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Mátra festői környezetében került megrendezésre a Retriever Vadászkutya Egyesület 2010-es, 

Rácz István által vezetett tábora. A csapat nagyon változatosra sikerült: különböző 

tudásszinten álló, szép küllemű golden retrieverek, intelligenciát és élénkséget sugárzó 

labradorok, valamint kakukktojásnak számító, fiatal és kecses magyar vizsla szuka kutyám 

mérettettek meg egymással a hét folyamán. A labradorok munkaképességéhez viszonyítva 

sokan csak egy nagy szőrös díszmackót látnak a küllemükről nevezetes showkutyákban, 

azonban az egy hétig tartó tréning során tanúbizonyságot nyert, hogy showkutya mivoltuktól 

függetlenül ők is képesek gazdájukkal együttműködni,  vadászatokon részt venni és ott helyt 

állni. 

A napi kétszeri képzés alkalmával, izgalmas feladatokkal kellett megbirkóznia a lelkes 

társaságnak. Engedelmességi gyakorlatokkal (pl.: lábmunka, helyben maradás, behívás, 

stabilitás-lövésállóság), valamint a különböző terepeken történő apportírozásokkal (pl.: 

jelölések, irányításos elhozások, mezei és fedett domboldalas keresés) fejleszthették 

képességeiket kutyák és gazdáik egyaránt. Volt, hogy 50-60 méteres réten keresztül, majd 

hegynek meredeken, csenderesen, bokros, fás, vadváltókkal telitűzdelt, fölfelé magas fűvel 

borított területekkel kellett megküzdeniük az apportírozó kutyáknak. És a táv egyre csak 

növekedett…! 

A feladatokhoz dummykat, őz és szarvaslábat, illetve hideg vadat (pl.: tenyésztett fácánt) is 

használtunk. A hetet záró megmérettetésen – amelyet Rácz István bírált – az időjárás is 

kedvező volt. Napokon át tartó kánikula után végre egy megváltó hűs-borús reggel fogadott 

minket. Mivel a feladatok a kutyák tudásszintjéhez és teljesítményéhez volt igazítva, így a 

kezdők számára is lehetőség nyílt a bizonyításra, kivéve talán a ugribugri „tiszteletbeli fekete” 

labrador leányzót, aki könyörtelenül a haladó csoportba került. A verseny gördülékenyen, 

sportszerűen és kellemes hangulatban telt. Jó volt belecsöppeni ebbe a világba és saját 

bőrömön megtapasztalni, hogy valójában miről is szólna a vadászkutyázás. 

Úgy érzem, a foglalkozások alkalmával az összes kutya nagy fejlődésen ment keresztül, mind 

a showkutyák, mind a munkakutyák tekintetében. Eredményes hetet zártak a gazdák és 

vadászkutyáik, de talán az igazi munka csak most kezdődik…  



A táborban azonos érdeklődési körrel rendelkező emberek gyűltek össze és egy nagyon 

együttműködő, egymást segítő kis csapat alakult ki. Jó volt, hogy a versenyt követő délutáni 

eredményhirdetés után közösen átbeszélhettük a minket ért élményeket és jó borok illetve 

jobbnál-jobb ételek társaságában lezárhattuk a hét eseményeit.  

 

A labrador retrieverek első pillanattól fogva belopták magukat a szívembe kivételesen 

egyenes jellemükkel, együttműködő viselkedésükkel, őszinte természetükkel, felülmúlhatatlan 

munkabírásukkal és arisztokratikus küllemükkel. Lenyűgözött a fajta kitartó munkája és a 

gazda iránti figyelmessége. Kitűnő apportírozási készségükkel is bebizonyították, hogy 

milyen különleges társai az embernek. Gyors, energikus és harmonikus mozgásukkal nehéz 

betelni. Azonban nem szabad megfeledkezni a háttérben álló kemény munkáról, amely által 

képesek gazdáik keze alatt csillogtatni értékeiket. Örömmel tölt el, hogy vizsla kutyám, Zoé 

tudása és munkája is sokat fejlődött. Külön köszönet Rácz Istvánnak, aki türelemmel, 

odafigyeléssel fordult az egész hét folyamán nem csak hozzám, de mindenki máshoz is.  

Segítsége nélkül úgy érzem Zoéval kevésbé értenénk meg egymást. Széchenyi Zsigmond 

vadász és író szavával élve: „Sokkal jobb utolsónak lenni, akiből első lesz, mint megfordítva.” 

Remélem mindenki sok szép élménnyel gazdagodott és boldogan távozott a Mátra 

vadregényes tájáról! 

 
 


