű, hogy még szerteágazóbb képet kapnánk, ha egészen a
molekuláris mechanizmusok szintjéig (növekedési faktorok, jelátviteli útvonalak) próbálnánk
visszavezetni az agresszív viselkedéseket, mint ahogy az például a Nelson és Chiavegatto
(2001) tette. Bármilyen infraindividuális szinten is kutakodunk az agresszió végtelen hosszú
szakirodalmában, szinte kivétel nélkül azt fogjuk találni, hogy a rendelkezésünkre álló
ismeretek nagyon hiányosak. A legtöbb esetben még ha tudjuk is, hogy mely hormonok, agyi
struktúrák játszanak szerepet az agresszió megjelenésében, nem ismert a pontos
mechanizmus.
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5. Az emberi agresszió
Lorenz (1963) egyértelmű párhuzamot von az emberi és az állati agresszió között, legfőbb
különbségként az emberek eszközhasználatát emelve ki. Ezzel szemben Csányi (1999, 2006)
az ember esetében megkülönbözteti a biológiai és a kulturális agressziót, hangsúlyozva azt a
tényt, hogy az emberi agressziónak fajspecifikus jellegzetessége, hogy a tanulás és a kultúra
igen nagymértékben meghatározza gyakoriságát és formáját. Szélsőséges kultúrák közötti
különbség figyelhető meg az agresszió tekintetében például a gyermekeiket a sérelmek
azonnali megtorlására és egymás megtámadására valamint verekedésre bíztató dél-amerikai
yanamók illetve a verekedő gyerekeket szétválaszó és kibékülésre biztató busmanok között
(Eibl-Eibesfeldt, 1989).
Már láttuk, hogy az agresszivitás alapvetően adaptív magatartás, a szerepe különösen fontos
az egyén túlélése szempontjából a változó környezeti kihívásokkal szemben. Számos olyan
emberi agresszióforma létezik, amelyet a társadalom legalizál (valamilyen mértékben
mindenkinél megnyilvánulnak) és ezeknek az általános szemlélet pozitív és negatív
jelentőséget is tulajdonít (érdekérvényesítés, karrier, sportversenyek, önvédelem, gyengék
védelme és a haza védelme érdekében a háború is).
Az emberei agresszió jellegzetes megnyilvánulási formája a verbális agresszió (Csányi,
1999), ami általában enyhébb, ritualizálódott agressziós formának számít és gyakran megelőzi
a gesztusokat vagy a fizikai támadást. A legegyszerűbb verbális forma csupán nyelvi jelzése
az agressziós aktusnak (pl. „megverlek”). Gyakoriak a szexuális töltetű vagy a dominanciával,
csoportnormákkal kapcsolatos, sokszor fizikai vagy mentális sérülésekre utaló megjegyzések
(pl. „hülye”) vagy a szociális deviancia említése (pl. „kurva”).
Emberi agresszióval meglehetősen sokszor találkozhatunk például a médiában, mely
Csányi (1999) szerint annak köszönhető, hogy bár az emberek általában elítélik az agressziót,
mivel rendkívül érzékenyek annak különböző megnyilvánulásaira, ezért még a tévé képernyő
előtt ülve is aktiválódnak biológiai ösztöneik, és például szurkolnak az agresszió áldozatáért.
Az emberi agresszióval foglalkozó számos tudományos kutatás között nem meglepő módon
szerepel a média emberi agresszióra gyakorolt hatásának vizsgálata is. Bushman és Huesmann
(2006) fiatalkorú és felnőtt alanyokon tesztelte az agresszív jeleneteket tartalmazó
tévéműsorok, filmek, videójátékok és képregények hatását. Kísérletük során agresszív
viselkedésformákat, gondolatokat és érzéseket, valamint különböző élettani változókat
(pulzusszám, vérnyomás) mértek. Az találták, hogy a médiának van hatása az emberi
agresszivitásra, és míg a felnőttek esetében a rövidtávú hatás a jelentősebb, addig a
fiatalkorúak esetében ez a hatás inkább hosszú távon jelentkezik.
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Hartup (1974) a különböző korú gyerekeknél megfigyelhető agressziót vizsgálva arra az
eredményre jutott, hogy a korai gyerekkort követően csökken az agresszió. Nemek között
nem talált különbséget, azonban az idősebb (kisiskolás korú) gyerekek esetében kimutatható
volt, hogy a negrid rasszba tartozókra inkább jellemző az agresszió. A szerzők szerint
mindezen kor és rassz szerinti különbségek az instrumentális agresszióban (ami valamilyen
kívánatos dolog megszerzésére irányul) mutatkozó különbségekre vezethetőek vissza.
Egy összefoglaló írás (Felthous és Kellert, 1987) számos korábbi publikációt gyűjt össze,
melyben pro és kontra is hoznak fel érveket, hogy akik gyerekkorukban állatokat kínoznak,
azok felnőttként nagyobb valószínűséggel követnek el erőszakos bűncselekményeket. A
szerzőpáros ezt az ellentmondást az eltérő módszertanokból adódó különbségeknek tudja be.
Ezen vizsgálatok jól szemléltetik az emberi agresszió kutatására jellemző kettősséget.
Egyrészt biológiai, etológiai szempontból közelítve meg a jelenséget világosan látszik, hogy
adaptív viselkedésről van szó. Másrészt azonban az agressziót a társadalom negatívan ítéli
meg, így sok – főleg pszichológiai jellegű – kutatás azt vizsgálja, hogy mely kockázati
tényezők hajlamosítanak az agresszióra. Jól látható az is, hogy az embereken végzett
megfigyelések nem kísérleti jellegűek, hanem inkább esettanulmány-szerűek illetve olyan
összehasonlítások (korrelációs eredmények) amelyeknél nagyon nehéz minden potenciális
hatótényezőre kiegyensúlyozni a mintákat. A legtöbbször igyekeznek valamilyen élethelyzetet
előteremteni, és sokszor az agressziót sem az általam is ismertetett etológiai definíció szerint
mérik, hanem olyan társadalmi fogalmakban, mint pl. a bűnözés.
6. Emberi agressziós problémák állatkísérletes modellezése
Bár láthattuk, hogy számos eredmény áll rendelkezésünkre az emberi agresszióval
kapcsolatban, mégis bizonyos vizsgálatok főleg etikai okokból nem végezhetőek el
embereken (pl. műtéti beavatkozások, hormonkezelések). Illetve az egyszerűbb összefüggések
(korrelációk) esetében is nehéz az ok-okozati összefüggések megállapítása, mert egy emberi
populáció esetében nagyon nehéz egy kiegyensúlyozott mintát összeszedni. Ilyen esetekben a
kutatók modellállatokon kísérleteznek. A modellállatokkal szemben támasztott egyik
praktikus kritérium, hogy nagy egyedszámban könnyen tarthatóak és szaporíthatóak legyenek.
Ezért (és a szigorú állatvédelmi törvények következtében) az emberszabásúakat kevéssé
használják laboratóriumi modellállatként, bár a filogenetikai rokonság miatt a rajtuk kapott
eredmények lennének a legkönnyebben általánosíthatók az emberre. A legelterjedtebbek a
rágcsáló modellek (főként patkányok, de génkiütéses kísérletek esetében inkább az egerek),
bár az agressziókutatás viszonylag kezdetei időszakában macskákat is teszteltek laboratóriumi
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körülmények között (pl. Kukorelli és mtsai, 1986). A rágcsálók laboratóriumi körülmények
között történő tartása jól kidolgozott, azonban hátrányuk, hogy viszonylag nagy az élettani,
genetikai különbség az emberhez viszonyítva.
Nelson és Trainor (2007) egy összefoglaló írásában jól összegyűjti, hogy milyen élettani
paraméterekkel állhat kapcsolatban az agresszió, bár hangsúlyozza, hogy az állati modellek
alapján kisé nehézkes az emberre vonatkozó következtetéseket levonni, hiszen az agresszív
viselkedésformák nagyon változatos megjelenésűek. A szerzők több kutatásra is hivatkoznak,
melyek léziós és génexpressziós vizsgálatok segítségével felderítették az agresszióban
szerepet játszó neurális útvonalakat rágcsálók esetében (Delville és mtsai, 2000; Swanson,
2000; Davis és Marler, 2004; Hasen és Gammie, 2005). Gondolatmenetüket úgy folytatják,
hogy bár a főemlősök és az ember esetében nem teljesen azonos az idegrendszeri háttér a
rágcsálókéval (4. ábra), mégis számos homológia figyelhető meg, így a laboratóriumi
modellek használhatóak emberi betegségek, köztük agressziós problémák vizsgálatára.

4. ábra Az agresszióban szerepet játszó neuroanatómiai útvonalak rágcsálók (a) és
főemlősök (b) esetében (Nelson ésTrainos, 2007 alapján)

Mivel már viszonylag korán felfigyeltek arra, hogy az agyi sérülések abnormális agressziót
okozhatnak emberek esetében, az első állati agressziós modelleket is agyi léziókkal állították
elő (de Bruin et al., 1983; Albert and Walsh, 1984). Egy másik megközelítés valamilyen
viselkedési változó alapján agresszív és nem agresszív vonalakat szelektál, melyeknek
különböző anatómiai és élettani paramétereit hasonlítja össze. Egy nemrégiben lezárult ilyen
jellegű kutatás (Haller és mtsai, 2006) például azt találta, hogy az agresszióra szelektált
egerek, melyekre rövid támadási latencia volt jellemző az agresszív aktivitás során eltérő agyi
aktivációs mintázatot mutattak, mint a szelídségre szelektált egerek. További érdekesség,
hogy a rövid támadási latenciájú egerek esetében alacsony glükokortikoid szintet is
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megfigyeltek. Ezek alapján elmondható, hogy az eltérő viselkedésű állatok élettani
paramétereikben is különböznek, ami jó kiindulópont a humán agressziós problémák
modellezéséhez.
Ezen vizsgálatok közül a klinikum számára jelentős eredmény például, hogy több ízben
fokozott agressziót figyeltek meg különböző kísérleti beavatkozásokkal előállított Alzheimert
(Hortnagl et al., 1989; Popovic et al., 1996; Dewachter et al., 2001), epilepsziát (Desjardins
and Persinger, 1995; Cook, 1999; Bolivar et al., 2002) és depressziót (Tannenbaum et al.,
2002; Ossowska et al., 2002; Feng and Ma, 2003) modellező rágcsálókban is.
Különösen nagy figyelmet kapott az utóbbi években például az – antiszociális
személyiségzavart kísérő – abnormális agresszió állatkísérletes modellezése is. Mivel az
agresszió a legtöbb esetben az áldozat részéről negatív kimenettel jár, nem egyértelmű, hogy
mikor tekinthetjük azt normálisnak. Azt mondhatjuk, hogy a kóros, patológiás agressziót
alapvetően az adaptivitás hiánya különíti el a minden fajra jellemző normális agressziótól
(Halász, 2003). Egy leegyszerűsített definíció szerint (Tóth, 2010) „az abnormális agresszió
nem a szituációnak megfelelő módon és mértékben fejeződik ki”.
Egy nemrégiben megjelent összefoglaló írás (Haller és Kruk, 2006) három patkánymodellt
mutat be, ami alkalmas különböző humán abnormális agresszióformák tanulmányozására: 1)
sérülékeny területekre való támadás (fej, nyak, has); 2) felfokozott agresszió (pl. frusztráció
következtében); 3) kontextustól független agresszió (pl. hipotalamusz stimuláció által
kiváltva). A szerzők szerint ez a három modell kitűnően alkalmazható a pszichopatológiában
pl. új kezelések kidolgozására. A fent említett cikk módszertani problémákra is kitér,
miszerint az abnormális agresszió nem mennyiségi, hanem minőségi paraméterek alapján
különíthető el a normálistól. A szerzők szerint akkor tekinthető abnormálisnak az agresszió,
ha nincs megfelelés a provokáció és a reakció között; ha nem követi a fajra jellemző
szabályokat (pl. az agressziót megelőző kommunikációs jelek hiánya); vagy ha nem reagál az
ellenfél szociális jelzéseire (pl. szubmisszív viselkedésre).
Szintén fontos kutatási irányvonal az agresszió kezelésére potenciálisan alkalmas
gyógyszermolekulák fejlesztése. Az agressziót kezelő első generációs gyógyszerek egyben
nyugtatóként is működtek, így rengeteg nemkívánatos mellékhatásuk volt. Az újabban
kifejlesztett gyógyszerek már nem a nyugtatók közül kerülnek ki, azonban még mindig
számos mellékhatással kell számolni (Swann, 2003). Nem meglepő tehát, hogy ez a terület a
mai napig intenzíven kutatott. Egy ilyen témájú 2008-as vizsgálat (Halász és mtsai) abból
indult ki, hogy az NK1 receptorok az agresszió kontrolálásában is szerepet játszanak. A
kísérlet során azt találták, hogy egy NK1 antagonista patkányok esetében csökkentette a
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súlyos harapások számát, míg az enyhébb agressziós formákat nem módosította. Ugyanez az
antagonista szintén moderálta az abnormális agressziót (sérülékeny területekre való támadás).
Ezen eredmények alapján a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy az NK1 antagonisták
a szorongás és a depresszió kezelésén túl az agresszió moderálásában is szerepet játszhatnak.
Úgy gondolom, hogy a bemutatott példák alapján jól látható, hogy az agressziós
állatmodelleken dolgozó kutatóorvosok és biológusok máshová helyezik a hangsúlyt, mint a
humán pszichológusok. A legtöbb esetben nem a társadalomban „természetes” módon
megfigyelhető agresszió okait keresik, hanem a klinikum példáit próbálják modellezni, és a
kóros fenotípusok mögött rejlő okokat feltárni.
7. Az ember környezetében élő gazdasági és haszonállatok agressziója
Természetesen nemcsak az ember, hanem a környezetünkben élő gazdasági jelentőséggel bíró
haszonállatok agressziója is intenzíven kutatott terület. A háziállatokkal kapcsolatos kutatások
esetében főleg az alkalmazott jelleg dominál. Ez egyrészt érthető, hiszen ezen vizsgálatok
célközönségét az állattartók képzik. Azonban egy összefoglaló írás (Rushen, 2003) szerint
fontos lenne, hogy az alapkutatás és az alkalmazott kutatás ezen a területen is
összetalálkozzon. A szerző a különböző tartási módok és az állatjólét kapcsolatával
foglalkozik, mely területnek szerves részét képezi az agressziókutatás is. Véleménye szerint a
legnagyobb probléma, hogy a jelenség többdimenziós voltából adódóan a különböző jóléti
indikátorok használatának függvényében eltérő tartási formák bizonyulnak előnyösnek, hiszen
ezek között „trade-off” kapcsolat áll fenn.
A háziállatok agressziójával kapcsolatos alapkutatás jellegű vizsgálatok főként a
domesztikáció hatását vizsgálják. Ruis és mtsai (2000) szerint a domesztikáció során az
egyedi tulajdonságok populáción belüli eloszlása változott meg, mivel a mesterséges
szelekció következtében az állatok alkalmazkodtak az emberi környezethez. Halfajok
esetében például az agresszió csökkenése és növekedése is tapasztalható a domesztikáció
hatására a vadon élő populációkhoz képest (pl. Ruzzante, 1994; Fleming és Einum, 1997).
Azonban jellemzően az alkalmazott kutatás dominál ezen a területen, hiszen a
háziállatokkal kapcsolatos vizsgálatok többnyire az állatok tartásával, így állatjóléti és
gazdasági problémákkal foglalkoznak. A központi kérdés a most bemutatásra kerülő
kísérletek mindegyikében az, hogy amennyiben az együtt tartott állatok agresszívek
egymással szemben, akkor az ember számára ez jelentős gazdasági károkkal jár.
Egy disznókkal (Sus scrofa domestica) kapcsolatos cikk (Marchant-Forde és MarchantForde, 2005) például arról ír, hogy a pároztatás közben fellépő esetleges agresszió mind
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állatjóléti szempontból (emelkedett stresszhormon szint és pulzusszám), mind gazdasági
szempontból (kisebb alomszám és csökkent növekedés) kifogásolható. A szerzők az agresszió
csökkentésének lehetőségét a pároztatás megfelelő időzítésében (délutáni és esti órákban),
illetve a megfelelő karám (mely búvóhelyeket is tartalmaz) kialakításában látják, és ezen
elképzeléseiket kísérleti eredményeik is alátámasztják. Egy másik kísérlet (Ewbank és Bryant,
1972) szintén disznók esetében bebizonyította, hogy az egy állatra jutó hely csökkenése az
agresszió növekedésével jár együtt.
Mivel nyugaton egyre gyakoribb a háziasított sertések ősének, a vaddisznóknak (Sus
scrofa) a farmokon való tartása, így egyes vizsgálatok (pl. Harris, 2001) ennek a fajnak az
agressziójával is foglalkoznak. A szerzők részletesen leírják három különböző genetikai vonal
esetében a kocák saját kölykeik ellen irányuló agresszióját, valamint megállapítják, hogy az
általuk vizsgált tenyészvonalak között különbség van e tekintetben. Mindezen felül azt
találták, hogy az agresszió mértéke összefügg a szülés időtartamával.
DeVries és mtsai (2004) egy teheneken végzett vizsgálat során kimutatták, hogy az etetők
egymástól vett távolságának növelése (ebben a konkrét kísérleti felállásban 0,5 m-ről 1 m-re)
csökkentette az étkezés közben megfigyelhető agresszív interakciók számát. Ezen
eredmények alapján szintén egy egyszerű módosítás segítségével pozitív változást érhetünk
el, mind állatjóléti, mind gazdasági szempontból.
Szemben a fent említett két kísérlettel Westerath és mtsai (2009) bikák vizsgálata során
semmilyen általuk mért változó és az agresszió között nem talált kapcsolatot. Sem a csoport
mérete, sem az egy állatra jutó hely, sem pedig a rendelkezésre álló itatók száma nem
befolyásolta az agonisztikus interakciók számát.
Bár hosszan lehetne még folytatni a listát, úgy gondolom, hogy ez a néhány rövid példa jól
jellemzi a mezőgazdaságban folyó agressziókutatást. Az elsődleges cél minden esetben, hogy
az állatok ne sérüljenek, az állattartó ne szenvedjen ebből kifolyólag anyagi kárt. Ennek
megfelelően az agresszióra minden esetben úgy tekintenek, mint bármilyen olyan
tevékenységre, ami a másik állatra nézve káros. Szintén fontos kiemelni, hogy a
mezőgazdaságban dolgozó kutatók nem arra kíváncsiak, hogy kísérleti alanyaik miért
agresszívek, vagy hogy milyen élettani változásokkal jár együtt ez a viselkedés. Minden
esetben az agresszió csökkentésére törekednek, többnyire próba-szerencse alapon vagy helyi
szakemberek javaslata alapján tervezett kísérleti felállásokkal. Amennyiben azt tapasztalják,
hogy valamelyik általuk alkalmazott kezelés csökkentette az agressziót, akkor azt javasolják a
gazdáknak, anélkül, hogy az ok-okozati összefüggéseket részletekbe menően feltárnák.
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8. A kutya agressziója
A háziállatok között a kutya különleges helyet foglal el. A hétköznapi szóhasználatban nem
gazdasági állatnak tekintjük, noha klasszikusan juhász, vadász, stb. célokra lettek egyes fajták
kitenyésztve. A mai ember inkább úgy gondol a kutyájára, mint társra. A domesztikáció során
a kutyákra ható szelekció két lépcsőben zajlott, először az ősi formához képest fajszinten
csökkent az agresszió, majd ezt követte a speciális funkciókra történő szelektálás, melyekhez
eltérő agresszióra volt szükség a különböző fajták esetében.
A kutyának az agressziókutatásban betöltött szerepe is kettős. Egyrészt nagyon fontos
irányvonalat képvisel az alkalmazott kutatás, ami a mezőgazdasági állatok példáján
bemutatottakhoz hasonlóan konkrét javaslatokat tesz a kutyatartók számára, és célja nem
annyira a pontos biológiai mechanizmusok feltárása, mintsem a kutyák – mind fajtársaik,
mind az ember elleni – agressziójából származó károk csökkentése. Más részről azonban a
kutya az emberi viselkedés egyfajta modelljeként elméletibb jellegű kutatások alapjául is
szolgál, melyek során a laboratóriumi modellek példáján bemutatottakhoz hasonlóan az
embert próbálják a kutatók jobban megérteni. Ezen sajátos kettősség miatt szentelek egy
külön fejezetet a kutya agressziójának.
8.1 A kutyák agressziójának gazdasági és társadalmi vonatkozásai
Egyes kutatók a kutyák agressziójának gyakorlati jelentőségét helyezik a középpontba. Az
utóbbi években megemelkedett a súlyos kutyatámadások száma (Michelazzi és mtsai, 2004),
és ennek megfelelően fokozódott a hétköznapi emberek aggodalma is (Horisberger és mtsai,
2004). Világszerte számos kutyatámadásról tudunk, ami súlyos közegészségügyi problémát
jelent (Rosado és mtsai, 2007), valamint az orvosi költségekből adódóan igen súlyos
kiadásokat okoz évente a társadalmaknak (pl. Overall és Love, 2001). Ráadásul az agresszió
egyike a legkomolyabb kutyákkal kapcsolatos viselkedési problémáknak, amellyel
állatorvoshoz vagy egyéb szakemberhez fordulnak a kutyát kedvencként tartó gazdák (Fatjo
és mtsai, 2007).
Ez lehet az oka annak, hogy egyre több tudományos kutatás foglalkozik kutyatámadási
statisztikákkal (Sacks és mtsai, 2000), esettanulmányokkal (Guy és mtsai, 2001; Fatjo és
mtsai, 2007), fajtaspecifikus törvényekkel (Watson, 2003; Collier, 2006; Rosado és mtsai,
2007) és kérdőíves felmérések alapján azonosítható agresszióval kapcsolatos kockázati
tényezőkkel (Duffy és mtsai, 2008; O’Sullivan és mtsai, 2008; Hsu és Sun, 2010).
A gazdákat érthető okokból leginkább az foglalkoztatja, hogy leendő kedvencükről előre
tudják, miként fog viselkedni, fog-e agressziót mutatni. Egyrészről felmerül tehát az igény,
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hogy kölyökkutyák esetében előre lehessen jelezni a kutya jövőbeni viselkedését, beleértve az
agressziót is. Az első nagyobb kutya egyedfejlődésről szóló tanulmányt Menzel (1936) tette
közzé,

aki
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éven

keresztül

–

több

mint

ezer

kölyökkutyán

–

folytatott

viselkedésmegfigyelésének eredményeiről számolt be. Menzel a környezeti hatások
fontosságát is hangsúlyozta a kölyök egyedfejlődése során. Részletesen bemutatta a kiskutyák
emberek felé tanúsított érdeklődését, és azt is feljegyezte, hogy az idő előrehaladtával viszont
egyre elővigyázatosabbak lesznek az idegenekkel. Bár kielégítő bizonyítékokkal nem
rendelkezett, mégis amellett érvelt, hogy a környezeti tényezők jelentős hatása ellenére is egy
felnőtt kutya viselkedését előre lehet jelezni kölyökkori megfigyelések alapján. Ezen
kijelentés érvényessége mára a kutyaviselkedés egyik legnehezebben megválaszolható
kérdésévé vált. Természetesen számos olyan próbálkozás eredményei kerültek már
publikálásra, melyek célja egy prediktív kölyökteszt kifejlesztése volt. Például Slabbert és
Odendaal (1999) eredményei szerint azokból a kölykökből lesz jó rendőrkutya, akik kilenc
hónapos korukban mutatnak agressziót a tesztjükben.
Egy másik ide kapcsolódó igény a leendő gazdák részéről, hogy mikor menhelyről
fogadnak örökbe egy kutyát, akkor szeretnék tudni, hogy az miként fog új otthonában
viselkedni. Joggal gondolhatjuk, hogy felnőtt kutyákról lévén szó, ebben az esetben
egyszerűbb dolgunk van. Diederich és Giffroy (2006) egy összefoglaló írásában például
számos olyan munkát idéz, melyek sikerrel validáltak családi- és munkakutyák viselkedését
előrejelző teszteket különböző célokra.

5. ábra Agressziós teszt felnőtt családi kutyán (Persa, 2008)
Jelenlegi tudásunk szerint a családi kutyáknál talált magas prediktív értékekkel szemben a
menhelyi kutyákra kidolgozott tesztek meglehetősen kevéssé megbízható eredményeket
szolgáltatnak esetleges jövőbeli agresszió prediktálása esetén (van den Borg és mtsai, 1991;
Bollen és Horowitz, 2008; Mornement és mtsai, 2008). Christensen és munkatársai (2007)
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például kimutatták, hogy a viselkedéstesztjükben megfelelt (azaz agressziót nem mutató)
menhelyi kutyák 40,9%-a mutatott a későbbiekben agressziót.
Látható tehát, hogy egyelőre nem megoldott az, hogy az újdonsült kutyatulajdonosok (akár
a tenyésztőtől, akár menhelyeről is hozzák el kedvencüket) előre tudják, hogy kutyájuk fog-e
agresszíven viselkedni. Tovább árnyalja a képet, hogy az agressziónak számtalan válfaja van
(ember elleni vagy kutyával szembeni, félelmi, frusztrációs, territoriális, birtoklással
kapcsolatos), melyek detektálására külön-külön teszteket kellene kidolgozni, szemben a
jelenleg bevett gyakorlattal, amikor egy tesztben több kérdésre keresik a kutatók a választ.
Ráadásul egyes kutyák (rendőrkutyák, kommandós kutyák) esetében esetleg a (kontrollálható)
agresszió lehet az egyik szelekciós cél. Mivel azonban nagy igény mutatkozik a kutyák
agressziójának előrejelzésére, az eddigi kevés eredményt felmutató próbálkozások ellenére
mind a mai napig zajlanak kutatások a témában, melyek remélhetőleg közelebb visznek majd
minket a megoldáshoz.
8.2 A kutya, mint az emberi viselkedés modellje
Az utóbbi években a kutyát nemcsak „saját jogán”, hanem – számos viselkedési analógiára
alapozva – az emberi viselkedés modelljeként is vizsgálják (Miklósi és mtsai, 2004; Hare és
Tomasello, 2005). Ez a gondolat a korábbi agresszióval kapcsolatos kutatások eredményeit is
új nézőpontba helyezi.
A kutya ember elleni agressziója önmagában is egy izgalmas tudományos probléma, már
csak azért is, mert a szigorúan vett etológiai definícióba nem illeszthető bele, hiszen nem
fajtársak közötti versengésről van szó. Mindezek ellenére a szakemberek körében az egyik
legrégebb óta és legintenzívebben vizsgált és vitatott témával állunk szemben, melynek
természettudományos igényű kutatása nemrégiben indult meg.
Ma már elfogadott tény, hogy a kutya és a farkas közös őstől származnak, ezt a
mitokondriális DNS analízisének eredményei is alátámasztják (Olsen, 1985; Vilá és mtsai,
1997; Tsuda és mtsai, 1997; Savolainen és mtsai, 2002). Ennek megfelelően több szerző von
párhuzamot a kutya és a farkas viselkedése között (Feddersen-Petersen, 1991; Packard, 2003),
bár nem egyértelmű, hogy a domesztikáció pontosan miként hatott a kutya emberrel szembeni
agressziójára (Frank és Frank, 1982; Sutter és Ostrander, 2004; Hare és mtsai, 2005).
Vitathatatlan tény azonban, hogy a kutya viselkedési repertoárjában számos olyan elem van,
ami hiányzik a farkaséból, és ami az emberrel való együttélés következtében jött létre.
A kutyát különösen az utóbbi években számos esetben az emberi viselkedés modelljének
tekintik: fajon belüli és fajok közötti szociális tanulás (Kubinyi és mtsai, 2009), szociális
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viselkedés általánosságban (Topál és mtsai, 2009), szociális kogníció (Miklósi és mtsai,
2007). Hare és Tomasello (2005) azt feltételezi, hogy a kutyák kimagasló szociális képességei
és az ember kommunikatív jelzései iránti fogékonysága az agressziót és félelmet szabályozó
rendszerekkel együtt, mintegy azok „melléktermékeként” fejlődött ki. Feltételezésük
összhangban van Belyaev és munkatársai 1959-ig visszanyúló ezüst rókákon (Vulpes vulpes)
végzett vizsgálatsorozatának eredményeivel, mely kísérletsorozat során a kutatók azt találták,
hogy szelídségre történő szelektálás számos egyéb tulajdonságbeli változást is eredményezett
(Trut, 1999). A vizsgálat során előállított vonalak közül a nem szelektált rókák félénken és
távolságtartóan viselkedtek az emberrel szemben, és többnyire elmenekültek előle. Ezzel
szemben az agresszív viselkedésre szelektáltak megközelítették az embert és támadtak. A
szelídségre szelektált rókák is megközelítették az embert, de alapvetően barátságosan
viselkedtek vele szemben. A szelíd rókák esetében azonban számos morfológiai változás is
megfigyelhető volt, melyekre nem történt szelekció – szőrszín változás, lekonyuló fülek,
rövidebb farok és lábak. Belyaev domszetikációs elmélete szerint az emberek mindig az
agresszióval kapcsolatos viselkedésformákra szelektáltak, és a háziállatokra jellemző egyéb
tulajdonságok ennek mintegy a „melléktermékei”.
Egy másik vizsgálat (Gácsi és mtsai, 2009) kézből nevelt farkasokat és kutyákat hasonlított
össze egy kommunikációs feladatban. Eredményeik szerint a kutyákhoz képest a farkasok
csak az egyedfejlődés későbbi szakaszában oldják meg sikeresen az emberi mutatás
megértésén alapuló feladatokat, ami a szerzők szerint nem feltétlenül a két faj közötti kognitív
különbségekkel magyarázható. A kutyák már az egyedfejlődés korai szakaszában is képesek
voltak az élelemszerzéshez kapcsolódó agresszív viselkedések kontrollálására, míg a
farkaskölykök nem keresték az emberrel való hatékony együttműködés lehetőségét. Egyes a
kutyafélék evolúciójára vonatkozó hipotézisek (Coppinger és Coppinger 2001; Hare és mtsai,
2005; Hare és Tomasello, 2005) szerint a kutyák esetében a domesztikáció során az
emocionális reaktivitás csökkent, ami alacsonyabb szintű agresszióhoz és félelemhez vezetett,
valamint ezzel párhuzamosan megnőtt az emberekkel való kapcsolatkeresés, ami lehetővé
tette az interspecifikus interakciókhoz szükséges kognitív képességek kifejlődését. Ez
egybecseng a fent említett mutatásos kísérletek eredményeivel, miszerint a kutyák az emberi
szelekció következtében képesek bizonyos viselkedések gátlására szociális kontextusban, és
ennek következtében képesek az emberrel kooperálni.
Összességében elmondhatjuk, hogy a kutya nem csak szocio-kognitív modellje az
embernek, de esetlegesen az emberré válás során bekövetkezett agressziócsökkenést, illetve
fajunkra jelenleg jellemző agonisztikus viselkedéseket is olyan szociális aspektusaiban
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modellezheti, melyre a „klasszikus” laboratóriumi modellek nem alkalmasak. Mindezen túl a
kutya feltehetően sikeresen alkalmazható az agresszió egyes aspektusainak vizsgáltaa esetén
genetikai modellként is (Overall, 2000; Chang és mtsai, 2007).
9. Összegzés
Az agresszió egy olyan komplex genetikai és élettani háttérrel rendelkező viselkedésforma,
mely biológiai értelemben adaptív, azonban amelyet a társadalom többnyire nemkívánatosnak
ítél meg. Jelen írásban az agresszió kutatásának azon aspektusait mutattam be, melyek
valamilyen formában az emberhez kapcsolódnak.
A közvetlenül embereken végzett vizsgálatok többnyire pszichológiai megfigyelések. Itt az
agresszióra mindenképp, mint káros és kerülendő jelenségre gondolnak, azt sok esetben kóros
viselkedéssel, bűncselekményekkel azonosítják. Ezen vizsgálatok legfőképp arra irányulnak,
hogy megtudjuk az emberek milyen helyzetben hajlamosabbak az agresszióra.
Az orvosbiológiai kutatások laboratóriumi modellállatokon (többnyire patkányon és
egéren) zajlanak. Ezen vizsgálatok az agresszió hátterében álló élettani és neurális
mechanizmusok feltárását célozzák, sokszor a nemkívánatos agresszió klinikai kezelését
elősegítendő.
A mezőgazdasági haszonállatokkal dolgozó szakemberek számára a fentiekkel ellentétben
nem az ok-okozati összefüggések és a háttérben álló mechanizmusok feltárása a legfontosabb.
Ők annak az alkalmazott szemléletnek a jegyében dolgoznak, mely a gazdasági kárt okozó
agressziót igyekszik mérsékelni a különböző állatok esetében.
Különös helyet foglal el a kutya agressziójának kutatása jelen irányvonalak között.
Egyrészt természetesen a gazdasági szempontok érvényesülnek, amikor az embertársainkra
veszélyt jelentő kutyákat próbáljuk meg kiszűrni. Ugyanakkor manapság jelentős irányvonalat
képvisel a kutya emberi modellként való tanulmányozása, mely a két faj konvergens
evolúciójából eredő viselkedési analógiákra alapoz.
Összességében elmondható, hogy az agresszió kutatása számos különböző szinten
(biokémiai, élettani, viselkedésbeli, társadalmi) zajlik mind a mai napig, melyek közül az
általam részletesebben tárgyalt viselkedésbeli szint vizsgálata sem egységes. A vizsgálat
alanyaitól és céljától függően különböző szempontokat tartanak szem előtt a kutatók, ám
véleményem szerint az egyes irányzatokra jellemző hiányosságok talán éppen úgy lennének
kiküszöbölhetőek, ha eddig nem használt megközelítést – és esetleg módszertant is –
alkalmaznának bennük.
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10. Summary
Aggression is a really complex phenomenon with strong genetical and physiological
background. From a biological point of view it is highly adaptive, however it is considered
something negative by human societies. In my thesis I presented different aspects of
aggression research focusing on aspects related to humans.
Most of the studies conducted on humans are done by psychologists and these consider
aggression as something harmful that should be avoided or that is more or less equal to
crimes. This kind of research aims to discover the situations when humans are most likely to
behave aggressively.
The medical biology uses laboratory models (mostly rodents) to study aggression. This
research aims to discover the physiological and neural basis of aggression and also to identify
potential medical treatment for it.
Researchers working with farm animals however are not so interested in the mechanisms
behind aggression. Their aim is to minimize aggression in case of farm animals and therefore
to decrease expenses related to this problem.
The dog is a special subject of aggression research. On the one hand, considerable applied
research is going on aiming to detect pets with aggressive tendencies which are dangerous for
humans. On the other hand dogs can be studied as a model of human aggression due to
behaviour analogies between the two species.
We can conclude that aggression is studied in many organizational level (biochemical,
genetical, phsiological and behavioural), but not even the behavioural level, which I discussed
in more detailed form, is consistent regarding methods and definitions. Depending on the aims
of the studies researchers have different views of the same problem. However in my opinion
some of the still open questions related to aggression might be answered if we were able to
combine perspectives and methodology of the independent investigations that are being
carried out at the moment.
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