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Képzeljünk el egy autóvezetõt, aki úgy
kap jogosítványt, hogy egyszer sem ve-
zetett a forgalomban. Tûzoltót, akit még
nem csapott meg a füst, lakatost, aki
életében nem reszelt, orvost, aki nem
boncolt, rendõrt, aki nem látott rossz
embert, vagy parasztot, aki még nem
kapált… és a sort hosszan lehetne foly-
tatni. Ugye ez elképzelhetetlen? Nos,
akkor nézzük, mi van a szûkebb há-
zunk táján, a vadászatban. Kötelezõ az
állami vadászvizsgát letenni, amelynek
viszont csak elméleti része van, ráadá-
sul még a tanfolyam elvégzése sem
kötelezõ. A lõtéren eltalált 8 korong az
„alapgyakorlat”, amely a vadászattól
olyan messze van, mint Makó Jeruzsá-
lemtõl. Amint valaki átveszi a bizonyít-
ványát, már másnap oda mehet vadász-
ni, ahová a pénztárcája engedi. Cserkel-
het bikára, bakra, részt vehet apróvadas
társasvadászatokon, disznóhajtásokon,
anélkül, hogy akár csak egyszer is
testközelbõl látott volna valami ilyesfé-
lét. Ha az eligazításon „belehúzok” a
lõállás-sorszámokba, lehet a szomszé-
dom, és a végén kiderülhet, hogy
„rosszkor voltam, rossz helyen”. Egyre
többen vannak olyanok, akik elõbb lõt-
tek kafferbivalyt, antilopot, zsiráfot,
mifenét a messzi Afrikában, mint disz-
nót, fácánkakast vagy nyulat idehaza. A
balesetek száma, és a vadászati fegye-
lem lépten-nyomon tapasztalható fella-
zulása miatt azonban – persze a jobbí-
tás szándékával, de valójában egyfajta
pótcselekvésként - egy olyan irányba
indultunk el, amelynek eredményeit ép
ésszel már igazán nehéz követni, sõt a
várható eredményei is enyhén szólva
kétségesek. Nem tudom megfigyelték-
e, hogy mára már divattá vált a vadászat
végén megköszönni a „balesetmentes”
vadászatot, holott éppen ez volna a ter-
mészetes. Ezek után ajánlott a disznó-
hajtás elõtt minden óvatos duhaj számá-
ra az, hogy az ügyvédjénél elõre he-
lyezze letétbe a végrendeletét.

Ott tartunk, hogy mivel az állami vizs-
ga nem elég, hiteles aláírással kell iga-
zolni a vadászat elõtti balesetvédelmi
oktatáson való részvételt. Ez pedig
olyan, mintha valaki autójával útnak in-
dul, elõtte azonban a rendõrségen kü-
lön-külön kötelezõ balesetvédelmi okta-
tásokat kellene meghallgatnia. A vadá-
szat elõtti „oktatásoktól” nem lett se
több, se kevesebb baleset. Ma már a
nagyvad társas vadászatán mindenki
1:20 000-es méretarányú hajtástérképet

kap, azt az iránytûjével betájolhatja,
majd GPS-szel meghatározhatja a pontos
lõállását, mobilon tarthatja a kapcsolatot
a könyvelõjével, vagy a vadászatve-
zetõvel… A kalapunkon piros szalaggal
jelezzük a szintén félelemtõl reszketõ
vadásztársainknak, hogy speciel még
véletlenül sem tartozunk az FVM rende-
letben felsorolt, s az idény szerint enge-
délyezett lõhetõ vadfajok sorába. A ku-
tyáinkon feszülõ rikító nyakörv pedig ar-
ra figyelmeztet minden vadászt, hogy az
bizony nem róka, s fõként nem alkot-
mánybíróságilag védett kóbor eb. Az
erdõ fáin piros szalag jelzi már a tilos
lõirányokat, zöld az engedélyezetteket…
Lehet ezt még tovább ragozni?

Mindenesetre esély, az van rá, mert a
még ennél is hülyébb és eszeveszettebb
puskások részére még fújhatunk – egy
chip-pel egyedileg azonosítható - vad-
disznó oldalára fényvisszaverõ spray-vel
célkeresztet is, ráírhatjuk nyomtatott
nagy betûkkel, hogy SUS CROFA, 2 éves,
anyja neve: Böhöm Koca, születési he-
lye: Disznós Kert-alsó és a hatósági állat-
orvos személyesen asszisztált a
születésénél… A terítéknél aztán lehet
majd hálaadó Szent Hubertus misét tarta-
ni a látható többség életben maradásáért
is. Ez azonban már régen nem vadászat,
hanem egy otthon számítógépen is el-
játszható virtuális, csihi-puhi játék,
amelybõl 12 egy tucat. Végtére is, mivel
éppen a komoly kereslet az ékes bizo-
nyíték rá, manapság egy felfújható
guminõvel is lehet paráználkodni, gyer-
tyafényes vacsorás „elõjátékot” rendezni,
ráadásul bájcsevely közben semmiféle
politikai ellentét nem vetõdik fel még ak-
kor sem, ha az asztal alatt azonnal a
tárgyra térve a /ve/võlegény az
illendõnél mélyebben nyúl alá. Ráadásul
további elõny, hogy nem kell vele utána
beszélgetni, és sohasem fáj a feje. Ezek
azonban már orvosi esetek, és holtbiztos
jelei a totális becsavarodásnak.

Visszazökkenve a „fa” alá, ahonnan
egykoron vadászni lemásztunk, nincs
más út – és ezt évszázados tapasztalatok
bizonyítják –, mint az, hogy bár a vadá-
szatot a vadászok többnyire közösen
gyakorolják, arra egyéni tudással kell
alaposan felkészülni. Így is volt ez min-
dig, ma viszont azt sem tudjuk, hogy ki
a szomszéd puskás, mit tud az egészrõl,
és vajon élve megússzuk-e az elõttünk
álló hajtást. Csak a hatalom hiszi azt,
hogy a tudás valójában egy veleszületett
tulajdonság, viszont a tanulás útján

történõ megszerzésének lehetõsége
mindenki számára adott. Azt hiszem,
bízvást leszögezhetjük, hogy mivel az
idõ is alaposan rácáfolva rég eljárt felet-
te, alaposan le kellene már porolni, és
újra kellene gondolni a mintegy másfél
évtizede kõvé meredt vadászvizsga
rendszerünket. A társas vadászaton való
helyes viselkedést, az õsi bölcsességû
magatartási szabályokat talán nem sza-
badna egy fél oldal tudnivalóval „kipi-
pálni”. Ezenkívül: nem valami „kis vad-
biológusokra”, hanem megbízható va-
dásztársakra volna végre szükség. Mert,
ha a vizsgázó betéve nem tudja a mosó-
medve fogképletét, attól még senki nem
hagyja ott a fogát. Ma például – és ezt
nem most találom ki – aki tegnap vala-
hogyan levizsgázott, holnap jó pénzért
már oktathatja is a gyanútlan jelölteket.
Sajnos, meg is történt, és ez nem egyedi
eset. A tanfolyamokat már régen
kötelezõvé kellett volna tenni, a
megfelelõ színvonal garanciája pedig
csak az akkreditálás lehetne. Nincs
ugyanis a kötelezõ óraszámra semmifé-
le elõírás, de ha mondjuk a tanfolyam
minimális elméleti óraszáma 32, mini-
mum hatvan óra kötelezõ vadászati gya-
korlatot írnék elõ. Mivel a társasági tag-
ság már nem kötelezõ, a „tagjelöltség”
idõszakát sem lehet már megkövetelni,
de a tanfolyam ismeretanyagába a szer-
vesen beépített kötelezõ gyakorlati óra-
szám igazolt teljesítését: azt igen. Persze
ezt is meg kellene fizetnie a jelöltnek,
mert a tudás megszerzése sehol sem in-
gyenes. Ebbõl bevétele lehetne a
szervezõknek és azoknak a vadászatra
jogosultaknak, akik a jelöltekkel foglal-
koznak, erre vállalkoznak, és rendel-
keznek az elõírt tárgyi és személyi felté-
telekkel. Senki ne mondja, hogy ezt
nem lehet megszervezni...

Homonnay Zsombor
(Vadászlap, 2006. októberi szám)
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