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Akinek egyszer már volt kutyája, az 

többnyire élete végéig ragaszkodik a 

kutyatartáshoz. Többé nem akar 

lemondani a négylábú barátról. Ez 

történt velem is. Minden kutyámnak más 

és más a jelleme, mindegyiknek 

megvannak a sajátosságai, mindegyik 

külön személyiség. 

 Nem viselkednek mindig kifogástalanul, 

néha – néha bizony bosszúságot is 

okoznak, de megbízhatóak és 

hűségesek, meghatóan ragaszkodnak 

hozzám és családomhoz. Gyakorlott 

kinológusként tapasztalom, hogy 

közöttük is élnek vágyakozók, küzdők, 

szenvedők, szerencsések és 

szerencsétlenek, diadalmasok és 

letaposottak, akikkel éppoly sok vagy éppoly kevés gondossággal bánik a sors nagy 

törvénye, mint velünk. Ugyanazok a belső erők mozgatják őket is, mint minket, 

gazdikat, csak azt a festéket kell lekaparnunk, amellyel igazi ösztöneinket 

átmázoltuk. Sőt még társadalmi jelenségek is felfedezhetőek közöttük: éhség, fázás, 

rettegés, harag, előrelátás, fukarság, könnyelműség, szerelmes ragaszkodás, hím-

gőg, anyai szeretet, boldog sütkérezés a napon. Matyi, a golden retrieverem úgy tud 

rám nézni, mintha ember lenne. Mély, fekete szeméből bizalom és szeretet sugárzik 

felém. Ha halkan odaszólok neki, a térdemre fekteti fejét, és úgy marad mozdulatlan, 

amíg csak simogatom. Az egyik este vadászlesről késő éjszaka igyekeztem hazafelé 

a koromsötét erdőn át. Mellettem kocogott Césár, a fekete labrador kan. Egyszer 

csak mérgesen, vészjóslóan felmordult, ahogyan még sohasem hallottam tőle. Vadul 



ugatva néhány méterre beszaladt a fák közé. Egy fa mögül, amelynek körvonalait is 

csak sejtettem, mint láttam, egy ember ugrott ki és iramodott el.  

 

Ha a kandalló előtt ülök, Guszti, a szálkásszőrű tacskóm időnként megbökdösi a 

lábam. Ez egy gyengéd felhívás arra, hogy vakargassam a füle tövénél, vagy 

simogassam a hátát. Ha kívánsága teljesül, szép békésen visszavonul a számára 

kijelölt vaddisznóbőrrel bélelt fekhelyére. Kutyáim sokat tanultak, ezt meg is 

követelem tőlük. De én is tanultam tőlük, mert hisz mi emberek sem születtünk 

tökéletes kutyatartóknak. Az igazi kutyabarátot minden kutya érdekli. Bármilyen kutya 

kerül a szemem elé, véreb, vizsla, retriever vagy öleb, kennelben vagy „selyem 

vánkoson”, mindet szakértő szemmel megvizsgálom. De a hozzájuk tartozó 

„gazdikat” is szemügyre veszem. Az eredmény távolról sem mindig kielégítő, főként, 

ami a kutyák gazdáit illeti. Durva ember az, aki ok nélkül veri a kutyáját, szerencsére 

már kihalóban vannak. De olyan emberek még szép számmal akadnak, akik a másik 

végletbe esnek, s a kutyájukat úgy kezelik, mintha „kétlábú barát” volna, vagyis akik 

szinte embert akarnak faragni a kutyából, noha ezzel sem a kutyának, sem 

maguknak nem tesznek jót. Ahhoz, hogy a kutyát megértsük, és helyesen neveljük, 

arra van szükség, hogy „kutya” módra próbáljunk gondolkodni. Kutyánk ezért nagyon 

hálás lesz nekünk. Nagyon örülök, hogy vadászkutyáink méltó elismerést kaptak és 



újabban vadászati törvény szabályozza vizsgáit és munkáját, ezzel is patinásabbá 

téve vadászati kultúránkat és a vadászkutyához fűződő hagyományainkat. 

 

 


