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Egy kislány és két puli

A kép Kálmánházán készült anyai nagyszüleim házának udvarán, azt nem igazán tudom,
pontosan mikor, talán húsvétkor, mert nyulak is láthatóak, azonban nagyszüleimnek
nincsenek nyulaik. A háttérben látható kis házikó, a kamra volt, mára már nincs meg, helyét
egy virágágyás vette át. A szélen látható kút azonban a mai napig megvan, és üzemel.
A képen látható keresztanyám, és én, pici gyerekként, 3 évesen. Előttem két pulikutyám, a
fehér Morzsi, a fekete Kicsi, akik testvérek. Kicsit elajándékozták, de Morzsi megmaradt az
én kutyámnak, 13 év után, azaz tavaly karácsonykor haltak meg. Mindketten fajtatiszta pulik
voltak. Kicsit nem annyira ismertem, azonban Morzsit nagyon szerettem, ha kimentünk
meglátogatni nagymamámat, mindig vele voltam.
Azóta sem tudok gyönyörűbb kutyát elképzelni a pulinál. A puli kutyák ősei pásztorkutyák
voltak, és a honfoglaló őseink hozták be hazánk területére, hiszen a nyájak mellett a legfőbb
segítőik ezek a pásztorkutyák voltak. Arról is olvashatunk, hogy már a Kr. e. 4. évezredből

maradt ránk olyan sumer szobor, amely egy pulihoz nagyon hasonlító kutyát ábrázol. Annyi
bizonyos, hogy őseinkhez valamikor ázsiai vándorlásuk közben került a puli, s évszázadokig,
mint a pásztorok hű segítője szerzett magának hírnevet. Természetesen más őshonos magyar
fajták is nagy segítségükre voltak az őseinknek, gondoljunk itt például a komondorra. Amíg
pásztorkodás folyt az országban, addig a puli is nélkülözhetetlen volt. Akár egy marhát is
adtak egy-egy híres terelő kölykéért. A leírások mindig kiemelik intelligenciáját és
munkabírását. Az 1900-as évek elején azonban megváltozott a mezőgazdaság szerkezete,
csökkent a legelők területe és ezzel a puli munkalehetősége is. A kipusztulástól Raisits Emil
és munkatársai tevékenysége mentette meg. Egyre kevesebb kutya maradt meg eredeti
munkakörénél, a puliból sztárfajta lett: bekerültek a tanyákra, falvakba, városokba, mint
házőrzők, testőrök vagy kedvencek, esetleg rendőrkutyák. 1935-ben Anghi Csaba vezetésével
állították össze a fajta leírását. A második világháború a nagy létszámú, erős populációban
nagy károkat nem tett, de a tenyésztést néhány évre visszavetette. Az 1960-as években
elkezdődött a puli tervszerű tenyésztése Ócsag Imre vezetésével, aminek során a fehér, majd a
szürke és a maszkos fakó szín kitisztult, a szőrzet minősége javult.
Ma a puli, úgy tűnik, visszatalál eredeti foglalkozásához, hiszen az 1990-es évektől kezdve
kerülnek megrendezésre a terelési ösztönpróbák, amelyeken pulik is részt vesznek.
Bebizonyosodott, hogy a hosszú ideje megváltozott körülmények között élő pulinak a
legkevesebb a terelőhajlama a három terelőkutyafajta közül, de a helyzet azóta sokat javult. A
külföldi fajták térnyerése mellett a puli népszerűsége sokat csökkent az utóbbi években, de ez
megakadályozza azt is, hogy a fajta túltenyésztett divatkutyává váljon.
A puli legfeltűnőbb külső tulajdonsága szinte páratlan szőrköntöse, amely a fajta egyik
védjegye. A szőrtakarója lehet zsinóros, szalagos, nemezes vagy csak egyszerűen gubancos,
de annyi bizonyos, hogy főleg a lakásban tartott példányoknál alapos gondozást igényel.
Nyaka a hosszú szőrzet miatt szinte nem is látható. A szemet ernyőszerűen takarja a fej sűrű
szőrzete, így a fej gömbölyűnek tűnik. Színe leggyakrabban fekete, de lehet fehér, szürke
vagy fakó és ezeknek különböző árnyalatai. Bár a puliknak megvan az a jellegzetes, lelógó,
zsinóros szőre, ez Morzsinál nem volt meg, mert nagyapám mindig levágta a hosszú szőrét.
A puli történelme, fennmaradása a szorgalmának, találékonyságának, intelligenciájának
köszönhető. A zord körülmények, a kemény munka edzetté, ellenállóvá, igénytelenné tették a
fajtát, és ezek a vonások a mai napig jellemzőek a pulira. Megszokta az önálló munkavégzést,
s azt, hogy gazdája minden szavát lesse. Egyénisége elbűvölő. Kedveskedő, családszerető,
különösen kedveli a gyerekeket, ezzel együtt önérzetes és sértődékeny. Kitűnő házőrző, aki

mindent hangosan kommentál. Megvesztegethetetlen hírben áll. A kertes házak őrzőjének,
barátnak egyformán alkalmas jószág. Ugatós, de kiegyensúlyozott kutya. Városi lakásban
azonban - nemezesedő bundájának erős szaga miatt - nem ajánlott a tartása.
Erről a kutyáról el lehet mondani, hogy csak éppen beszélni nem tud. Szinte mindent megért!
A jól nevelt puli nem csak gazdája szavait, de intését, sőt akár szemeivel kifejezett akaratát is
parancsnak veszi, és feltétel nélkül teljesíti. Energikus, mozgékony, nagyon élénk
vérmérsékletű, sohasem lusta állat. Bátor, szinte semmitől sem fél.
Végezetül még összegyűjtöttem néhány példát arra, hogy milyen különleges szerepe is van a
pulinak a magyar kutyák között. Külföldön például igazi magyar különlegességnek tartják. Ez
Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának is köszönhető, aki egy magyar tenyésztőtől
vásárolt pulit választott házi kedvencnek. Beastnek ( így nevezte el a kutyát) saját oldala is
van, amit kétmillióan követnek. A Dr.Pepper üdítőipari cég reklámfilmjében pedig a cég
egyik autóvezetője barátkozik össze egy pulival, akit korábban mindenki túl furcsa kutyának
tartott. A szlogen szerint:”mindig legyél egyedi”.
Azt nem ígérhetem, hogy ettől több kólát fogok inni, de az biztos, hogy a reklám készítői
ráéreztek a puliság lényegére, azaz, hogy a puli egyenlő a különlegessel.

