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KICSI A BORS, DE VADÁSZKUTYA! 

 

 

„Az emberek nagy része beszél az állatokhoz, de nagyon kevés hallgatja meg, hogy mit mondanak.” 
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Kicsi a bors, de vadászkutya! 

 

 A Mátra vadregényes, festői környezetében került megrendezésre 2011. július 17-24-ig – Rácz István 

vezetésével – a Retriever Vadászkutya Egyesület által szervezett egy hetes vadászkutya tábor. A 

nélkülözhetetlen golden– és labrador retrieverek mellett tacskók is erősítették a lelkes társaságot. Az eltelt hét 

során számos tanulsággal lehettünk gazdagabbak. Megtapasztalhattuk, hogy legyen a kutyánk bármilyen kitűnő 

genetikai adottságokkal is megáldva, ha nem rendelkezik a feltétel nélküli fegyelmezettséggel, akkor nem válhat 

belőle jó és eredményes vadászkutya. 

A tábor legnagyobb meglepetése Iciri, a törpe tacskó személyében teljesedett ki. Apró termetét 

meghazudtolva hajtotta végre a változatos feladatokat igazi munkakutyaként. Nem volt számára akadály a 

távolság vagy a természeti környezetből adódóan olykor nehezen megközelíthető apport és annak súlya sem. 

Példaértékű viselkedésével bebizonyította, hogy az a tudás és magatartásforma, amit a kutya mutat a külvilág 

felé, az valójában a gazda elé állít tükröt. Érzékelteti a sikerekkel a helyes nevelést és tanítási módot, az esetleges 

hibák, helytelen feladatmegoldások által pedig a változtatás fontosságára hívja fel a figyelmet, mind az oktatás, 

mind a kitartás és a hozzáállás terén. 

 A mezei és a vonszalék munkában bővelkedő tréningek után jött el a várva várt verseny napja. A 

szokásokhoz híven a feladatok nem voltak előre ismertetve a felvezetők és kutyáik számára. Fiatal és felnőtt 

osztályban lehetett versenyezni és pontokat gyűjteni. Az Országos Magyar Vadászkamara és a Retriever 

Vadászkutya Egyesület pontversenyének szabályrendszerében több újdonságot és változást tudunk 

felsorakoztatni, amik az egyes versenyek – mint pl. az aznapi is -, illetve a november 20-ai Hubertus Főverseny 

igazságosságát és színesítését szolgálják. Eszerint a végső megmérettetésen nevezési lehetősége van az első 5 

legtöbb pontot összegyűjtő fiatal (18 hónapos korig), valamint az első 5 élen járó felnőtt osztályba tartozó 

vadászkutyának. Közülük kerül ki 2011-ben az Év Fiatal Vadászkutyája és az Év Felnőtt Vadászkutyája cím 

birtokosa. 

 A mindennapi rendszerességgel megtartott foglalkozásokon sokat tanulhattunk a kiképzőnktől, a 

kutyáinktól és egymás munkáiból is. Végső konzekvenciaként levonható, hogy a „vadászkutyázás esszenciája” 

abban rejtőzik, hogy a képzések és az éles versenyek is a sportszerűség és az egymás iránti jó szándék és segítés 

jegyében kellene, hogy teljenek. Fontos lenne, hogy ne kezeljük ellenfelekként versenytársainkat, hanem 

képesek legyünk örülni a másik sikerének. Példát vehetünk négylábú barátainktól, akik önzetlenségükből 
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fakadóan nyitottak arra, hogy mindenféle rossz szándék nélkül küzdjenek meg a kihívásokkal. Csak így 

valósulhat meg eredményes munka, ha együttesen tűzzük ki célul a fejlődést. S ha a teljességre törekszünk, 

akkor egy összetartó, baráti közeget alakítunk ki a közös cél érdekében. 

 A táborban szerzett élmények igazolják, hogy néha több hónapnyi tudást sajátíthatunk el egy röpke hét 

leforgása alatt. Megtanulhattuk, hogy egy vadászkutya képzése mindig tudatos, következetes kell, hogy legyen 

és ismernünk kell a megvalósítandó célt. Próbáljunk meg jó párost alkotni, erősítsük egymást, mert egy jó kutya-

gazda kapcsolat hátterében egy bensőséges titok húzódik meg, egy kezdetben törékeny cérna, amit az idők során 

elszakíthatatlan kötelékké kell változtatnunk. A sok tanulás mellett a vadászat- és természetszerető figyelmes 

egyéneknek maga a táj látványa és a természet varázslatos és változatos élővilága is értékes, élményekben 

gazdag perceket okozhatott. 

„A természet néma, bölcs, titokzatos erők működtetik, s talán az egyetlen, akinek munkáját nem tudjuk siettetni.”

        Joó Katalin 

Joó Katalin 
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