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Szazeves vadaszujsag kiadoigazgatoja, vegzett 
teologus, jogasz. Jo! ismert, sot elismert vadasz 
es termeszetfesto. A termeszet es a mCive-
szetek szerelmese. Mindemellett dr. Kun Edit 
izig-verig no: okos, szep, tehetseges. ^ 

W ogadasbol jelentkezett egy 
szepsegversenyre, amit meg • 
is nyert. A szepsegverse-
nyek (h)6skoraban, 1989-

ben (') lett az elso Zala szepe. 

Kocara soha! 
-' Az a szepsegverseny mar na-
gyon regen volt, nem is beszeliink 
rola soha - mondja Edit. 

Budai irodajaban talalkoztunk, 
koriilottiink a falakon vadasztro-
feai lognak, es sajat festmenyei. 
Azt mondjak, semmi sem jellemzi 
ligy az alkoto embert, mint a mu-
veszete. Ez bizonyara igy van. Ha 
nem tudnam Editrol, hogy gye-
rekkora ota szenvedelyes vadasz, 
akkor is sejthetnem. Kepein az ev-
szakok, napszakok es fenyek val-
takoznak, a tema azonban orok: 
az erdo, a taj s a benne rejtozkodo 
elovllag. Az ember, aki igy ismeri 
a termeszetet, biztosan kozel van 
hozza. Maskent ez nem lehet. 

- A zalai erdokkel, dombokkal 
ovezett Kis-Balaton festoi videken 
nottem fel - meseli. - Egy apro 
faluban, Zalavaron laktunk a szu-
leimmel. Edesapam szenvedelyes 
vadaszkent engem, mint egyetlen 
gyermeket, mar 10-12 evesen ma-
gaval vitt vadaszatokra, amivel 
a termeszet szeretetere, tisztele-
tere nevelt. Kezdetben hajtokent 
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gy asszony 
harom^̂ szerel 

vettem reszt 
vadaszatokon. 
Belenottem eb-
be az eletforma-
ba. A vadaszat 
e l h i v a t o t t s a g , 
gondolkodasmod 
es nem utolsosor-
ban tarsasagi letforma. 
Szamomra legalabbis, hiszen 
ebben nottem fel, mikent lassan 
16 eves flam is. 

- Ma is rendszeresen vadaszik? 
- Csaladunkban ez gyakori 

hetvegi kikapcsolodas. Minden 
honapban legalabb egyszer egy 
hosszti hetveget eltoltiink a va-
dasztarsasagban, amelynek fer-
jemmel egyiitt tagjai vagyunk. A 
vadaszhazban alszunk, foziink, 
beszelgetiink. Teliholdkor, sziirkii-
let utan kiii l i ink valamelyik lesre. 
Legutobb vaddisznora mentiink. 
Este hettol hajnali fel haromig 
iiltem kint. 

- Egyediil? 
- Gyakran magamban, de eb

ben az esetben a ferjemmel vol-
tam. 

- S lott is valamit? 
- Egy kocat lattunk mindossze, 

de eszembe sem jutott megloni, 
hiszen ebben az idoszakban lehet, 
hogy kicsinyei vannak. llyenkor 
inkabb vadkanra vadaszunk, ko-

Vadaszat; 
lapkiadas 
festeszet 

cara soha. Es 
nem is a vad el-
ejtese a lenyeg. 
Hanem az erdo, 
a csend, a leve-

go, a hangulat... 
Semmi sem hason-

lithato egy ilyen kor-
nyezetben atvirrasztott 

ejszakahoz. 

A munkamban hiszek 
Azt nem nehez megerteni, hogy 
egy termeszetet imado, sokat gon-
dolkodo kislany miert valasztja a 
teologiat. Kicsit nehezebben illik 
a kepbe a jog. 

- 1990-ben erettsegiztem. Atla-
gos eletet eltiink. A sziileim nem 
voltak bigottan vallasosak, de 
hetkoznapjainkat biztos alapokon 
nyugvo erkolcsiseg iranyitotta. 
Mar gyerekkent is sokat foglalkoz-
tam a let kerdeseivel, volt bennem 
valamifele vonzodas a transzcen-
denciahoz. Azt gondoltam, hogy 
teologuskent valaszokat kaphatok 
a szamomra fontos kerdesekre, 
ezert is jelentkeztem a Pazmany 
Peter Egyetem teologia szakara. 

- S megkapta a valaszokat? 
- Csak reszben. Megsem ban

tam meg, hogy elvegeztem a teo
logiat. Alapokat adott a tovabbi 

eletemhez, gondolatvilagom kiala-
kitasahoz. Akkoriban mar nagyon 
sokat festettem, hiszen mindig is 
erdekelt az alkotas, a muveszet. 
Megis a Pecsi Tudom any egyetem 
jogi karan szereztem ujabb dip
lomat, ami biztosabb megelhetest 
igert. Nem mondom, hogy k5nnyu 
volt elvegezni, de komoly nehez-
seget sem okozott. Diplomaosztas 
utan jogaszkent dolgoztam, ve-
giil a Nimrod szerkesztosegebe 
hivtak. Nagy orommel mondtam 
igent. 

Tulajdonkeppen minden korab-
bi tanulmanynak hasznat veszem. 
Ahhoz, hogy ezt a feladatot az 
ember jol el tudja latni, osszetett 
ismeretek kellenek. En a mun
kamban hiszek, es latok benne 
perspektivat. Imadom csinalni. 
Arrol nem is beszelve, hogy a va-
daszatot es a festeszetet is szinte 
hivataskent gyakorolhatom. 

Nemraktarrafest 
- Festeni nem is tanult? 

- A tehetseg, szeperzek nem 
tanulhato, az vagy sziiletik az 
emberrel, vagy nem. Az alko- | 
tas elsosorban lelki folyamat, a | 
technikat, a kivitelezest lehet S 
fejleszteni. Engem elsosorban az * 
olajfesteszet es annak kifejezoe- £ 
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AZ 
UZENETE 
..Vadaszat kozben nehezen 
megmagyarazhato erzes keriti 
hatalmaba az embert - ezt a 
nem vadaszo nem nagyon er-
ti. Szamomra a vadaszat nem 
elsosorban a vad elejteserol 
szol - sokkal inkabb szenve-
dely, elhivatottsag, kitartas es 
allhatatossag, onmerseklet es 
ertekftelet. A vadaszat az osi-
seg uzenete, aminek igazi er-
teket a hozza fuzodo emiekek 
finomsaga es sokasaga adja." 

reje erdekelt. Evtizedek ota ezt a \ 
technikat hasznalom. A sok-sok I 
ev alatt rengeteg mesterfogasra \ 
magamtol is rajottem, kiilonfele \ 
modszereket k i is kiserleteztem, : 
igy ma mar nem erzem hianyat : 
a kepzesnek. Ugy gondolom, ha 
az ember szivbol miivel valamit, 
az meglatszik a munkajan - en a 
festessel is igy vagyok. Ha festek, 
azt elsosorban sajat gyonyoruse-
gemre teszem, es kozben itt beltil 
mindig zene szol... 

- Hova keriilnek a kepei? 
- Most mar folyamatosan meg-

rendelesre dolgozom. Persze ne-
hany kedves festmenyemet meg-
tartottam, ezek diszitik otthonun-
kat es az Irodamat. 

- A vadaszatot sem tanulta? 
- Dehogynem! A vadaszvizsgat 

nagyon szigoruan veszik. 
- Az elejtett vad hiisa a vada

sze? 
- Mivel a vad az allam tulajdo-

na, a vadasztarsasag a kilott vad-
mennyiseg nagy reszet ertekesiti, 
kisebb resze pedig a vadasztarsa
sag tagjait illeti. A vadasze elso
sorban az elmeny es a trofea. 

-161 foz vadeteleket? 
- Allit61ag igen - ferjem sze-

rint is - , bar ligy gondolom, a 
vadetkek igazi szakacsai a ferfi 
vadaszok. (DOG) 
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