
SOBRI
írta SZARKA GEZA

Taxival ment haza a kiállításról, de nem egészen a házig. Nem! Csak furi
kázzanak háztól házig abeltenyésztett nyárspolgárok ! Móri Dezső rokkant tra
fikos az utolsó százmétereken gyalog aknázza ki a diadalt.

Régen várt már ezekre a forró órákra. Amióta kutyája van. Ezerszer elkép
zelte, kiszínezte, élvezte a szíve gyökeréig, - de ezerszer lehűtötte akiábrándító
valóság.

Most aztán itt van. Pulija nyakán ott a nagydíj szalagja, a Gazdi kezében pe
dig maga a nagydíj: egy remek kristályváza ezüsttalppal.

Sobri, a nap hőse büszkén feszíti pórázát, Jobbra-balra pörgeti a gubancát,
rezegteti a farkát, a boldog Gazda alig tudja tartani. Dé így jó ez! Csak húzd,
tépd, kiskutyám, ne sajnáld, mert ilyen csodát még nem látott Zugló! Ezt ó tud
ja, a trafikos, aki mindent tud, ami Zugló világegyetemében történik - házon
kívül ...

Hogy diadala teljes legyen, sikerült neki némileg elsikálnia a bicegését is.
Diadalmeneten nem szokás bicegni.

- O, hogy Asszonyka nem láthatja ezt, te, Sobri! - dünnyögte gyerekesen,
meghatódva, és köszöngetett. gügyögött jobbra-balra. Minis pipiknek puszit csü
csörített a szájával, - ilyenkor kissé behúzta a pocakját. - és két vendéglébe is
betért fröccsre, csak úgy talpon, látványosan, elvégre kuncsaftjai ezek a gebine
sek is, - aztán meg kutyások ők is, hadd gazsuláljanak egyszer az életben egy
eleven nagydíjasnak. hozzá egy fehérpulisnak ! ...

Mórocz, a boxeros, nem tudta leplezní, hogy rágja máját a sárga irigység.
Hogy azt mondja: fehér puliban nem volt olyan nagy a fölhajtás, mint boxer
ban. Móri Dezső nagylelkűen vihorászott. Hagyjuk meg neki az önámítás vigasz
díját ! ... Hanem mikor azt mondta neki, "fui az, Dezsőkém, te máma -nem is bí
cegsz?", Móri rácsapott:

- Máma szünnapot tartunk, Lojzikám! Tudod, van miért!
És rákacsintott Sobrira, mire a Boxer elnémult.
Asszonyka a karosszékben várta őket. Rossz volt a szíve, az orvos eltiltotta

minden izgalomtól, tételesen a kiáUítástól is, mert az egy vérbeli kutyásnak fölér
egy izgalmas futballmeccsel. A rádióból azonban mindent tudott már. Most mégis
elérzékenyült. Összevissza csókolta a Sobrit, és rizsáshúst adott neki velőscsonttal.

- Életem legboldogabb napja! - pihegte könnyezve - Dezsőkém. mondd,
hát igaz ez? Nem álom? No, mondd sokszor: igaz, igaz!

- Igaz, igaz, szorozd be százzal. Hiszen láthatod: itt a nagydíj!
- Nagy-díj! Egy ilyen nimolé kis trafikosnak, egy ilyen névtelen senkinek;

mint amilyenek mink vagyunk! ... Nagydíj! ... Hát ... hát te, fiacskám, mégis van
demokrácia!

Megint szípogctt a meghatódástól.
Nem volt gyermekük. A Sobri volt a gyermekük. Asszonyka anyai boldog-

sággal hallgatta tovább a nagydíj as áradozást.:
- Csuda volt, kérlek, az a fényképezés, ami ott ment!
- No és a zsűrizésnél a föl vezetés a te lábaddal?!
- Ment, mint II parancsolat! Semmi bicegés, semmi ~ökkenól Elájultak a

Sobri körsétájától! No aztán a vásárlási ajánlatok ...
- Még az is?
- Mi az, hogy?~! ... Ez természetes ... Azt mondja valami Domján nevű má-

tyásföldi tenyésztő, fehérpuli-kennelt kéne csinálni, egy igazi kennelt! ... Sobri
volna a sztárja... Te, fiacskám, "Mórivári Sobri nagydíjas törzskan, a kennel
sztárja" - no hogy hangzik?

Ne folytasd, mert rosszul leszek a gyönyörűségtől ... De azért a Sobri nem
eladó!

Hát persze, hogy nem! Mit képzelsz?
Folytasd csak! .
De hiszen az elóbb azt mondtad ...
Az más! ... Nézd, a szívesek és az asztmások tudják, hogy van száraz köd

és van nedves köd. Az jó, ez rossz. így van a rosszulléttel is. A gyönyörtől, az
jó, - ~ sokktól, az rossz. Meséld csak tovább a gyönyörűségeket Sobriról.
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Mórí Dezső most lazán odadobta a szót:
- No és a végén a míníszter ...
- A miniszter? .. Saját maga?
- Hát persze! Elvégre ő is kutyás! ... Szóval odajön a boxunkhoz a nagy

sleppel, meresztí a szemét Sobrira., " aztán azt mondja, hogy "mint egy komon
dor ... "

- Mint egy komondor? így?
- így. Csuda volt, te! Még kacsintott is a szemével.
Olajba mártott óriásgyémánt most Móri arca. Kéjjell vakarássza a Sobri nya

kát. A kutya szeme csak úgy lefetyel az örömtől.

- Szóval azt mondta, hogy "mint egy komondor". - Asszonyka hangjában
kis izgalom érződik. - Érdekes, Pontosan így mondta? .

'- így, ha mondom, Miért? Mi bajod ezzel? Olyan fejlett, olyan,., olyan im-
ponáló, rnint egy komondor, .. Naaát í Mi itt a bibi?!

Semmi , ó semmi!.,. De azért furcsa egy kicsit,
Mi furcsa?

- Az a "komondor".
- Már míért volna furcsa? Ez csak elismerés! Hát nem?
Asszonyka 'kérdéssel felelt, mint a vizsgálóbíró, ha új szimatot kap:

Mondd csak, Dezsőkém, nem volt a miniszter hangjában valami vállvere
getés? Valami gyanakvó íz?

- Gyanakvó íz?.. Mi a hétfene ! Hát lekvárkereskedő vagyok én, hogy is
merjem az ízeket?

Ingerülten, majd üresen bámult maga elé. Aztán hirtelen a kutyájára meredt.
Nézte jobbról, nézte balról, elülről és hátulról. Most látta csak, hogy mekkora a
feje és a talpa. Pedig pedigrés kennelből származik, igen.,., ez igaz, viszont
az anyja Bugacon született, ebben a Kutyabábelben, ahol majdnem annyi a ko
mondor, mint a puli, ..

Eletük legboldogabb napján nyugtalanul aludtak. Móri Dezső többször meg
gyújtotta a villanyt, és fürkészgette Sobrit. Reggelre azonban már tiszta volt a
feje, visszatért az optimizmusa, és újra a nagydíj mámorában élt. Asszonyka arca
a nyugtalanság kavernáit tükrözte.

- És mondd csak, Dezső - vallatta szelíd konoksággal az emberét -, Dör-
gicsei hallotta a miniszter szavait?

Hát hogy- a fenébe ne hallotta volna, Hiszen ott állt!
És?
És nevetett.
A , . , a , .. "komondor" szónál?
Annál.
És hogyan nevetett? Gúnyosan ugratva, vagy csak úgy joviálisan? Hehe

részve?
- Röhögött! De miért fontos ez?
- Hogy, miért? Mert, édes fiam, az nem mindegy, hogy hogyan nevet egy

szerkesztő! Sőt! ... De hiszen te ismered Dörgicseit! Kéjeleg, ha valami dísznóságot
szírnatolhat . .. Hát ezért szerétném tudni a nevetés ténykörülményeit.

Móri kimeresztette a szemét, annyira erőltette az emlékezőtehetségét,

- No, megállj! Hogy is volt? .. Igen, Dörgicsei a minisztertől fél-jobbra állt
a fotoriporter mellett ... igen, és a Sobri felé tartotta a fejét .. " de aztán félre
nézett ... kískertbe, ahogy szekták mondaní.

Szóval úgyszólván sandított?!
- Úgy valahogy.
- És így nevetett?
- így. Nekem az volt az érzésem, hogy ez az ember hem a jelenvaló dol-

gokon nevet, hanem ... hanem. , .
-- A jövő felé, ugye?
- Ez az, a fene egye meg azt a cigány pofáját! Mintha előre nevetett volna

valamin!... -
Asszonyka egészen fölizgult.
- Helyben vagyunk! Előre nevetett valamin! De min? No, találd ki, öreg

rejtvényfejtő!... Nos? Nem megy? Ez nehéz keresztrejtvény, ugye? .. Nem megy?
.. , No majd én! Hát azért nevetett a bitang, amit majd meg fog írni. Rólunk! A
Sobriról! Atyaisten!
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Móri Dezső megtörölte verejtékes homlokát.
- A kapitalista disznó! Háza, balatoni villája van! Van neki egyelsődíjas

fehérpulija is ... Mit akar hát akkor egy ilyen vakarék kistrafikos, mint én?! Nagy
díjat ennek a gyanús pedigréjű pulijáért? .•. Letöröljük! Kivégezzük a kutyá]á
val együtt.

Asszonyka meglátta a piros foltokat Méri homlokán, és megijedt. Csitítani '
Kezdte; azért ilyen messze talán mégse szabad menni ...

De a sötét, önkínzó logika lavináját már nem lehetett megállítani. A kis Mó
rlból kirobbant a rettegés: Dörgicsei kisüti majd a jövő vasárnapi számban, hogy
a zsürí tévedett. A Sobri nem fajtiszta puli, hanem puliba ojtott komondor. Te
hát korcs. Ez persze istentelen hazugság, - de .kí védi meg Sobrit és a nagy
llíja hitelét a kutyások előtt, ha egyszer beköpik a közvéleménybe, hogy szár
mazása gyanús?! ... Ki védi meg egy ártatlan, nemes kutya becsületét? Van erre
egyáltalán jogvédelem? Próbálná valaki egy fennforgó emberre - mondjuk, egy
főtrafikosra vagy egy miniszteri főmuftira - azt mondani, hogy "korcs!" Olyan
becsületsértesi pert akasztanának a nyakába, hogy no! Pedig talán tényleg korcs.
De ha egy fajtiszta kutyára ilyen miniszternyaló stréber>, mint ez a Dörgicsei, az
újságjában rásüti, hogy korcs, - nincs az Istennek az az ügyvédje, aki vállalná
a becsületsértést pert!

Másnap délelőtt Asszonykának kellett beállnia atrafikba, Móri Dezső robo
gott a minisztériumba. Mikor a titkár megkérdezte tőle, hogy mí okból kér kihall
gatást, Mórí izgatottan hebegte:

-A kutyámról, a nagydíj as fehérpulimról van szó, kérem szépen ... Szeret
ném még egyszer hallani a miniszter elvtárs véleményét, amit a kiállításon mon
dott ...

A titkár ingerülten csapott rá: "Ugyan, elvtárs, az ilyesmivel nem lehet za
varni egy minisztert! Mit képzel, elvtársam? l"

Mórí leforrázva távozott, de a harcot nem adta föl. Másnap telefonon hívta
föl a minisztériumot. Igy bátrabban mer beszélni, nincs gátlás. Most nem is hebe
tült, hanem határozott hangon kérdezte, hogy miért, mely célzattal mondta a
miniszter az ő nagydíj as pulijáról. hogy "mint egy komondor" ...

- Ostoba! - csak ennyit ordított vissza egy hang a telefonba, nyilván a
titkáré. A Sobri gazdája megsemmisülten tette le a kagylót.

EiJhen a pillanatban elhatározta, hogy sürgősen eladja Sobrít, még mielőtt

Dörgicsei meghurcolja őket ... Dómján, a mátyásföldi kenneles, nagy összeget ígért
neki a kiállításon.

Asszonyka háta mögött kellett megcsinálni a szomorú üzletet. Szörnyű do
log: sosem titkolózott a felesége előtt, de most úgy érezte: muszá]. Asszonyka
nem tudná elviselni a hűtlenséget a szemük fényéhez ...

Kíméletesen közölte vele, hogy Sebrit elgázolta a villamos a Keleti előtt,

Asszonyka remegő hangon kérdezte:
- Kinek adtad el?
A férfi nyelve hirtelen odaragadt a szájpadlásához. Bűntudatát még fokozta

a kiszolgáltatottság és eltiportság az asszony arcán. Kitört belőle a tehetetlen ha
rag:

-Gyalázat! Istenbizony. megölöm ezt a Dörgicseit!
Asszonyka monoton hangon panaszolta:
- Végigcsináltam Sobrival minden fokozatot kölyökkorától kezdve ... Hol

van az a kutya, amelyik hat hét alatt szobatiszta lesz, mint a Sobri?! ... És most
nem lesz, aki a szemével beszél hozzám, mikor egyedül rostokolok a négy fal kö
zött! Hát Dezső, lehetséges ez?! ... Miért tetted ezt velünk, te hóhér?!

Zokogott. Hiába hebegte a bűnös, hogy lesz új pulíkölyök; Kacib-szülóktól, 
Sőt nem bánja, ha örökbe fogadnak egy fiút vagy kislányt, hiszen ezt is tervez
ték valamikor, ez tulajdonképpen humánusabb lenne mindennél: Asszonykat nem
lehetett megvesztegetni. .

- Kuss! Áruló! - Csak ennyit harapott feléje, aztán tovább hajtotta a pa
nasz.malmot: ó a szívét építette bele ebbe a kutyába, igen, a maradék, forró szí
vét. Most tudja csak, hogy ennek a szuperkutyának minden mozdulata a kutya
tehetség maximuma volt: beszélt a szeme, beszélt a nyelve, beszélt a fejrándítása,
míkor úgy sokatmondóan félrelettyentette a fejét, mintha azt akarta volna mon
dani, hogy "én többet tudok ám, mint ti hiszitek!"
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Hát nem érted, hogy én Dörgicsei orvtámadását. akártam eWj'e kivédeni?!
kiáltotta most már nekikesered ve Mári.
Nem, nem értette. Nem maradt más hátra: Mári taxiba vágta magát, és ro

bogott Domjánhoz, a kenneleshez. Töredelmesen megvallotta neki, hogy baj van
a Sobn pedigréje körul. A Ielkiísmerete- nem hagyja őt nyugodni, őszintén meg
kell vallania, hogy egyes szakértők -komondornyornokat fedéztek föl Sobrí Jelle
gében. Csinálják hát vissza az üzletet

A tenyésztő azonban megmakacsolta magát. Az üzlet: üzlet. Fütyül a bánat
pénzre is, amit Mórí felajánlott neki,

- Hát akkor gyerünk a közepibe! - gondolta az elkeseredett kis trafikos.
Asszonykának vett egy óriási doboz legfinomabb desszertet, és az orvosával kü
lönszobát brztcsíttatott számára a füredi szanatóriumban.

Mindezt a Sobri árából.
Vasárnap aztán lerándult Füredre. Asszonykához. Amikor kezükbe vették

Dörgicsei lapját, káprázó szemmelolvasták:
"Sobri, a kutyakiá~litá[, nagydijas fehérpuli kanja, egyike fajtája legtisötúbb,

legpompásabt példány,tir.fJ.k. Gratulálunk Móri Dezsőnek."

Mikor Asszonyka idáig ért az olvasásban, orvosért kellett csengetni.

FALU TAMÁS VERSEI

Költő

Mit lelkem nem bírt el,
elbírta a testem,
mit testem nem bírt el,
elbÚ'ta a lelkem.

:ts amit nem bírt el
se testem, se lelkem,
szívem leszorítva,
azt elénekeltem.

Betegen.

Hosszűle az éjszakák,
o hosszúk a nappalok,
kérdeznek; felelem:
Köszönöm, megvagyok.

Múlnak az éjszakák,
múlnak a nappalok,
előre felelem:
Köszönöm, nem vagyok.

Virágok a. síron

-
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Virágok a síron
oly sokáig szépek,
hadd kapjon általuk
vigaszt az enyészet;

Három s~ó

Ha az ember meghal,
megsemmisül neve,
hacsak a gyors élet
már nem törülte le.

Három sz6 lesz most már
örökös otthona
a '/Jilág végéig:
Senki. Sehol. Soha.

Virágok a síron
kegyelettel teli,
illatat mindegyik
lefelé leheli.

Idegen.

Egy más csillagr61 jöttem id,e,
ezért voltam itt idegen,
meleg szív, me lengető lélek
oly kevésszer jutott nekem.

Az élet néha megsz6litott,
iíresen kongtak szavai,
idegen nyelven beszélt hozzám,
nem, tudtam lefordítani.


