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A film a
Orsz#~o

agyar

aoskabarátok

EgyesUletáről

oz61.
el a :filmen, bogy m11yan

Lény góben azt mondanánk

okok következtében

és Tenyésztő

nem tudja ellátni funkoió3át

ez

ell ntétek, szakm.o.1 bozzn-

az egy sUlet. Személyi

értés hiánya, antidamokrat1kus vezetés,

amelynek

már csak nébány konf'orm1s tag támogat-

következtében

ja az egyesUlet elttöknójét, é

számos más probléma

jelzi, boBY nincs rendben az egyesUlet
Forgatbatnánk

szénája.
gy pl.

más egyeaUlet król 1a filmet,

az Állatvédó EgyesületrOl,
minisztérium

ol felfüggesztette

a vezetóséget,

EgyesUletéról,

a

vagy az Ebtenyésztók

ahol a msoskásokéboz

hasonló állapo-

tok uro.lkodnak, de egy 1979-00 bira.d6riport kapcsán
már betekintést nye~tem a macskások
osupán ennek az egy ogyesületnek

életébe, igy

az életét

kisére

majd figyelol.

J6 céllal hozták létre

annak idején az egyesUletet,

de az idők során az egyesUlat élete formálissá
az tntéaményesUlésmiatt
vált mint az éle,

vált,

maga a szervezet fontosabbá

vagyis a macskák.

ost már ott tartanak,

bogy

8Z

eredeti

oél elhomá.lyo-

sult, és az, egyesUlet ebben ta formájában már nem a
tenyósztók vagy macskabarátok
szolgálja,

ill. macskák érdekeit

enem csupán önmaga érdekeit.

Ami tkp.

azonos néhány tag, :főleg vezetőségi tag érdekeivel.
Azok, akik oredetileg
későbbiek

a zász16vivók voltak,

és e.

során sem "szálltak be" e. veszekedéaekbe,

hatalmi harcokba,

már ninosenek

benn

a vezetósé ben,
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sőt, többen már az egyesületben s m.
V8f!i3önként

vB.!!3 kUlon-

ndtllk le funko1ójUkrol,

féle .okokra hivatkozva az oltYosUlet olnöknó'je fegyelmiles el oosájtotta

őket.
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mp.oakabarátokke~
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sze b k arc

t wt úk o.
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1./

Ti o zato

t

emberrel.

kiismer. ototlen állat
' "s meglebotóaen xU

li t"

otlon tólUnk,
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oska.b~átmondjaJ

kényazeriúb

A filr3.cn rö

d á ot

téról. pon osabban e.
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rtA
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E1a,
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oska é
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thetó.

történe-
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\
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'
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a sok
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tek. Az ősrégi egyiptomi emlékeken számos ké
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pl., ~ooke.\
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zintén nagy maoSkab~át

hirében

állott. Ilyenfor.fuÁna~ 19azbittiek paradiosomáb6l
obamed mellől.

sam hiányzott amaos·

Sajá sá os, h.ogy a no ád bunok zászlaját
diszitette.

zöld ma.cska

Állitólag Attila álmában jelent meg ifju

korában.
A középkori boszorkányperekb n is szerepeltek a
.m.o.cskák. A ma.oskát a boszorkányok és ezekhez

hason-

ló sötét alakok álland6 kis6ró1nok tekin ették,
ugya.nu.gymnt a b

lyot és e denevórt.

ahol valam.1 szerenosótlenség
ka. szal

az uton ke

történik.

aztül.

ndonutt.

fekete· maos-

etzben pl.koaárb

zárt macskát égettek el boszorkányUldözés
A macskával kapcsolatos
ban

is mogvannak. A

ban le1r ee;y es tet,

eimén.

babonás nézetek méG korunk-

épea

Ujsá.g

"Egyik

XII. évf. 6. zámá-

jóbirU szanatónUJ'llllnk

bet gei a mina.p kivert.·e
'ku.'
fekete maoska szAniét.
az
, ŐK V1szont meg aKar-

o~t átmente15tt~
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tak fS3Ór.yt~lni.·

fiL~ez

könnyU lesz tópokot k roani a mnoakár61,

biszen Dtlr rtól kozdve
Bz-eugbelen koresztUl 'attoau,
i8

ó

,VD.[];y

tová.bb Szabó ·Vle.dimir1g,számtalan

-~pzőmüvósz ábrázolta ot t emberek társaa'8úben.

A Zén "vé sze 'ban pedig SCUJ."latt1s21erzctt'
maooka.fugdt.

do nég ismertebb Rossini macoka.-kettóae,

amivel áll t61aa votélytároaira
Ezeken kivül

cé zott.

dn macskakvartett3 e is iomort,

IllÓ

amolyben a szar lmes oaoskák barsány nyivákoláan
útb·tolb tatle.n he.ngza

2.1

aoskabarát

k azok.

dzsungelbon

végződik.

•

akiket lenéznek a. te~észt6k,

közönsóges házimecsknkat

hiszen

t rtanak. Ha netán

oseJe

besze-

egy perzsa vaBY sziámi macskát, akkor meg

rezn

oa a baj' bogy

tul

hosszu

manapság már a nyomott

Q

Ql"l'U

maoska orra, hiszen
macska a d:1va.tos.

Olyanok ezek a perzsák, mintba valaki orron bokszol-

ta.

'TOlna őket.

A maoskabar'tok

között nagyon sok ogyedül élő idős

nő ·t;a.l·'lbat6. Nekik t
Ilyen maoskabarát

I'

suk

me.oska.

'té Istvánné is •. aki egy VII.

kerületi bórbázban lakik a Pétert y utcában.
több oikket irt az o

még

csUlat korábbi lapjába, amely

özölt oikkekot eBYszcrU aacokabarátokt61

'zek o. cikkek

tők belőlük
J.{1;3pl.

La.ssyrol

szólnak.

is.

és r:zyo on követhe.-

fent nov.Gze~t kandur viselt dolgai.

mog~ud3uk. b"ogy Lasay madarászn1 akar,

de

.••5 ezt nem eng dU: mea neki'. neho,sy lezuhanj on
utoára.

Vagy értesUltL"lk

férfin

órz

arról,

3

1:1gy Lassy már

.rnagf:Í:t.

A oikkek ~cgjelenéso át

Las3y bizony meeöregcdett,

mikor <1,'té stvá.unénál jártam. már alig buzta.
magát reumi.ta lábain.
A :tilman c. Les yrol szóló

elbeszélést

szobában veaszük fel,

lyD

0{];3félbomá.-

hosszan svenkelünk a

szoba. berendazósoin. a vitrine bon lévő porcolán
l!13Cskafigurákon,
lévő fotókon,

amelyeleon LesSy is ott

I

visszaemlékezés

E

áaik mao ka

mo.oskúit

il

falakon ős éjjeliszekl"ényckan

látható.

jel1o~e lesz a jel netnek.
6.t minden st

megsétá~tat

Csobánkán léVo
...nyaralója

j

körUl.

r. o rján Jánosnak hivják, kor bban egy vál-

't

l lat igaz a.tó-lelyet"GC30 volt,
han.goztaott l!1t.csl::ab6.l.'útaúge.
v/ t és

th n~ta ezt a

de aztán n;yilte.n

rdatt nevets6gesDé

állnlatot.

ébk'nt ó az, aki a. jelenleei vállalatánál is
2-3 "óbozomaoakát etet • .;;{
rlibba.n az egyesület

ra i

vol t, d

onnan is kifurták.

el klubnapokra. kös
Dr.~dlovics

ülésekra.

Radó Lász16 ~ 60 /1/

az egyesU-

visszavonult. Szerinto

doror!lbol 'iS e. szor t t.

A pesti

ost már nom 3 ár

Kálmán szintén volt titkár

letben, ma már ő i

titká-

6

~alo

és a bék

a. maoskabimnu-

cskát tart érdi házában.

lakásukban is van kb. 10 maoska.. Az ó esete

azinte tragikomikus.
k6bormacskó

kozatosan kerUltek hozzá a

• akiket nem volt szive

olzBvarni.

-6avonta

• ho

a. .r!lacskék~'. liórjénclt
P't jövedelm

Szelet e

"a neki összeson havi 10 coe
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az állatokat.

ertolpv~ztitani
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se

D

{!.}J
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folytatja
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ott

l8.kástUlk

artttnk.
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ik, sem.
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őr(1.
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dó Ol"rc.

mo ja a férj saj'1;
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. eleség.
A maca abar' to

yula. is,

atc 6ri "já.b tartozik
a siker l neki, az
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RithnoV'azky

leó

esk biro

'nden vágya az,

ja ez

a. c

G

ka -

t. bez viszont kiÉlii ..O ..
ra. kell

;Jálmi, és nál tnk ~vcnto ccak 0l?i:lszer van kiú.l11 tás.
1

biró

lonni,annak 10 alkalommal felhordónak.

uj ab- 10 alko.lommal oegódbiI'Ól'lDJ:
","sruty

kiáll

an jár kUlföld

kell lenni. Ri tbO~

és az

t-cam.

tásokon QUati az i Bzol . okat e. segéd tró •.•
'1. E dig eza"

El

jáb~ lto:rült ". P rsze.

kU öld' utak

10 ezor f nnt-

abbon tlOgy necsek nemzoti

han

nomzet "özi biró 1011 aaen, m.é

iabb 1

kUzi

,.áJ.li.r~ás III koll se 6dbiráakodn:l~.

no.mzet

-7J./ ..
o.csltute!zyészt5k.
Öntu atos emberek. Igazi sze~embarek. ~ontosan
tudj(u: hogy mit akarn~~. Külföldi folyóiratokBt
~~"atnak. fajtatiszta

is kUl:földrol

m..9.úzkáil=at

szerzik b •
l:

unk t~p.

van. Boross

{J.ro 1,..,azi tenyésztő

i~rpád. Tóth Gábor. 60. Szentmiklósi
k hfu."nw..Il rival:tzálD.<.'1.k,

·\Tali.

:nind~n J."os3zat alm.ond -

nalc egymé.srol, ós egymús macsk6.i:t"Ól.
!i.'(H~h {bor szerint

maoskaru.loruJ.nyt.
'ö!zskönyvel:kol
BOl'osn vol t

őt Tóth

oz-oas

13orosrn

gyar

ós igy tovább.

az elód-seyesület

elnöke.

I~OSta.n1 elnöknővel

G6.bOl· fUl:ta kl

Borosa Viszon.t most

a

szennt viszont Tóth

manipul("l.

~bk6nt

önkl~'liette

f· ";je.az elnöknót.

karölt-

akit ozakma1-
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~óth elm.ondta. nekem.
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oe;y melyikül:::
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