
… vagy ahogy hivatalosan nevezik, a
FeHoVa az idén is bemutatkozott.
Nem tudható – mert ahogy mondani
szokás, az ilyesmi üzleti titok –, de
minden bizonnyal a rendezõknek
nyereséggel zárult a vállalkozás. Az
utolsó nap kerestem fel a standokat.
Szemlélõdésem zavartalanságát csak
az a tömeg „zavarta”, amely szintén
kíváncsi volt a bemutatott fegyverek-
re, horgászbotokra, vadászati lehetõ-
ségekre. A gyerekek pedig – akiket
szép számmal vittek ki szüleik, tágra
nyitott szemmel csodálkozhattak rá a
hazai és az egzotikus tájakon élõ kitö-
mött állatokra, vagy nézhették a majd’
minden standon vetített videoklipe-
ket. Jómagam – pedig nem elõször
voltam FeHoVa kiállításon – most
döbbentem rá, hogy Széchenyi Zsig-
mond már közhellyé vált mondása,
miszerint „A »Vadászat«: vadûzés és
erdõzúgás, de több erdõzúgás!…”, el-
halványul a kiállítók sokszínûsége
mögött. Mert a vadászat nemcsak vad-
ûzés és erdõzúgás, hanem fegyver,
egyen- és különféle védõruha, csont-
ból, bõrbõl, szõrbõl, tollból, szaruból
és ki tudja még felsorolni, hogy az ál-

latok mely alkotórészébõl formált em-
lék-, dísz- és használati tárgyak készí-
tése. Az erdõzúgást a kiállításon a kü-
lönféle terepjáró csodaautók zúgása
helyettesítette. A vadûzést virtuálisan
megelõlegezte a számtalan vadásztú-
rát szervezõ bel- és külföldi utazási
iroda. És akkor még nem említettem a

vadász paparazzókat, akiket a csoda-
fényképezõgépeken kívül még csodá-
latosabb optikák, látcsövek és távcsö-
vek, valamint ezek használatához al-
kalmas lessátrak, terepszínû öltözetek
– a csizmától a fejfedõig – fantasztikus
kínálata bûvölt el. Bocsánat õseimtõl,
hogy nem említettem a csodaszarvas-
ra vadászók alapfegyverét, az íjat, me-
lyekbõl ugyancsak válogathattunk
„számszerûtlenül” is. Drága Zsiga bá-
csi, nagyon sajnálom, de ki kell egé-
szítenem a gyönyörû gondolatot, hogy
a vadászat vadûzés és erdõzúgás,
mert bizony mára már üzlet, üzlet, és
még inkább üzlet!

Elnézést kérek mindazoktól, akik, ha
olykor tehetik, kora hajnalon fejükbe
csapják zsíros vadászkalapjukat és a fó-
kazsírral alaposan bekent, apától örö-
költ vadászbakancsban magányosan
vágnak neki a dértõl csatakos erdõk-
nek, mezõknek egy cserkelõ vadûzés-
re, hogy aztán sokszor zsákmány nél-
kül, egy öreg tölgy tuskójára terített ab-
roszkán fogyasszák szalonnás reggelijü-
ket, hallgatva a kakukkszólót egy kis er-
dõzúgással.
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