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2013. október 5-én rendeztük Ongán az ezévi, vadászkutya alkalmassági vizsgát, ahol újra 

nagy segítségben volt részünk a Kemely és Vidéke Vadásztársaság részéről. Ezúton is 

köszönjük a vezetés fáradozásait és azt, hogy biztosították számunkra a területet. 

 

13 vadászeb felelt meg a kicsit szigorú bíró urak, - Szögi Lajos és Dán László - szerint a 

vizsga feltételeinek. Fajták szerint: hat rövidszőrű magyar vizsla, egy drótszőrű magyar 

vizsla, egy labrador retriever, négy rövidszőrű német vizsla és egy drótszőrű német vizsla.  A 

sikeres vizsgát tett ebek gyakorlott vadászkezek között nevelkedtek, senkinek nem jelentett 

gondot a mezei és vízi munka, többen voltak, akik már a második, harmadik kutyájukat 

hozták VAV vizsgára.  

 

A vizsga mellett mindenképpen el kell mondani azt is, hogy én, aki a rövidszőrű magyar 

vizsla megszállottja vagyok kicsit szomorúan néztem a rövidszőrű állományt képviselő 

ebeket. Félreértés ne essék, nem a gazdák a hibásak a problémákért, hanem a fajta jelenlegi 

sodródása a divat vagy show kutya irányába. Sajnos a mai magyar kiállításokon nem számít a 

vadászkutya munkaalkalmassága, ezért a vézna, kicsi, csontgyenge kutyák is nyerhetnek, 

főleg ha megfelelően ismert „tenyésztő” vezeti fel. Aztán ezek szaporodnak és kellően 

lerontják azt az egyedet is, mely később a vadász kezébe kerül.  

 

Meglátásom szerint szorosabb együttműködés szükségeltetik az elismert tenyésztői 

szervezetek (MEOE, Magyar Vizslaklub, Magyar Vizsla Egyesület) és a vadászati 

szervezetek között. Például a tenyésztésbe vehető egyedek rendelkezzenek magasabb szintű 

munkavizsgával, a tenyésztő szervezetek területenként vagy megyénként nevezzenek ki 

szakirányú végzettséggel rendelkező tenyésztési felelőst, aki ajánl például három kant a 

tenyésztőnek az ő szukájának hibáit kiküszöbölendő alom létrehozására. És hát szükségeltetne 

elfogulatlan küllembírálat is! Szerencsére a csípőizületi dysplasia szűrés már kötelező, de a 

munkavizsga kimerül egy viszonylag gyenge „megfigyelésen”. Érdekes jelenség, hogy a 

Német Vizsla Klub, akinek vezetői mind vadászemberek, kötelezővé tettek egy vízi-mezei 

úgynevezett őszi tenyészvizsgát és csak azok az egyedek tenyészthetők, akik rendelkeznek 

ezzel. Meg is lehet nézni az állományt. A VAV-on is olyan vizslák jelennek meg, akik a 

küllemi kiállításon is megállnák a helyüket! Hála Istennek a drótszőrű magyar vizsla is ilyen. 

Jó csontú, kitűnő idegrendszerű, kiváló temperamentumú egyedeket látok mostanában mind 

vadászaton, mind kiállításon egyaránt. Örvendetes a fajta előretörése a 20 évvel ezelőtti 

kiállításon két-három egyeddel képviselt ebek tekintetében. Valószínűleg azért is 

következhetett be ez a siker, mert többnyire vadászok kezében maradt a fajta, nem jött úgy 

divatba, mint rövidszőrű rokona. 

 

Jó lenne, ha a vadászaton rendszeresen megjelenő kutyák a kiállításokon is bemutatásra 

kerülnének, mert a „munkához a küllemet” mondás napjainkban nagyon is érvényes. 

 

Éles Tibor 


