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A szerző előszava
 

 

A  kutyák  képzéséről  számtalan  könyv  jelent  már  meg,  mégis  úgy  gondoltam,  ezeket  a
gondolatokat meg kell osztanom azokkal, akik megtisztelnek azzal, hogy elolvassák.

Amellett,  hogy  a  kutya  tanításához  ismernünk  kell  a  modern  etológia  eredményeit,  arra  a
megítélésre  jutottam,  hogy  részben  más  megközelítésből  szemlélve  talán  még  hitelesebb  és
tartósabb eredményt érhetünk el.

 

Ez  a  kérdés  túlmutat  az  ember-kutya  kapcsolat  vizsgálatán,  sőt  ahogy  a  későbbiekben
megpróbálok rávilágítani, ez a kapcsolat csak úgy lehet eredményes és mindkét fél számára építő
jellegű, ha az ember mintegy kívülről figyelve magát, az önismeret eszközeként tekint rá.

A következőkben kísérletet teszek arra, hogy ebből a nézőpontból tekintve a kérdést rávilágítsak
egy-két lehetőségre. A könyv végén az ajánlott és felhasznált irodalom jegyzékéből talán kiderül,
milyen  gondolati  háttér  adhat  segítséget  mindennapjainkban,  nemcsak  a  kutyákkal  való
kapcsolataink  ápolásában.  Remélem,  nem  tekintik  ezt  túl  nagy  merészségnek.

 

Végül  köszönetet  szeretnék  mondani  mindazoknak,  akik  hozzásegítettek  ezeknek  a
gondolatoknak a papírra vetéséhez, és persze nem utolsósorban a kutyáknak, “akiktől” a legtöbbet
tanultam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolczi Gáspár 1691.-ben (!) befejezett “Egy Jeles Vad- Kert” című művében a következőket
olvashatjuk :



 

“ Az Ebekről. Ez a mindenek előtt esméretes házi állat sok virtusokról dícsértetik, úgymint:

urához való hűséges szeretetiről, állhatatosságáról, vigyázó vóltáról, engedelmességéről, élesen
szagló és a dolgokra igen reá emlékező vóltáról…

...Minden egyéb állatok között is alig vagyon mása, melly urához olly nagy szeretettel vólna,…

...Olly  nagy  állhatatosság  vagyon  őbenne,  hogy  soha  meg  nem engedi,  hogy  őtet  bárki  is
elcsábíthassa…

…Melly nagy engedelemeség is légyen őbenne, ez is mindeneknél tudó dolog.

Mindenféle szólgálatra és játékokra reá szoktattathatnak …

… A tisztesség és dícséret kívánás is őbenne feltaláltatik …”

 

 



BEVEZETŐ GONDOLATOK
 

 

- Szereted a kutyádat?

- Hát persze, micsoda kérdés ez! - válaszolnák sokan, de ássunk egy kicsit mélyebbre!

Mielőtt  saját  gondolataimat  kifejteném,  álljon  itt  egy  idézet  Dr.  M.  Scott  Peck  amerikai
pszichiáter  tollából,  mely  egy  olyan  nézőpontot  világít  meg,  melyet  gazdaként,  vagy  éppen
oktatóként nem éppen így szoktunk megközelíteni:


