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Van érzelme?



Mire alapoztuk a véleményünket?

• Megfigyelhető viselkedés?

• Tudatosság? Szubjektív élmények?

• Kognitív készségek?

• Idegrendszer komplexitása?

• Viselkedés változatossága/rugalmassága?

• Hasonlóság az emberrel?

• Fiziológiai folyamatok?

• Stb., stb.

• Vagy: attól függ, mit hívunk érzelemnek?



Van-e az embernek érzelme?

• VAN

• De mi az? → Definíció?

• És ez van-e az állatoknak?



Mi az érzelem?

• Jó definíció:
– fukcionális-evolúciós vonatkozások

– a jelenség komlexitása (több komponens)

– alkalmazható emberre és állatra is

• „Az érzelem a természetes szelekció által alakított 
speciális neuropszichológiai jelenség, mely olyan 
fiziológiai, kognitív és viselkedés-mintázatokat idéz 
elő és szervez, melyek a környezet lehetőségeihez 
és követelményeihez való alkalmazkodást segítik” 
(Izard, 1992, 561. o.)



Alkalmazható állatokra?

Nézzük meg komponensenként!



Az érzelmek komponensei

„Az érzelem a természetes szelekció által 
alakított speciális neuropszichológiai jelenség, 
mely olyan fiziológiai, kognitív és viselkedés-
mintázatokat idéz elő és szervez, melyek a 
környezet lehetőségeihez és követelményeihez 
való alkalmazkodást segítik” (Izard, 1992, 561. 
o.)



Viselkedés

• Darwin (1872)- folytonosság az ember és az 
állat érzelem-kifejezései között



Viselkedés

• Főemlős homológiák

Mosoly

Nevetés

(játékos 
agresszió)

„Nem kell 
félned tőlem, 
nem vagyok 
agresszív”

Csendes 
„félelemgrimasz”

(szubmisszió,
megnyugtatás)

Vokalizációval
kísért „játékarc”

Van Hoof, 
1972



Viselkedés

• Antitézis elv (Darwin)







Viselkedés

• Weisfeld és Beresford (1982) 



Testtartás:

Összehúzza a testét 

Testében remeg 

Kihúzza magát 

Nem emlékszem 

Farok:

Behúzza a farkát 

Felemeli a farkát 

Hevesen csóvál 

Lassan csóvál 

Nem mozog a farka 

Nem emlékszem 

Vokalizáció:

Ugat 

Nyüszít 

Morog 

Sóhajt 

Nem emlékszem 

Fül:

Lelógatja 

Hegyezi 

Előre mereszti 

Lelapítja 

Hátrafeszíti 

Nem emlékszem 

Amikor a kutyám fél, akkor ....

Kérdőíves vizsgálatunk  
(gazdák a kutyák érzelmeiről)

•dühös
•örül
•szomorú
•meglepődik
•undorodik
•szégyelli 
magát
•féltékeny

→Korrespondencia analízis

- 33 viselkedéselem



Kérdőíves vizsgálatunk 
(gazdák a kutyák érzelmeiről)

•Hevesen 
csóvál

•Lassan csóvál

•Felemeli a farkát

•Fülét 
hátrafeszíti

•Fülét előre mereszti

.

•Nem mozog a 
farka

•Kihúzza magát

•Behúzza a farkát
•Összehúzza a 
testét

Aktivitás

Magabiztosság

Konok és mtsai, 2015.



Viselkedés

• Morton szabály- akusztikai jelzések

• Agresszió – mély, zajos, széles spektrumú

• Szubmisszió – magas, csengő, tonális



Az érzelmek komponensei

„Az érzelem a természetes szelekció által 
alakított speciális neuropszichológiai jelenség, 
mely olyan fiziológiai, kognitív és viselkedés-
mintázatokat idéz elő és szervez, melyek a 
környezet lehetőségeihez és követelményeihez 
való alkalmazkodást segítik” (Izard, 1992, 561. 
o.)



Fiziológia

Vegetatív idegrendszer+endokrin rendszer→

• Hormonális válasz

• Szívritmus és szívritmus variabilitás

• Vérnyomás

• Légzésszám

• Testhőmérséklet

• Bőrellenállás? (ember, majom?, patkány?)



Fiziológia

• Pl. stresszor → kortikoszteroid hormon szint és 
szívritmus emelkedés embernél, disznónál, 
kutyánál (White és mtsai,1995; Epel és mtsai, 2001; Beerda és mtsai, 2000). 

• Affiliatív (vonzalmat jelző) viselkedés →
megemelkedett oxytocin szint embernél, 
kutyánál, patkánynál, rézusz majomnál (Mitsui és

mtsai,2011; Pedersen és Prange, 1979; Witt et al., 1992; Guastella et al., 2008; Winslow 
et al., 2003)



Fiziológia

Ember Állat

INGER INGER

Viselkedési 
válasz

Viselkedési 
válasz

Fiziológiai 
válasz

Fiziológiai 
válasz

hasonló

ÉRZELEM ÉRZELEMHasonló?



Az érzelmek komponensei

„Az érzelem a természetes szelekció által 
alakított speciális neuropszichológiai jelenség, 
mely olyan fiziológiai, kognitív és viselkedés-
mintázatokat idéz elő és szervez, melyek a 
környezet lehetőségeihez és követelményeihez 
való alkalmazkodást segítik” (Izard, 1992, 561. 
o.)



Kogníció

Kogníció és érzelem: kétirányú kapcsolat:

1. Kognitív kiértékelés (appraisal) (Schachter & Singer, 

1962)→ módosítja/kiváltja az érzelmet

• Többnyire gyors és automatikus

• Pl. pozitív vagy negatív inger- előzetes 
tapasztalat, memória

• kondicionált érzelmi (pl. félelmi) reakciók



Kogníció

CS1 CS2
UCS1 UCS2

CS1 CS2

Moe et al, 2006



Kogníció

2. „Kognitív elfogultság” (cognitive bias)

Kétértelmű ingerek/helyzetek értelmezése

Mendl et al, 2010



Kogníció

• Magasabb rendű/ másodlagos érzelmek (pl. 
féltékenység, szégyen, büszkeség, stb.)

– Magasabb rendű kognitív folyamatok, pl. éntudat, 
tudatelmélet, stb.



Az érzelmek komponensei

„Az érzelem a természetes szelekció által 
alakított speciális neuropszichológiai jelenség, 
mely olyan fiziológiai, kognitív és viselkedés-
mintázatokat idéz elő és szervez, melyek a 
környezet lehetőségeihez és követelményeihez 
való alkalmazkodást segítik” (Izard, 1992, 561. 
o.)



Neuro+pszicho- az érzelmi élmény

• legvitatottabb

• szóbeli beszámoló- Ø

• neurológiai adatok→hasonlóság az 
élményben

• pl. az állatok keresik azon agyterületek kémiai 
vagy elektromos aktiválását, ami az emberek 
számára is jutalmazó (Panksepp, 2005)

https://www.youtube.com/watch?v=de_b7k9kQ
p0

(3.13-3.45) (Olds&Milner, 1954)

https://www.youtube.com/watch?v=de_b7k9kQp0


Neuro+pszicho- az érzelmi élmény

EmberÁllat
Biz. agyterület ingerlése 
(elektromos v. kémiai)

Ugyanannak az 
agyterületnek az ingerlése 

(pl. drog)

Pl. játékos viselkedés

Pl. Öröm érzéseÖröm

Hasonló viselkedést mutatnak

Edsinger & Dölen (2018)

Érzelem?



Az érzelmek funkciója

• „Az érzelem a természetes szelekció által 
alakított speciális neuropszichológiai jelenség, 
mely olyan fiziológiai, kognitív és viselkedés-
mintázatokat idéz elő és szervez, melyek a 
környezet lehetőségeihez és követelményeihez 
való alkalmazkodást segítik” (Izard, 1992, 561. 
o.)



MI LEHET AZ ÉRZELMEK FUNKCIÓJA?



Az érzelmek funkciója

• Az érzelem, mint viselkedésirányító:
A veszély/büntetés elkerülése és a jutalmak/erőforrások 
felkutatása, megszerzése („pleasant is useful”, Cabanac, 
1992) → túlélés

• Pl. félelem- veszély elkerülése



• Öröm- evés, párzás, játék és a környezet felderítése



• Szomorúság- empatikus, segítő válasz másoktól, vagy 
veszélyes akciók legátlása



• Düh- akadályok elhárítása, erőforrások 
védelme



• Kötődési érzelmek (pl. szeparációs distressz, 
újratalálkozáskor való öröm)- a társas kötelékek 
fenntartása
– Utódok esetében: ragadozókkal szembeni védelem és az 

erőforrásokkal való ellátás biztosítása



kiváltó 
esemény

kognitív 
reakció

érzelmi 
állapot viselkedés kiváltott hatás

fenyegetés veszély

akadályoztatás ellenfél

értékes 
objektum 
megszerzése

birtoklás megtartás vagy 
ismétlés

forrás 
megszerzése

értékes 
objektum 
elvesztése

elhagyatás

csapattárs barát ápolás/ kurkászás

rosszízű 
objektum

új territórium felderítés elvárás feltérképezés területismeret

váratlan 
esemény mi ez?

idő a 
megfigyelésre, 
felkutatásra

Plutchik, 2001

Plutchik (2001): Érzelmek funkciója a homeosztatikus 
egyensúly fenntartása
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váratlan 
esemény mi ez? meglepődés megmerevedés 

vagy orientáció

idő a 
megfigyelésre, 
felkutatásra

Plutchik, 2001

Plutchik (2001): Érzelmek funkciója a homeosztatikus 
egyensúly fenntartása

alapérzelmek



Az érzelmek funkciója

• Érzelemmel járó fiziológiai állapot adaptív?
pl. félelem energetizál, futásra/ akcióra 
felkészít 

• Egyszerű biológiai program helyett 
rugalmasságot biztosít
– Egyszerű inger-válasz helyett „viselkedési hajlam” 

(Frijda, Kuipers, & ter Schure, 1989)
• Befolyásolja: tapasztalat, temperamentum/személyiség, kontextus, 

kognitív kiértékelés, stb.



Az érzelmek funkciója

• Memória-fokozó hatás (Paul et al., 2005)

• Adaptív, hiszen az érzelmekkel együtt járó 
ingerek (+/-) nagy valószínűséggel fontosak a 
túlélés és a szaporodás szempontjából



Az érzelmek kommunikációjának
funkciója

• Érzelem kommunikációja adaptív? 

• Amit kommunikálunk = amit érzünk?



Az érzelmek kommunikációjának
funkciója

• Ekman és Friesen (1972)- megjelenítési 
szabályok

• Pl. mosoly- szociális motiváció, és kevésbé 
belső állapot jelzése (Kraut & Johnston, 1979)

Egyedül Társas

Amerikai Neg. érz. kifejezés Neg. érz. kifejezés

Japán Neg. érz. kifejezés Neg. érz. gátlása, 
több mosolygás



Az érzelmek kommunikációjának
funkciója

• Közönség-hatás

• Csirkék vészjelzései csak társak 
jelenlétében
• Hímek izgatott táplálék-találati jelzések 

csak nőstények jelenlétében



Az érzelmek kommunikációjának
funkciója

• Miért előnyös az érzelem kommunikációja?

• prediktív információ

• Pl. harc elkerülése behódolási pózzal



Az érzelmek kommunikációjának
funkciója

• Őszinteség vagy az érzelmek elrejtése/ 
„hamisítása” az előnyös?

• „fegyverkezési verseny”: jeladó és jelvevő is a 
saját fitnessét akarja növelni a másik 
viselkedésének befolyásolása révén (Krebs and 
Dawkins, 1984)

→Manipulátorok és gondolatolvasók
• Az érzelmi kommunikáció- automatikus vagy 

szándékos→manipuláció
• Machiavellista érzelmek (Griffiths)
• Pl. vészjelzés kiadása a társak eltávolítása 

érdekében



Az érzelmek kommunikációjának
funkciója

• Csuklyásmajom- anti-predátor 
vészjelzés- élelemhez való 
hozzájutás

• Alárendelt majmok gyakrabban

• Könnyebben monopolizálható 
élelemnél gyakrabban

• Ha közel van az élelemhez

(Wheeler, 2009) 



https://www.youtube.com/watch?v=q8ZG8Dpc8mM

Érzelmi kommunikáció-e a 
vészjelzés?

https://www.youtube.com/watch?v=q8ZG8Dpc8mM


Referenciális/érzelmi?

Kommunikációs jelek-

környezet vagy belső állapot (referenciális vs. 
érzelmi kommunikáció) (Seyfarth és Cheney, 1990)



Cerkófok, szurikáták vészjelei

• Információ: ragadozó fajtája

• Emóció: mennyire sürgetőnek 
érzi a jeladó

→Érzelmi és referenciális is 

(a dichotómia erőltetett)

Akusztikai 
jellemzők

Manser és mtasi, 2002



Proszociális érzelmek funkciója

• Nem mindig a megtévesztés a cél

• Proszociális viselkedés- a másik segítése

• Érzelmek: empátia, szeretet, stb.

• Állatoknál is?
– Pl. vészjelek- előnyös a többieknek, hátrányos lehet a 

jeladónak

• Evolúciós előny: reciprok altruizmus, inkluzív 
fitnesz (rokonszelekció), szinkronitás a 
csoporttagok között



Proszociális érzelem: empátia

• Vigasztalás- ember, emberszabásúak, kutya, 
madarak (Fraser et al, 2008)

• Egér- Langford et al, 2006: a másik 
fájdalmának megfigyelése növeli az 
érzékenységet a fájdalmas ingerre

• Bartal et al, 2011: patkányok kiszabadítják a 
társaikat
Videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=xLVcAHO
zXKo
2.46-tól (csokival: 4.32-től)

https://www.youtube.com/watch?v=xLVcAHOzXKo


Proszociális érzelem: empátia

• Rhesus majmok- leállították a másik majom 
áramütését, akkor is, ha így nem jutottak 
élelemhez (Mirsky et al 1958)   

• Majmok a proszociális lehetőséget 
választották (ha a másik látható volt, ismerős, 
és egyenlő jutalom volt) (de Waal et al, 2008)

videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=GcJxRqTs5nk

• 11.07-től

https://www.youtube.com/watch?v=GcJxRqTs5nk


Proszociális érzelem: empátia

• Egyenlőtlen jutalmazást viszont nem szeretik
https://www.youtube.com/watch?v=GcJxRqTs5nk

• 14:02

• (kutyák sem- Range és mtsai, 2009)

https://www.youtube.com/watch?v=GcJxRqTs5nk


Proszociális érzelem: empátia

• Neurális háttér (mechanizmus): 
tükörneuronok (prefrontális lebeny)

• Egyéb funkció: társas tanulás- pl. averzív
kondicionálás megfigyelés útján (majom és 
kígyó; Mineka & Cook, 1988)



Érzelemkifejezések- velünkszületettek vagy 
tanultak?

Veleszületettség

• Ekman: alapérzelmek-
univerzálék (Ekman, 
Sorenson és Friesen, 1969; 
Izard, 1968)

EMBER

Tanulás/ kultúra
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Érzelemkifejezések- velünkszületettek vagy 
tanultak?

Veleszületettség

• Ekman: alapérzelmek-
univerzálék (Ekman, 
Sorenson és Friesen, 1969; 
Izard, 1968)

• Vakon+ süketen született 
csecsemők (Eibl-Eibesfeldt, 
1973): ugyanakkor mutatják 
a mosolyt, sírást, 
szemöldökráncolást, stb, 
mint az egészségesek

EMBER

Tanulás/ kultúra



Érzelemkifejezések- velünkszületettek vagy 
tanultak?

Veleszületettség

• Ekman: alapérzelmek-
univerzálék (Ekman, 
Sorenson és Friesen, 1969; 
Izard, 1968)

• Vakon+ süketen született 
csecsemők (Eibl-Eibesfeldt, 
1973): ugyanakkor mutatják 
a mosolyt, sírást, 
szemöldökráncolást, stb, 
mint az egészségesek

Tanulás/ kultúra

• Megjelenítési szabályok-
Ekman és Friesen

• Kultúraspecifikus érzelmek

• Averill- érzelmek társas 
konstruktivista elmélete
– Pl. „vaddisznónak lenni” 

érzelem (új-guineai 
gururumba nép)

EMBER



Érzelemkifejezések- veleszületettek vagy 
tanultak?

ÁLLATOK



Érzelemkifejezések- veleszületettek vagy 
tanultak?

• Veleszületettség+ tanulás módosítja, finomítja:
• Harlow (1959)- kötődési tapasztalat hiányában nem 

megfelelő a társas emocionális viselkedés, szexualitás, 
utódgondozás, stb.

ÁLLATOK



Érzelemkifejezések- veleszületettek 
vagy tanultak?

• Mason (1985): deprivált majmok –
nagyjából normális érzelem-kifejezések, de 
nem tudják a társas kapcsolatokat manipulálni

• szövetség alakítása affiliatív arckifejezésekkel
• agresszió átirányítása

• →kölykök érzelmi válasza egyszerűbb, 
kontextus-független ingerekre történik, 
felnőtteké finomabb ingerekre, kontextus-
függően 



Érzelemkifejezések- veleszületettek 
vagy tanultak?

• Vészkiáltások specifikálódnak: cerkófok 
(Seyfart et al., 1980)

• Varjaknál a szülők tanítják meg a fiókákat arra, 
hogy milyen ragadozóktól féljenek (Csányi, 
2002)



Köszönöm a figyelmet!


