
Pontyvilág46

Shaun Har ri son
és a Quest Baits

BE MU TAT KO ZIK

1977-ben, még is ko lás ként kezd tem pon tyoz ni. Mi re ki jár tam a su lit, né mi
hír név re tet tem szert a kör nyé ken a ki fo gott ha lak nak kö szön he tõ en, majd

mun kát kap tam egy hor gász bolt ban. Ak ko ri ban itt, a Walk ers of Trow ell ben volt
az Egye sült Ki rály ság leg na gyobb hor gász fel sze re lés-vá lasz téka.

Sze ren csém volt, az in ter jú ra hí vott 150 em ber kö zül én kap tam meg az ál lást.

SHAUN HARRISON
ÍRÁ SA
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Tel je sen má ni ám má vált a hor gá -
szat már egé szen fi a tal ko rom tól
kezd ve, is ko lás ként még ba rát nõ -

ket is vesz tet tem mi at ta – ezt jól meg kel -
lett vol na ak kor je gyez nem, ko moly pén -
ze ket spó rol hat tam vol na az el kö vet ke zõ
évek ben!

Az tûnt az egyet len ér tel mes do log nak,
hogy hor gász üz let ben dol goz zak, rá adá -
sul azt a fel ada tot kap tam, hogy hoz zak
lét re egy pon ty horgászrés zleget. 

HOS  SZÚ TA NU LÁS

El ér kez tünk az 1980-as évek hez – jöt tek
ve lem a csa li ja im is, és vég re akadt né hány
ér de ke sebb ös  sze te võ, ami vel ját sza doz hat -
tam a kí sér le te im ben és re cept je im ben.

Bait 78, Dun can Kay Slyme Baits, Key
Angling Sup plies és Rod Hutchin son-féle
Catchum Prod ucts vol tak az el sõ cé gek,
ame lyek bojliösszetevõket árul tak a hor -
gász bol tok ban. Na gyon sze ren csés nek ér -
zem ma gam ami att, hogy be le ve tet tem
ma gam a csa li ké szí té sé be ak ko ri ban, hi -
szen még csak egy ma rok nyi nyers anyag
volt a pi a con, ami le he tõ vé tet te, hogy
pon to san ki ta pasz tal jam, me lyik al ko tó -
elem ho gyan dol go zik a csa li ban, és meg -
ta lál jam azt a men  nyi sé get, ami vel a kí -
vánt ál la got el ér he tem.

Né hány év vel ké sõbb már biz to san na -
gyon za va ró volt a sa ját csa li ja i kat ös  sze ál lí -
tó ponty hor gá szok szá má ra, hogy a kez de ti
pár tej fe hér je ter mék men  nyi sé ge meg tíz -
sze re zõ dött, és ren ge teg hús-, hal hús ké -
szít mény is fel irat ko zott a lis tá ra, csak úgy,
mint sok ma dár ele del-al ko tó elem, nem be -
szél ve az ol csóbb öm lesz tett por té kák ról.

Ma nap ság tel je sen fruszt rá ló le het az
eb ben já rat lan sze mély nek tisz tes sé ges
táp lá lék tí pu sú csa li val elõ ruk kol ni egy
egy sze rû „ízhor dozó” he lyett. An  nyi ösz  -
sze te võ van köz hasz ná lat ban, hogy egy
élet alatt is csak a fel szí nét ka par gat nák
so kan a csa likészítés nek. Ahogy mond -
tam, na gyon kü lön le ges nek ér zem ma -
gam, ami ért je len le het tem a kez de tek nél,
és éven te csak ke vés dol got kel lett meg ta -
nul nom, nem pe dig hir te len el sa já tí ta nom
har minc va la hány év kí sér le te zé sé nek
ered mé nyét.

Régi
„recept-
könyv”

AGY MO SOT TAN
ÉS FEL VI LÁ GO SUL TAN

Az 1980-as évek kö ze pé re leg töb bünk agy -
mo sott volt, és fe hér jé ben gaz dag ponty csa -
lit csi nált, mert hogy volt rá le he tõ ség. Eze -
ket ere de ti leg HP (high pro te in, ma gas fe -
hér je tar tal mú) Spe cial Boilies nak hív ták,
az tán nem so ká ra HNV (high nutri tion al
value, ma gas táp ér té kû) lett a ne vük.

Én is ezt az utat jár tam be: min den csa -
li, amit ak ko ri ban hasz nál tam, 80% fe hér -
jét tar tal ma zott, mert azt hit tük, ez a jó.
Na gyon na gyot té ved tünk, bár mind any  -
nyi an jól fog tuk ve lük a ha la kat – a nyá ri
hó na pok ban leg alább is. 

Vak sze ren cse volt, hogy néz tem va la mi
ha lak hoz egy ál ta lán nem kap cso ló dó té vé -
mû sort, mely ben egy meg jegy zés meg -
kon dí tot ta a fe jem ben a ha ran got. Egy or -
vos be szélt az ét rend rõl, és meg je gyez te,
hogy a fe hér jé ben gaz dag táp lá lék las sít ja
az emész té si fo lya ma to kat, a ros tok pe dig
na gyon fon to sak ah hoz, hogy kön  nyít sék
az emész tést. Ek kor épp a tél kö ze pén jár -
tunk, és nem iga zán tud tam ki csi kar ni a
pon tyok ak ti vi tá sát. Már he tek óta egy ál ta -
lán nem lát tam moz gást.

El gon dol kod tam azon, amit az or vos
mon dott, és hir te len he lyé re ke rül tek a fe -
jem ben a dol gok: nagy fe hér je tar tal mú
boj likkal etet tem a pon tyo kat, amik nek a
hi deg víz mi att ilyen kor a leg las sabb az
anyag cse ré jük, mi vel hi deg vé rû ál la tok
(mi nél ala cso nyabb a víz hõ mér sék le te,
an nál las sab ban ver a szí vük, las sab bak a
re ak ci ó ik, mi nél me le gebb a víz, an nál ak -
tí vab bak ká vál nak). Hir te len ar ra jöt tem
rá, hogy amit a „csal isza kértõk” ak ko ri ban
ma gya ráz tak ne künk, na gyon is hi bás
volt. Ami vel etet tem a ha la kat, az so ká ig
ben nük ma radt, emi att egy ide ig nem
érez tek kész te tést a táp lál ko zás ra. Olyan

Itt töltöttem 25 évet

csa lit kel lett ké szí te nem te hát a pon tyok -
nak, me lyet kön  nyebb emész te ni, így ha -
ma rabb át ha lad raj tuk, va gyis ha ma rabb
kell új ra en ni ük.

Vé gül fog tam a ha gyo má nyos, ma gas
fe hér je tar tal mú alap mix em har ma dát, ezt
ös  sze ke ver tem egy har mad nyi õrölt zab bal
és egy har mad nyi ala csony zsír tar tal mú
szó ja liszt tel, így lé nye gé ben a pro te in
men  nyi sé ge szem pont já ból fel hí gí tot tam.
Ez volt az el sõ kí sér le te zé sem, és na gyon
sok ha lat fog tam ve le.

Szin te hi he tet len, mek ko ra kü lönb sé -
get je len tett a hi deg vi zes hor gá szat ban,
bár az tán már ma gá tól ér te tõ dõ lett.

So ká ig ke mé nyen fog lal koz ta tott a kér -
dés, de min den cikk – amit a té li csa lik té -
má já ban ol vas tam – ma gas fe hér je tar tal -
mú csa lik ról szólt. Olyan dol go kat hasz -
nál tak, mint pél dá ul ka ze in, nátri um-
kazeinát, kál ci um-kazeinát, szó ja ki vo nat,
lak tal bu min, vit a minkiegészítõk stb. Az -
tán rá jöt tem, hogy so sem lát tam, hogy
ezek az úgy ne ve zett csal isza kértõk té li
pon tyot fog tak vol na!

Egy sze rû en azért volt ez az el fo ga dott
né zet, mert min den ki csak azt is mé tel te,
amit már elõt te is le ír tak. A nya ka mat a
hu rok ba tet tem, ami kor pár év vel – sok-
 sok kí sér le te zés sel – ké sõbb azt mond tam,
hogy mind an  nyi an té ved tek. Jó hos  szú
ves  szõ fu tás ban volt ré szem ér te.

25 év el telt, és hi he tet len mó don az em -
be rek már egyet ér te nek ve lem – ez mo -
soly ra kész tet!

TÖ RET LEN FEJ LÕ DÉS

A más mó don va ló gon dol ko dás, az, hogy
nem úgy kö ve tem a dol go kat, mint ha hir -
de tett igék len né nek, ren ge te get se gí tett az
el kö vet ke zõ évek ben. El kezd tem min den -
ben ké tel ked ni, amit má sok kész pénz nek
vet tek – meg gyõ zõ dé sem, hogy ez sok kal
jobb hor gás  szá tett.

Mi re az 1980-as évek vé gé re ér tünk,
külön bö zõ ma ga zi nok ban meg je lent
írása im és fo gá sa im ré vén egy kis hír név re
tet tem szert.

1988-ban az el sõ, ko moly szpon zo rom
lett a Catchum 88, ami ak kor Rod



Hutchin son és Kevin Nash kö zös tu laj do -
na volt.

A csal iszpon zorálás sal együtt jött a
meg hí vás, hogy csat la koz zak a Kevin
Nash-féle „Happy Hook ers”-hez. (A Nash
Tack le-nek ab ban az idõ ben Happy
Hook er volt a ne ve.) Az el sõ hat hor gász
kö zül én vol tam az egyet len, akit évek kel
ké sõbb is szpon zo rált Kevin Nash, és a kö -
vet ke zõ 17 év ben is tá mo ga tott ma rad tam
– de itt most elõ re ug rot tunk egy ki csit.

A Rod Hutchin son és Kevin Nash kö -
zöt ti part ner ség nem volt hos  szú éle tû, így
Kevin nem so ká ra lét re hoz ta a Nash
Baitet, ami kez det ben ugyan ke vés csa lit
kí nált, de azt a Catchum 88 pa let tá já nak
leg jobb ja i ból. Az ere de ti alap mix ek mind
azok vol tak, ame lye ket a kez de tek tõl
szpon zo rált hor gá szok ké szí tet tek, így az
én ak ko ri alap ke ve ré kem is a Nash Bait
kí ná lat ba ke rült. Na gyon büsz ke va gyok
rá, hogy ez az „Amber Attract Baser Mix”
mind a mai na pig kap ha tó.

Em lé ke ze tem sze rint az ere de ti alap -
mix ek kö zül csak egy áll ta ki az idõk
próbá ját, ami most is be sze rez he tõ, ez a
„Mon ster Pur suit Base Mix”.
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Az elsõ gyár

A gyár újra
költözik

2011 októberében egy hatalmas tõponttyal,
amelyet Szlovéniában fogtam

Az ál ta lam na gyon sze re tett Amber
Attract mel lett ugyan csak min den ki szá -
má ra el ér he tõ vé vált egy – az alap ban is
hasz nált – es  szen ci á lisolaj- ke ve rék „Sting
Oil” né ven, mely megint csak nem ko pott
meg, és hos  szú éve kig a kí ná lat ban ma -
radt. De a Nash Baits Whis ky -csa lád ja is
egy olyan so ro zat volt, ami az én jóvol tom -
ból jött lét re, és foly tat hat nám a lis tát…

Az elõb bi ek kel csak azt akar tam szem -
lél tet ni, hogy bár a Quest Baits név sok em -
ber szá má ra új, de a csa lik, ami ket hasz -
nál tam és ke ver tem, va ló já ban sok- sok éve
kap ha tók. 

A Quest Baits kí ná la tá ból min dent köz -
vet le nül én fej lesz tet tem ki, nem hasz ná -
lom más hor gá szok re cept je it.

SA JÁT ÚT

Szó val, tel tek az évek, to vább árul tam a
hor gász cik ke ket, to vább ír tam kü lön bö zõ
ma ga zi nok nak, de az éle tem ha ma ro san
gyö ke re sen meg vál to zott.

25 évet húz tam le a Walk ers of
Trowell nél, és úgy érez tem, hogy nem
nyílt le he tõ ség a to váb bi fej lesz tés re. Jó
mun kám volt, de ke vés ki hí vást érez tem,
ami mo ti vált vol na. Új öt le tek kel áll tam
elõ, ám a fõ nö kö met nem ér de kel ték, úgy -
hogy el jött az ide je to vább áll ni, és va la mi
mást csi nál ni. De mi mást? 

Csak a hor gász ke res ke de lem hez vala -
mint az írás hoz ér tet tem, és a ke res ke de -



lem ben akar tam ma rad ni. Meg néz tem kü -
lön bö zõ le he tõ sé ge ket, de egyik sem tûnt jó
al ter na tí vá nak ah hoz, hogy fel ad jak ér te egy
na gyon ké nyel mes ál lást. Ez így ment egé -
szen egy, a bolt ban töl tött vég ze tes szom bat
dél utá nig. Épp ki szol gál tam egy vá sár lót,
aki nek saj nos el lop ták az ös  szes hor gász fel -
sze re lé sét, és azért jött, hogy min dent pó tol -
jon. A bo to kat vá lo gat tuk, majd õ egy sze -
rûen meg kér dez te: „Ma ga mit hasz nál?”

Or sók, zsi nór, ki egé szí tõk, tás ka…
Min dent azu tán vett meg, hogy meg kér -
dez te, mit hasz ná lok. Az tán el ér kez tünk a
csa li hoz.

Itt egy ki csit le blok kol tam, hi szen még
min dig a Nash Bait szpon zo rált, de
valójá ban olyan csa li kat hasz nál tam,
amiket az én re cept je im alap ján ké szí tet -
tek ne kem. Nem tud tam fel kap ni egy
zacs kót és õszin tén azt mon da ni, hogy
„Én ezt hasz ná lom”.

S ak kor vi lá gos sá vált… Ezen az úton
kell to vább men nem! Egy cso mó gyár tó tól
vol tak csa li ja ink a pol co kon, de egy olyan
sem volt köz tük, amit bol do gan fel kap tam
vol na, hogy az zal hor gás  szak. An  nyi ra
hoz zá vol tam szok va, hogy én ta lál jam ki
a re cept je i met és lás sam, men  nyi vel job -
ban fog nak az enyé mek, mint má sok,
hogy so sem hasz nál tam elõ re el ké szí tett
csa lit. Ki pró bál tam so kat, de so sem vál tak
be annyi ra, mint a sa ját ja im.

Ki csit szé gyel lem, hogy még be sem fe -
jez tem a vá sár ló ki szol gá lá sát, a fe jem ben
ka var gó gon do la tok ból már is egy új biz -
nisz kez dett ki bon ta koz ni.

Az év nagy ré szét az zal töl töt tem, hogy
ti tok ban ös  sze rak jam a Quest Bait set.
Még min dig ki lenc órát dol goz tam na -
pon ta az üz let ben, az tán ha za ér ve foly tat -
tam a mun kát a Quest Baitsszel. Na gyon
ne héz, stres  szes év volt a ke vés al vás, il let -
ve a hor gá szat mi att, és ha ma ro san megint
ma gá nyo san ta lál tam ma gam azért, mert
100%-ban csak a mun ká ra kon cent rál tam.

QUEST BAITS

Sok szor kér dez ték tõ lem, hon nan jön a
Quest Baits név? Nos, ami kor éle tem el sõ
pon tyát ki fog tam, gyor san a könyv tár ba si -
et tem. Az el sõ könyv, amit el ol vas tam, a
„Quest for Carp” volt Jack Hil ton tól. Ez a
könyv lett a bib li ám. Új ra és új ra el ol vas -
tam.

Meg an  nyi kü lön bö zõ név meg for dult a
fe jem ben, ami kor a cég ne vén gon dol kod -
tam, sok kü lön bö zõ em bert is be le vet tem,
de amint a „Quest” eszem be ju tott, egy -
sze rû en nem le he tett más a név. Ami kor
elõ ször ki mond tam: „Quest Baits”, töb bet
már nem is gon dol kod tam a kér dé sen.

Ha son ló an so kan kér dez nek a logóról
is. Nos, ezt köz vet le nül egy ró lam ké szült
kép rõl vet tük, ahogy Fran cia or szág ban a
Remy- tavon be do bok, és a gra fi kai ter ve -
zõm he lyez te kö ré a sza va kat. Tet szett a
logó, amint meg lát tam. Sok kü lön bö zõt

ké szí tet tünk, mi e lõtt ezt vá lasz tot tuk vol -
na, amit most hasz ná lunk.

Nos, ez ad egy kis rá lá tást ar ra, hogy ki
is az a Shaun Har ri son, mi az a Quest
Baits, és hogy hon nan fej lõd tünk.

A Quest Baits egy re erõ sö dött, a kez de -
tek tõl sok or szág ban fog va a ha la kat. Ren -
ge teg csa li van ma is a pi a con, de kö zü lük
nem sok tar tal maz za azo kat az ös  sze te võ -
ket, vagy azo kat az elõ nyö ket, ami ket én a
Quest Baits re cept je i be tet tem.

A kí ná lat min den egyes da rab ja olyan
íze sí tés sel ren del ke zik, mely amint ki -
áram lik a víz ben, már is vonz za a ha la kat.
Ami kor az oda ér ke zõ hal eszik a csa li ból,
az ét vágy ger jesz tõk és ízfokozók az íz le lõ -
bim bó i hoz kö tõd nek, és még több fo -
gyasz tá sá ra kész te ti õt (ha son ló an ah hoz,
ami kor mi sem tud juk meg áll ni, hogy
csak egy da rab csip szet együnk, vagy csak
egy szem sós mo gyo rót). Ha a csa li ott ma -
rad a víz ben pár na pig (mi e lõtt a pon tyok
meg jön né nek az ete tés re), még min dig
táp lá lék nak néz ki, és még min dig jó íze
van a meg fe le lõ al ko tó ele mek nek és az
esszen ci á lis ola jok okos ada go lá sá nak kö -
szön he tõ en. Ha ilyet esz nek a ha lak, job -
ban fog nak nö ve ked ni, szö vet sé rü lé se ik is
gyor sab ban gyógy ul nak és így to vább. Et -
tõl lesz egy jó csa li iga zá ból von zóbb szá -
muk ra. Ren ge teg ol csó bojli van a pi a con,
ame lyek nek még rend ben is vol na az íze,
fel té ve, ha rög tön meg eszik. De ha nincs
ponty az ete té sen, csak pár óra múl va ta lál
rá, az ered mény az lesz, hogy nem fog ja
ér de kel ni õt az íze sí tet len tész tá ra em lé -
kez te tõ do log, és amúgy sem nyer ne ve le
so kat, ha el fo gyaszt ja azt.

Be val lom õszin tén, koc ká za tos volt csali -
gyártó cé get lét re hoz ni és csak ren des csa lit
kí nál ni az ol csó „ízszál lítók” mel lett, de az
el sõ öt év ben vá sár ló ink olyan jól fog tak,
hogy há rom szor is má sik gyár ba kel lett köl -
töz nünk, ahogy nõt tünk és egy re na gyobb
és na gyobb hely re volt szük sé günk.

Gör bül je nek a bo tok!

Az irodámban


