
„Az állatok szeretete az egyetlen szeretet, 
amelyben az ember sohasem csalódik” – 
mondja Krasznahorkai László író. S valóban, 
akinek volt már háziállata, tudja, milyen kü-
lönös módon változtathatja meg egy állat 
az életünket, s válhat pótolhatatlan társsá. 
Rengeteg szeretetet képesek adni házi 
kedvenceink, amit gazdaként odafigye-

léssel és következetességgel viszonozha-
tunk. Ahhoz, hogy valóban harmonikus 
kapcsolatot alakíthassunk ki, nem csupán 
arra kell megtanítanunk őket, hogyan al-
kalmazkodjanak a mindennapi életünk-
höz, az általunk felállított szabályrend-
szerhez, de nekünk is meg kell tanulnunk 
beszélni az ő nyelvüket. 

Egy kutya vagy cica hosszú éveken át lehet családtag, akiről 
gondoskodhatunk, aki segít abban, hogy soha ne érezzük egyedül 
magunkat. De hol keressük új kedvencünket? Mire kell figyelni, 
ha kisállatot fogadunk be? És hogyan neveljük őt szelíden, ám 
határozottan? 

HOGYAN NEVELJÜK  
KIS KEDVENCÜNKET?
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TÁRS A MINDENNAPOKBAN
Nyugdíjasként is sok előnye van egy házi 
kedvencnek: enyhíti a magányt, energiku-
san tart, illetve általa új, hasonló érdeklő-
déssel bíró emberekkel ismerkedhetünk 
meg. Bármely életkorban válhat belőlünk 
felelős gazda: azt azonban érdemes vé-
giggondolunk, hogy milyen típusú házi-
állat gondozása egyeztethető össze ha-
bitusunkkal, életvitelünkkel, egészségi 
állapotunkkal. Mindig vegyük figyelembe 
az állat természetes igényeit is – egy vizs-
la esetében például nincs annyi szeretet, 
amivel kiválthatnánk az alapos, napi szintű 
lemozgatást.

Ha úgy döntünk, belevágunk, először 
nézzünk körül a menhelyeken – kutyák és 
macskák tízezrei várnak gazdára szerte 
az országban. Itt ráadásul biztosítják szá-
munkra, hogy időt tölthessünk az állattal, 
a kiszemelt kutyával akár többször is sé-
tálhatunk, így végül megalapozott döntést 
hozhatunk.

A KÖZÖS NYELV
Számos olyan módszer létezik, amely se-
gíti gazda és állat együttélését. Míg koráb-
ban ezek általában a dominancián alapul-
tak, és akár a testi fenyítést sem vetették 
meg, mára számos olyan irányzat is létezik, 
amely harmonikus, megértésen alapuló vi-
szony kialakítására törekszik állat és ember 
között. 

A kutyanevelésben például forradalmi 
szemléletet hozott a magyar fejlesztésű Tü-
kör módszer, amelynek elnevezése onnan 
ered, hogy a kutya, mint tükör, megmutatja, 
milyen gazdák vagyunk, és miben kell még 
fejlődnünk. A módszer kidolgozója, Korom 
Gábor elsősorban abban akar segíteni, hogy 

megérthessük a kutyánkat, legyünk tisztá-
ban azzal, hogy miért úgy reagál, ahogy.

Módszerével megismerhetjük a kutya 
ösztönvilágát, megérthetjük, miből alakul-
nak ki együttélésünk problémái, és meg-
tudhatjuk, hogyan kezeljük azokat – elér-
hetjük például, hogy a kutya tiszteletben 
tartsa a tárgyainkat, vagy hogy minden 
körülmények között hallgasson ránk. Mind-
emellett a közös munka élmény kutya és 
ember számára egyaránt, nagyban javítja 
a kapcsolatuk minőségét. Segítségével a 
kutya tanulási képessége oly mértékben 
megnő, hogy bármit megtaníthatunk neki, 
akár idősebb korában is.

MINDENRE KITERJEDŐ GONDOSKODÁS
Gazdaként nem csupán az állattal való 
kapcsolatunkat, de őt magát is gondoz-
nunk kell: a megfelelő etetés mellett oda 
kell figyelnünk mindenkori egészségi álla-
potára is. Ma már az interneten is számos 
segédlet akad: mind közül az egyik legjobb 
a Zállatorvos elnevezésű YouTube-csator-
na, amelyen egy valódi állatorvos beszél a 
kisállatokat leggyakrabban érintő problé-
mákról, közérthető módon.
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