
Mottó 

„A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a 

normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, 

mint a televízió működési elvét megérteni az elektromosság ismerete nélkül.” 

 
Gondolom, a Kedves Olvasó is ismeri azt a mondást, hogy ha valaki tud vala-
mit, akkor csinálja, ha nem, akkor tanítja. Nekem mindenesetre ez jutott 
eszembe, amikor ezt a kétségtelenül nagyképű címet adtam ennek a könyvnek. 
Hiszen számtalan, a harcsahorgászathoz nálam jobban értő sporttársam hor-
gássza vizeinket. Én is ismerek személyesen jó pár igazán profit, akkor hányan 
lehetnek, akiket nem ismerek! Hogy mégis emellett döntöttem, annak egy prak-
tikus oka van, éspedig az, hogy ezen a címen már évek óta üzemel egy lapom a 
világhálón, és a könyv anyaga nagyrészt onnan való. A weblap címe eredetileg 
pedig abból az alapgondolatból nőtt ki, hogy bemutassam azt a folyamatot, 
hogyan lett belőlem Tamás barátom segítségével elkötelezett harcsahorgász. 
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Előszó 

Én harminc évig dédelgettem magamban a gondolatot és a vágyat, mire sikerült 
egy olyan jó barátra szert tennem, aki önzetlenül bevezetett a harcsahorgász 
módszerek új világába. 

Évtizedek óta az orrom előtt volt jó néhány szürkeharcsa, de nem ismertem 
fel a jelenlétüket, nem ismertem azokat a jeleket, azokat a „kódokat”, amelyek 
ismeretében már olyan jelenségekre figyelek, amikre azelőtt ügyet sem vetettem, 
és amelyek ismeretében, mint amikor a ködöt elfújja szél, kinyílott előttem a 
látóhatár. 

Mindenkinek, akit a téma érdekel, azt ajánlom elsősorban, hogy a harcsázó 
szerelések beszerzése előtt igyekezzen szert tenni egy harcsás barátra, de leg-
alább ismerősre, aki hajlandó a gyakorlatban megmutatni a harcsahorgászat 
trükkjeit. Számos együtt horgászat során van esély csupán ténylegesen besze-
rezni azokat a sikerélményeket, amelyek megalapozhatják a megfelelő kitartá-
sunkat a sok eredménytelenséghez mindaddig, amíg el nem kezdjük kapizsgálni 
a dolgokat, és már egy-egy harcsa is megtisztel bennünket gyarapodó tudásun-
kat igazolván. 

Az elméleti tudás, a jó harcsázó szerelések elengedhetetlen részei a dolognak, 
de csak annyiban segít, mint a táncosnak a jó zene és a szép báli ruha. Vagyis, 
ha nem tud táncolni, akkor hiába mindkettő! 

Nem kívánok túl bőven kitérni a harcsahorgász módszerek azon válfajaira, 
amelyek terén számtalan jobbnál jobb szakmai írás elérhető. És a harcsázó 
szerelések ezernyi változatára sem. Én alapvetően három-négyféle szerelést 
használok beleértve a pergetést és a kuttyogatást is. 

Minden horgászvíznek megvan az oda bevált, helyi harcsahorgász módszere, 
azt, és a harcsázó szerelések felépítését kell ellesni a helyiektől és csak ennek 
hiányában érdemes máshol bevált módszerekkel kísérletezni. Főleg azokra a 
részletekre szeretnék koncentrálni, amelyekben a lényeget látom, és amely rész-
leteket a harcsások többsége féltékenyen titokban tart. 
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A harcsa eredményes horgászatában a befektetett energiák 90-95%-a a meg-
keresésre megy el és a megfogásra csak a maradék jut. Aki ezzel nincs tisztában, 
vagy nem hiszi el, az ne is kezdjen neki, hacsak nem egy harcsákkal bővelkedő tó 
mellett lakik! 

Azokat a részleteket, amiket különösen fontosnak tartok, szövegkiemeléssel 
fogom jelezni, és kérem kedves olvasóimat, hogy abban a tudatban olvassák 
ezeket a kiemeléseket, hogy azok a részletek azok, amikben a lényeg megbúvik, 
még akkor is, ha ez esetleg első olvasatra nem is tűnik úgy! 

Mielőtt a harcsahorgászat szakmai leírásába belefognék, mindenképpen sze-
retném ajánlani szakmai érdeklődésű olvasóimnak, hogy nézzenek bele a „Vi-
zek, harcsák, történetek, barátok”-cím alatt található írásokba, mert ott a teljes, 
komplex folyamat, a felkészüléstől, a megkeresésen és a körülmények pontos 
leírásán át a kapásig, fárasztásig konkrét élmények alapján végigkövethető. 

Itt az alkalmazott harcsa csalik, és azok felkínálási módjai is követhetőek. 
Valószínűleg, ezáltal több használható információt nyújtva a témáról, mint a 
száraz szakmai szöveg. 

Ezeken az oldalakon, mivel ez elsősorban a harcsafészek horgászatáról szól, 
csak érintőlegesen írok a többi módszerről. Azok esetleg, majd egy másik könyv 
témái lehetnek. 

A harcsafészek horgászatáról, a harcsavadászatról is lehetne még ezernyi 
részletet írni, de azt gondolom, hogy a dolog igazi ízét, amúgy is a gyakorlat adja 
meg, és a gyakorlat lesz az is, amely sok-sok türelmesen eltöltött óra közben 
ezeket a részleteket mindinkább feltárja az előtt, aki meg akarja ismerni őket 

. 

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. 

Olti Miklós 

<reklám> 
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A harcsa horgászata 

A harcsafogás feltételei 

Harcsás víz  Elméleti ismeretek 

Sok szabadidő Gyakorlati ismeretek 

Kitartás  Tapasztalatok 

Jó felszerelés Elfogadó családi háttér 
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63 kg. a „háromfai” bajuszos 

Barátom harcsája. 

Ebbe a torokba sok minden belefér! 


