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Miért érdemes, miért jó egy 
ilyen kedves négylábúval élni 
– ezt Wolf Katalin vizslatulajdo-
nostól kérdeztük meg.

Wolf Katalin: 
– Mint az összes mindenes 

vadászkutyafajtának, a vizslá-
nak is fő jellemzője az ember-
központúság és a rendkívüli 
intelligencia. Ragaszkodó, 
szeretetigényes, jól tanítható, 
alkalmazkodó fajta; hobbi- és 
munkakutyaként egyaránt jó 
választás. Biztosan ez a nép-
szerûségének egyik legnagyobb 
titka. Hivatalosan két fajtája 
van, a rövidszőrû és a drótszőrû 
magyar vizsla. A vizsla egyik 
ősi magyar kutyafajtánk. 
Évszázadok óta társunk a vadá-
szatban, és ha nem is ponto-
san a ma ismert formájában, 
de már a 16. századból is van 
feljegyzés arról, hogy apróvad-
vadászathoz eleink egy hosszú-
lábú, zsemleszínû, lógófülû 
kutyát használtak. Akkoriban 
kezdett meghonosodni a vizsla 
kifejezés, ami a vizslat igéből 
ered, utalva ezzel a kutya egyik 
legfontosabb feladatára: a mezei 
keresésre. A rövidszőrû vizsla 
tudatos tenyésztésének kezde-
te a 19. század végére tehető, 
míg a drótszőrû magyar vizsla 
tenyésztése az 1930-as évek-
ben kezdődött. A cél az volt, 
hogy a rövidszőrû vizsla elő-
nyös tulajdonságait megtartva, 
egy, az időjárás viszontagságait 
jobban tûrő kutyát hozzanak 
létre. A drótszőrû német vizsla 
bevonásával kezdték meg az új 
fajta kitenyésztését. A két fajta 
között szinte csak a külsőségek-
ben van különbség. A drótszőrû 
vizsla nehezebb testalkatú, sok-
kal sprődebb, keményebb szőrû 
változata a magyar vizslának. Az 
nem véletlen, hogy nem látunk 
sok drótszőrû magyar vizslát 
az utcán, ugyanis a kis számú 
hazai állomány többnyire vadá-
szok kezében van. A drótszőrû 
vizslaállomány egyébként sok-
kal homogénebb, egységesebb 
képet mutat, mint a simaszőrû. 
A jó vizsla lényege, hogy meg-
felelő, ösztönös vadászképessé-

gekkel szülessen, ugyanis ezen 
képességek hiányát a legjobb 
képzéssel se lehet pótolni. 

– Miben különbözik a magyar 
vizsla a többi ország vizsla
fajtáitól?

– Európában szinte minden 
nemzetnek van valamilyen 
vizslafajtája, főleg ott, ahol tra-
díciója van a vadászatnak, ami 
főleg a nyugat-európai országok-
ra igaz. A magyar vizslán kívül 
a legismertebb a német vizsla 
– ennek is két változata van, a 
drótos és a sima. A franciáknak 
öt-hat vizslafajtájuk is van, ami 
nagyon különbözik az általunk 
megszokott fajtáktól, az angolok 
pedig kimondottan az apróva-
das vadászathoz tenyésztettek 
ki kutyafajtákat, például a poin-
tereket, szettereket. A magyar 
vizslát megfelelő képzéssel és 
gyakorlattal a föld feletti vadá-
szat minden mozzanatában tud-
juk használni, ezért is nevezzük 
mindenes vadászkutyának. Fő 
profilja az egyéni apróvad- 
vadászatokon segíteni a vadász 
munkáját. A vizsla munkájá-
nak legfontosabb részei: lövés 
előtti munka – az adott terület 
aprólékos átkeresése és az ott 
lévő vad messziről való jelzése a 
vadásznak. Lövés utáni munka 
– a lőtávolon belül leesett vadat 
a kutya megkeresi, szájában a 
vezetőjéhez viszi, majd szabá-
lyosan ülve parancsra átadja a 
vezetőnek, ezt nevezzük appor-
tírozásnak. Sebzett vad esetén a 
vizsla kiváló szaglásának segít-
ségével a menekülő vad nyomát 
követi mindaddig, amíg sike-
rül elcsípnie azt, és szabályo-
san apportíroznia vezetőjének. 
Fontos megjegyezni, hogy a 
vizsla a sebzett vadat nem ölhe-
ti meg, az elhullott zsákmányt 
ki nem kezdheti! A magyar 
vizsla egyaránt lelkesedik a 
szárazföldi és a vízi munkáért. 
Akinek van vizslája, tudja, hogy 
nagyon-nagyon szeretnek a víz-
ben lenni, még akkor is, mikor 
mi már hidegnek ítéljük az időt 
a pancsoláshoz. Ha beenged-
jük, a vizsla bármit kihoz a 
vízből. A magyar vizsla egyik 

különlegessége, hogy szenve-
délyes apportírozó. A magyar 
vizslával népszerûségben talán 
csak a német vizsla veheti föl a 
versenyt, mindkét fajta kiváló 
munkakutya és nagyszerû társ. 
Különbséget talán csak a tem-
peramentumukban lehet felfe-
dezni. A magyar vizsla német 
rokonához képest talán köny-
nyebben képezhető és kezel-
hető, így kevésbé kell kemény 
kézzel bánni vele a kiképzés 
során. A magyar vizsla simu-
lékony, szeretetreméltó, szere-
tetből dolgozik, míg a német 
vizslánál a gyenge kéz azonnali 
munkaromlást eredményezhet. 
Magyar vizslával viszont bárki 
képes kitartással és különösebb 
előképzettség nélkül jó ered-
ményt elérni.

– Az Érden, és Érd környékén 
élő vizslák hol találkozhatnak 
egymással?

– Az Érdi Környezetvédő 
Egyesület munkájának köszön-
hetően Érden két nagyon jó 
terület is van, ahol lehet és érde-
mes kutyát sétáltatni, természe-
tesen a szabályok betartásával. 
Az egyik a Fundoklia-völgy, a 
másik a Beliczay-sziget, ami 
kimondottan alkalmas kutya-
sétáltatásra, hiszen van víz és 
kiépített ösvények. Ugyan vad-
ban szegény területen, de a 
kutya számára kellő mennyiségû 
érdekes szag található, és pont 
elég nagy a terület ahhoz, hogy 
sétálhassunk vele. Biztonságos, 
mert autóút nincs a közelben. 
Minden kutyásnak javaslom, 
hogy látogasson el a Beliczay- 
szigetre, mert nagyon szép, és 
a kutyák élvezni fogják. Vannak 
a neten olyan fórumok, ahol a 
vizslások találkozhatnak, példá-

ul a vizsla.hu információs oldal. 
A Vizslatúra (www.vizslatura.
hu) civil kezdeményezésként 
indult, kitalálója és a szerve-
zet mûködtetője Tollár Mónika, 
szintén vizslatulajdonos. A túra 
során a vizslások összegyûlnek, 
és együtt sétálnak a kutyáik-
kal. A rendezvény az elmúlt 4 
évben egyre népszerûbb lett, 
több mint 40 túrát tartottak, 
mára számottevő a jelentkezők 
száma. A Vizslatúrán bárki részt 
vehet, ami a legtöbb kutyatulaj-
donos problémáját megoldja, ha 
azt szeretné, hogy a vizslája az 
emberekkel és más kutyákkal 
találkozhasson. A harmonikus 
kutyatartás sarokköve a meg-
felelő szocializáció, és ebben 
nyújt nagy segítséget a túra. 
A Magyar Vizsla Szakosztály 
honlapján sok minden megtud-
ható. A versenyek, kiállítások 
mellett vizslák képzésével fog-
lalkozó szakemberek elérhető-
ségei is megtalálhatóak itt. Ha 
valaki vizslát akar vásárolni, 
először mindenképpen itt tájé-
kozódjon. Én azt is fontosnak 
tartom, hogy a leendő vizsla-
tulajdonosok mélyedjenek el a 
szakirodalomban, még akkor is, 
ha csak házi kedvencként kíván-
ják tartani kutyájukat, mert bár 
a vizsla könnyen kezelhető 
kutya, de vizslát tartani életfor-
ma. Mindenképpen jól át kell 
gondolni ezt a döntést.

– Jó esély van arra, hogy a 
magyar vizsla hamarosan hun
garicum legyen?

– Mindenképpen, de ha eset-
leg nem lesz hungarikum, akkor 
is a magyar vizsla nemzeti kin-
csünk, legyünk büszkék rá. 
A világ minden részén nagyon 
szeretik és sokra becsülik. Az 
egyik legjobb képességû vizsla-
fajtának tartják, méltán népszerû 
külföldön is, ami nagy dicső-
ség számunkra. A legnagyobb 
veszélyt a jóhiszemû vizsla-
tulajdonosok jelentik a fajtára. 
Ha ellenőrizetlen tenyésztésből 
származó vizslákat vesznek, az 
az állomány romlásához vezet-
het. Az, hogy én vizslát vettem, 
nevezetesen Zöldmáli Cetlit, az 
egy hosszú és tudatos döntés 
következménye volt. Egy évet 
vártam, hogy rátaláljak a meg-
felelő tenyészetre és kiskutyára. 
Ez az idő épp elég volt, hogy 
lelkileg és fizikailag is felké-
szüljek arra, hogy vizslát fogok 
tartani, ami abszolút életmód-
váltást jelent, annak ellenére, 
hogy kutyás családban nőttem 
fel. A vizsla teljes embert kíván.

 RA

Könnyen hungarikum lehet a négylábú

Kata és Cetli
A magyar vizsla a statisztikák szerint is az egyik 
legnépszerûbb kutyafajta Magyarországon. Egyrészt 
több generáció nõtt fel a Frakk címû rajzfilmen, 
másrészt, aki már találkozott vizslával, azt bizto-
san levette a lábáról kedvességével, emberszerete-
tével. Megjelenését tekintve is egy rendkívül elegáns, 
zsemlesárga színû, kecses tartású, szép mozgású 
vadászkutya, mégis bohókás a lógó füleivel. 

Felhívás

50 éves a VMG
A 2011/12-es tanévben lesz a Vörösmarty 

Mihály Gimnázium 50. jubileumi évfordulója.

Ebből az alakalomból rendezvénysorozatra, 

iskolatörténeti kiállításra és évkönyv kiadására 

készülünk.

Kedves egykori diákjaink!

Akik szívesen hozzájárulnának bármilyen 

dokumentummal vagy egyéb segítséggel  

a méltó ünnepléshez, kérjük, jelezzék  

az mdizseri@gmail.com e-mail címen!

panoráma


