
bet kell foglalkozni, mint egy kutyá-
val, de szocializációs szempontból is 
kevesebbet nyújt.

A kutya tanít a legtöbb dologra, de 
ő várja el a legtöbb fi gyelmet, gondos-
kodást is. Pálosi Csaba szerint elsősor-

ban felelősségre tanítja a gyereket a 
házi kedvenc, hiszen meg kell etetni, 
itatni, ki kell vinni sétálni, ha esik, ha 
fúj. Bár a kutya gondozásával járó fe-
lelősség leginkább a szülők vállára ne-
hezedik, azért a család legifj abb tagja 

is kiveheti a részét a kutya gondozásá-
val kapcsolatos egyszerűbb teendők-
ből: feltöltheti friss vízzel az itatótálat, 
elmoshatja az etetőtálat, segíthet a fé-
sülésben, fürdetésben és szárításban, 
és elkísérheti a szülőket/testvéreit a 
sétára. A mindennapos ápolás, etetés 
és játék során a gyerek is betekintést 
nyerhet abba, milyen kötelezettségek-
kel jár egy kutya tartása. Amikor pedig 
már elég idős lesz, komolyabb felada-
tokat is rá lehet bízni, így nemcsak fe-
lelősségérzete, hanem önbecsülése is 
fejlődni fog.

Szocializációs szempontból is 
hasznos a kutya – állítja az állator-
vos, aki úgy véli, az a gyerek, amely 
otthon megtanulja, hogy a játékát 
odaadja a kutyának, az óvodában is 
könnyebben osztozkodik majd, de a 
kutyás gyerekeknek azt is gyorsan 
meg kell tanulniuk, hogyan nem 
szabad bánni az ebbel: amikor eszik, 
nem szabad piszkálni, a bundájánál 
fogva nem szabad felemelni, s hiába 
csavargatja a játékmaci orrát, a házi 
kedvenc orrával ezt már nem lehet 
megtenni. „A kutya olyan, mint egy 
kétéves gyerek, tudja, hogy hol a 
hűtőszekrény, merre nyílik az ajtó, 
ki a gazdi, kitől kapja a kaját, éppen 
ezért tökéletes játszótársa a kisgye-
rekeknek is” – fogalmazza meg Pálo-
si Csaba. Ugyanakkor akinek kutyája 
van, az többet mozog, több időt tölt a 

V
an, aki szerint nincs 
annál jobb, mint 
ha egy gyerek ku-
tya mellett nő fel, 
mások hamarabb 
látják az egész-

ségügyi kockázatait, a veszélyeit a 
kutyatartásnak, mint az előnyeit. 
Pálosi Csaba marosvásárhelyi állat-
orvos szerint bár vidéken is nagyon 
sokat változott az állatokhoz való 
viszonyulás, mégis még mindig 
megkülönböztetjük azt a kétfajta 
viszonyt, amikor az állatot a tejért, 
húsért, a házőrzésért tartják, vagy 
azért, mert „családtagot” szeretné-
nek, úgynevezett házi kedvencet. 
Utóbbi esetben sokszor beenged-
jük a kutyát a lakásunkba, de még 
az ágyba is, sokszor együtt alszik a 
gyerek és a kutya. Nyilván mindkét 
típusú állattartás hatással van a 
gyerekre, de másként.

Miért jó?

A szakember szerint számos előnye 
van annak, ha állatok között nő fel 
a gyerek, és itt nem csak a kutyatar-
tásról van szó, ugyanis bármilyen 
kisállat tanítja a gyereket, felelős-
ségre, gondoskodásra minden-
képp, hiszen a gyerek megtanulja, 
hogy az állatot etetni, itatni, sétál-
tatni, gondozni kell, lakhelyét pe-
dig takarítani. Ha egy gyerek halat, 
aranyhörcsögöt, papagájt, teknős-
békát vagy macskát, kutyát tart, 
mindegyiknek van haszna, igaz, 
egy hallal például sokkal keveseb-
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FOTÓK: HAÁZ VINCE

Pálosi Csaba 
szerint első-
sorban felelős-
ségre tanítja 
a gyereket a 
házi kedvenc, 
hiszen meg 
kell etetni, 
itatni, ki kell 
vinni sétálni, 
ha esik, ha fúj.

Manapság a kutya legtöbb helyen nem 
egy egyszerű házőrző, hanem bekerült a 
családba, sok helyen a lakásunkba vagy 
épp az ágyunkba is. Nem csoda: szocia-
lizációs szempontból nagyon sokat nyújt 
a kutya felnőttnek is, gyerekeink pedig 
sokat tanulhatnak, sőt jobb emberré is 
válhatnak, ha egy kutya társaságában 
nőnek fel.
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Lehet, hogy fél a gyerek, 
de ezt gyorsan leküzdi majd

Kutya és gyerek: előny




