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A legfiatalabb - vagy inkább épp újjászületőben lévó - hagyomá-
nyos vadászati mód hazánkban az elöltöltő puskás vadászat. A fÜs-

tös lőporral működő fegyverek és régi idők vadászkultúrájának
szerelemesei csak az elmúlt években tudták elérni, hogy az elöl-
töltó puskák ismét megszólalhassanak a magyar erdókben, s ismét
vadat ejthessenek el velük.

Amikor az ember elóször vesz a kezébe egy ilyen fegyvert, több
dolog is feltűnik neki: ezek a puskák sÚlyuk ellenére meglepően ke-

csesek, elegánsak - és az árcédulán szereplő árak sem olyan maga-
sak, mint gondolnánk.

_ Valamiért az az iltalónos vélekedés, hogy ezek sokkal drógóbbak,

mint a modern puskik, pedig egy minőségi elöltöltő fegyver 150 ezer

forintért mór a legnevesebb gyártótól szármozik. Emellett, ha a lehe-

tó legjobb minőségú lőport és egyéb összetevőket vólasztom, akkor is

bóven 200 forint alatt marad egy lövés. Ennyiből vadászlőszert még

újratölteni sem lehet' De azt ne gondolja senki, hogy ez lesz az utolsó

fillér, amit elkölt erre, mert a lőpor füstje függőséget okoz... - mondja
Németh Balázs, a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek és Vadászok
Szövetségének elnöke. Civilben az NKE Hadtudományi Doktori ls-

kola doktorandusza, sportlövő és fegyverbolt-tulajdonos. Élete

a régi puskák körül forog, és szívügyének tekinti e hagyományos
vadászati mód kérdését, amelyet Cziglényi Alpár néhai alelnök már

a szöVetség 1998-as megalakulásakor felvett a programpontok

közé. A témával egészen 2008-ig nem tudtak foglalkozni, innen-
től viszont - néhány vargabetűt leszámítva - egyenes út Vezetett
a kutatási célú vadászat ötletének megfogalmazásához és megva-

lósításához' Fontos feladat volt meggyőzni a szakmát - elsósorban
a vadásztársakat - e fegyverek képességeiről, mivel a régi puskák-

kal kapcsolatosan sok tévképzet élt az emberek fejében.
_ Aki tudja, hogyan kezelje, és eleget gyakorol a fegyverével, az egy

vadószat alkalmával pontos lövést tud tenni a vodra, és mivel csok egy

esélye van, így kénytelen alaposan kidolgozni o lőhelyzetet _ nekünk

a többi hagyomónyos vadószati módhoz hasonlóan o vodószot a vod

halló, Iótó és szagló tóvolsógón belül kezdődik. Egyébként az elöltöltő

fegyverek kezelése nem bonyolult, bir némileg eltér a hótultiiltőekétől,

így a szövetség sajót vizsgót hozott létre, melyet minden sporttórsnak

ajánlott letennie és elsősorban o biztonsógos fegyverkezelést hangsú-

lyozza. Tény, hogy hangosak és szép mennyiségű füstöteregetnek, de
hogy pontatlanok vagy gyöngéklennének, oz egyóltolin nem igaz.

A kutatisi célú vadószatok során szerzett gyokorloti tapasztalatok is

cófolják ezeket a féleImeket, hiszen ezek a puskók (megfelelő tijltettel)

80100 méteren ugyanolyan hatékonyak, mint a hagyomónyos, nyílt
irónyzékos vadószfegyverek, sőt a szövetség tagjainak a különböző

sportlövészeti versenyszómok alatt mór a pontatlonsóg mítoszát is
si ke r ü lt ma ra dékta I a n u l el os zl at n i u k.

Hogyan is álljelenleg a vadászat kérdése?

- Az elöltöltő fegyveres vadószot ügyével lépésről lépésre (van, aki
azt mondja, lassan, én azt mondom, hogy gyorsan) haladunk. Ha

hórom éve valaki azt mondja, hogy elöltöltő fegyverrel vadat fogunk

elejteni, kinevettem volna'.. Ez hihetetlen és csodálatos eredmény _

mondja Balázs. A tavalyi évben egy 350 hektáros kertben hódol-
hattak e neme5 szenvedélynek azok, akik elöltöltő fegyveres- és va-

dászvizsgával is rendelkeztek, így összesen nyolc fő Vehetett részt
négy sikeres Vadászaton. Az első trófeás nagyvadat közel száz év

szünet után viszont már a Gyulaj Zrt. területén hozhatta terítékre
a szerencsés elejtő.

_ Hatalmas dolog volt részt venni ezen a dómvadászaton, és külön

élmény volt megélni, hogy egy olyan óllami erdészet karolta fel ezt az
ügyet,0hol nagyon magas szakmai színvonalú munka folyik. Htilósak
vagyunk azért, hogy a mostani kutatósi engedélyt nem a szövetség-
nek kellett megkérnie, hanem a Gyulaj Zrt. ,,kitaposta" nekünk _ ez azt
jelenti, hogy jól csináIjuk, és ennél nagyobb elismerést nem is kaphat-
tunk volna. Ők meglitták ebben a lehetóséget, ami azért fontos, mert
nagyon szép, hogy mi kuItúróval foglalkozunk, de még szebb, ha ezzel

az orszóg vadószati hírnevét és bevételeit is növelni tudjuk. A szakmai
stób előtt pedig le a kalappaI, mert nagyon pozitívan fogadtdk az ötle-

tet, kihívóst lótnak benne - új vodászéIményeket, amik az ő munkóju-
kat változatosabbá, érdekesebbé teszik.

Az sem mellékes, hogy megfeleló jogi környezetet teremthes-
senek ahhoz, hogy tisztességesen lehessen elöltöltő fegyverrel
vadászni. Középtávon a szöVetség azt szeretné elérni, hogy a vadá-
szati jogszabályba bekerüljön az elöltöltő puska' ugyanúgy, mint
a vadászíj: engedélymentes eszközként, melyet egyéb feltételek
teljesítése mellett vadászatra használnak. Emellett még a lőszer-

elemek tartását kellene polgárbarátabbá tenni.
_ Ha mindez megvalósulna, Európóban elsőként, a környező orszó-

gokkal szemben legalóbb öt év elónnyel tudnónk szobólyozott keretek

közt vadószatot kínólni o bel- és külföldi érdeklődőknek. Amerikiban
az elöltöltő fegyveres vadászok tibora több milliós, Európóban a lövé-

szet nagyon népszerű sport, ha ebből és a hazai vadószokból egy pici

,,szeletet" sikerülne meghódítanunk, én nagyon eIégedett lennék.. '
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