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Dienes Eszter

Történetek Kunhegyesről,
a Sárkány-tó utcából

Füred kutya
története

Már nagyobbacska barmok voltunk,
10-11 évesek, amikor Füred nevű ku-
tyánk hozzánk került. Apánk akkori-
ban kocsikísérő volt a Béke Tszcs-ben,
és akkor éppen Tiszafüreden jártak. A
hóna alá kapott madárlátta kiskutyát -
mint valami képzeletnélküliek - Fü-
redről Fürednek neveztük el. Füred
korcs kutya volt, akkoriban két hóna-
pos lehetett. Fehér alapon barna és
fekete pettyek olvadoztak rajta. Arány-
lag nagy fülei voltak, s édes, nagyon
édes kicsi pofája. Családunkban min-
den idők legnagyobb kedvence volt ő,
s az ezer és ezer simogatás, többszáz
becézés ideje alatt nem gondoltuk,
hogy a község legveszedelmesebb ku-
tyáját melengetjük a nagykabátunk
alatt. A kis Füredből vad és veszélyes
állat lett. Mi, a gazdái, csodálkozva
álltunk a titok fölött: a szelíd szemű,
fejét lesunyva, adakozóan odatartó,
farkát szeretettel és alázattal a földhöz
verdeső, erős, izmos testű kutyából ho-
gyan válik vérengző vadállat, akinek
hol az oldalából, hol a farkából hiány-
zik egy darab, s aki éjszakánként egyre
bővebb vérnyomokat hagy maga után a
gangon. Nappal kötve volt, éjjel szaba-
don. Egyik reggel dögrováson találtuk
az ólja előtt: kiharapták az oldalát,
megcsipkézték a jobb fülét. A nyakán
hatalmas seb tátongott, akár a fekete
űr; halkan, szenvedőén szűkölt. Egész
falka támadhatta meg. Ráborultam
gyönyörű pettyes hasára és majdnem
eszméletvesztésig sírtam. Apám a fo-
gát csikorgatta. Egyformán sajnált en-
gem s a kutyát. Aztán határozott. Szer-
zett egy vastag bőrszíjat, s a langyos
tejjel megitatott, megetetett kutya nya-
kára próbálta, s még aznap kiverte a
szíjat kb. két cm hosszú szegekkel.
Merem állítani, hogy szögesdróttal kö-
rülvett, gyönyörű, árva szívéhez méltó

fegyvert kapott így Füred. Testén ez-
után is nagy harcok üzenetét hozta.
Volt vér és voltak sebek. De a nyakán
lévő örv erős védőfegyver volt. Most
már többé nem fenyegette halálvesze-
delem.

Csodájára kelt az egész környék.
Nem tudtuk, hogy milyen kutya, akko-
riban még csak a magyar fajta kutyákat
ismertük, Füred pedig nem az volt. A
feje hosszúkás, a teste is - bár nem
vékony. Fehér testén barna foltok pat-
togtak, a szeme sárga volt. Ma már
tudom, hogy az egyik szülője skót ju-
hászkutya volt, a másik talán kuvasz
lehetett. Volt olyan ismerősünk, aki
bernáthegyi ősökről regélt, de Füred -
bár nagy testű, de karcsú eb volt. Ma-
gas is, hosszú is. Pórázon, szájkosárral
sokat sétáltattam. Olyankor cefetül
büszke voltam.

Amint fentebb már említettem, nap-
pal kötve, éjjel szabadon volt.

Természetes, a gyerekek közt híre
ment „rossz" hírének, s ezt a gyerekek
respektálták is. Ugy, hogy a közelébe
sem mentek. Mindezek ellenére egy
napon...

Füred megtámadja
Kispék fiát, a Jóskát

Az úgy történt, hogy az Isten igen
csak meleg pillantásokat küldött felénk
az égből. Bárányfelhőt meg - csupa
dacból - egyet sem adott a Karmazsin
ház felé. Mindenfelé döglegyek dong-
tak. Kati malacunknak - nagy, fekete
sertés volt - aznap már harmadszor
adtaim vizet a vályúba. Füred az ólja
előtt feküdt, nagy rózsaszín nyelve a
porba lógott. Mi, gyerekek, a padlás-
feljárónál játszottunk, Füredtől olyan
négy-öt méternyire. Hogy felheccel-
tük-e Jóskát, vagy Jóska hősködött,
erre harmincöt év távolából már nem
emlékszem. Tény, hogy Jóska - kicsit
reszkető, kicsit görbe inakkal - a kutya
elé lépkedett, Füred végig morgott.

Egy félig lerágott haldarab feküdt előt-
te, de úgy látszott, arra ügyet sem
vetett. Morgott, amikor Jóska felé in-
dult, morgott, amikor eléje ért, s
ugyanúgy ülve, majdhogynem meghu-
nyászkodva feküdt akkor is, amikor
Jóska eléje térdelt. A baj akkor történt,
amikor Jóska simító keze útnak indult
és elérte, illetve majdnem elérte Füred
fejét. Akkor elszabadult a pokol, s az
addig csak morgó kutya vicsorgó, hör-
gő fenevaddá változott, aki rögtön ne-
kiesett a hozzá legközelebb lévő objek-
tumnak, Jóska fejének. Pannika Füred
láncának ugrott neki, én rávetettem
magam a kutyára, és úgy húztam a fejét
hátra. Pár perc múlva nagy nehezen
megfékeztük a tomboló jószágot. Köz-
ben Jóskát kirugdostuk a halálkörből,
minket kettőnket pedig nem bántott
Füred.

Jóska ott feküdt a kör szélén, vérző
fejjel, üvöltve, emitt pedig néhány mé-
terrel arrébb a kutya követelte Jóska
fejét. Merthogy azt kérte, erről nem
volt kétség. Anyukám, aki bent volt a
házban s mostanra kiszaladt, elször-
nyedve állt meg a kiskapunál. Már
onnan látszott, hogy Jóska fejiből öm-
lik a vér, a gyerek pedig hisztérikusan
üvölt. Anyám rögtön sírni kezdett, és
magas c-n kiabált valamit, de nem
figyeltünk rá. Megpróbáltuk Jóskát föl-
állítani és még messzebb cipelni a ku-
tyától, mert féltünk, hogy az eltépi a
láncot.

Aztán anyukám elszaladt Kispékért,
Jóska apjáért. Hamarosan megérkezett
az öreg, vörösben, fehérben és csirize-
sen, ahogy az egy pékhez illik, ordított,
mint a hajdermenkű.

- Mit csináltak maguk az én gyere-
kemmel? Megölték a fiamat, ezért még
megfizetnek!

Elvitte Jóskát rögtön az orvoshoz.
Már késő délután volt, mikor Jóska
kijött az utcára. Nem mentünk egymás-
hoz túl közel, olyan nyolc-tíz méterre
állapítottuk meg a demarkációs vona-
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lat. Jön Jóska, megáll, a fél feje be van
bógyulálva, vigyorog.

- Mi van, apuskáim? Füredet elviszi
majd a sintér, titeket pedig megbüntet a
járásbíróság, beee! (Sajnos, ez hihető
volt, mert mint megtudtuk, Füred kicsi
híján majdnem leharapta Jóska fülét.
Az orvos úgy varrta össze jó néhány
öltéssel.) Az egész délután rettegéssel
telt el. Öt óra körül aztán megjött
apukám. Ó is nagyon haragudott Fü-
redre, és érthetetlennek találta a visel-
kedését. Úgy tervezte, hogy vacsora
után átmegy Kiss bácsiékhoz. Sajnos,
Kiss bácsi hamarább átért, és „véletle-
nül" nála volt egy sütőlapát. Apámnak
meg véletlenül kezébe akadt a vasvilla,
úgyhogy máris jól néztünk ki. Végül is
a szomszéd (a középső szomszéd),
Kiss Endre bácsi csitította le a két
megvadult apát. S lám, jó az isten, jót
ád, mégiscsak nekünk Mett igazunk!
Vétlennek lettünk kimondva kutya-
ügyben. Egy. A kutya meg volt kötve.
Kettő. A kutya el volt kerítve egy
külön udvaron. Három. A gyerek (Jós-
ka) a maga elszántából közelítette meg
a kutyát annyira, hogy az veszélyessé
vált.

Node, az idő telik és múlik, s szüle-
tőben van az óra, mely halálunk elveri.
Mi, gyerekek, de talán még a szülők is
sejtettük, hogy ez a kutyaügy nem
marad annyiban. Vége lett a nyárnak,
hűvös szelek jártak, jött az évnyitó,
máris untuk az egészet. Talán én sejtet-
tem a legjobban, hogy...

Kiss Jóska taccsra
tesz

De azt nem gondoltam, hogy ilyen
hamar és ilyen váratlanul. Anyukám
szépen felöltöztetett: sötétkék rakott
szoknya, fehér térdzokni, fehér szanda
(78 Ft-ért), fehér úttörő blúz és a piros
nyakkendő, amire apám mindig azt
mondta: messziről olyan ez fiam, mint-
ha kapa lenne a nyakadba akasztva.
Utánam következett Panni. Én, mint ki
jól végezte dolgát, a kapu felé vettem
az irányt. Anyám még utánam szólt,
hogy össze ne piszkítsam magamat.
Jóska kint állt a kapujukban, egy ház-
zal arrébb. Ő is fel volt szépen öltözve.
Barátságosnak látszott, bár egy kicsit
forgatta a szemét, ami Mándi Pimi
szerint rossz jel. Én azonban nem fél-

tem tőle. Majd megveri apukám. Jóska
már az út közepén toporgott, s egy
gallyal valamit piszkált. - Gyere csak
ide - mondta kérőn, s én a kíváncsiság-
tól hajtva odamentem. De nem láttam
semmit. - Itt, itt - mondta Jóska, s
lejjebb hajolt. Én is lejjebb mentem. S
akkor Jóska elkapott, magához rántott,
majd teljes erejéből kivágott a kocsiút
másik oldalára. Oda, ahol egy órával
azelőtt Botos bácsi bivalyai ballagtak
el, nagy, nedves ürüléknyomokat
hagyva maguk után. A szügyömig sza-
ros lettem, még az állam aljára is jutott
belőle. Anyám mint harci lobogót hur-
colt végig a Sárkány-tó utca hűvös
oldalában, s mint egyedi mesterdarabot
mutatott be Kiss néninek: lám, mit tett
velem a fia!

Egyébként csak a kutya és a bivaly-
szar közti háborúskodás volt a két csa-
lád között említésre méltó affér.
Amúgy jól megfértek.

Injekciózás
akáctövissel, igazi
tűvel

- Juliskám, szokott maga ezekre a
gyerekekre ránézni?

Nyíri néni, a kis dévaványai öreg-
asszony topogott az ajtónk előtt megle-
hetősen zavarban.

- Nem én - mondta anyám -, nem
nagyon piszkálom őket, örülök, ha bé-
kén hagynak. Ha nagyon visítoznak,
legfeljebb kimegyek és szétcsapok
köztük.

- Nem azért mondom, Juliskám,
hogy felidegesítsem, de jöjjön csak el
velem a kapu fele.

Anyám gyorsan megmosta a tésztás
kezét a lavórban és ment.

- Itt álljunk meg - suttogta Nyíri
néni. - Nézze, mit csinálnak! Pont
Esztikével, és pont az én unokám, Jós-
ka!

- Mit csinálnak? - csudálkozott
anyám. Azt látta, hogy egy zsák van
kiterítve és azon hasalok, de többet és
mást nem észlelL

- Nézze csak - mondta Nyíri néni -,
a kislány bugyija le van húzva a feneke
aljáig.

- Persze - mondta anyám meg-
könnyebbülten -, hát nem látja Nyíri

néni, hogy Jóska most injekciózza Esz-
tókát?

- De mivel? - hüledezett Nyíri néni.

- Hát akáctövissel, azzal a legjobb.
Hirtelen felüvöltöttem:
- Auu! Te szemét! Már megint be-

lémtörted a tűt.
- Á, ez csak üzemi baleset, Nyíri

néni, menjünk innen, né figyeljük őket.
Jobb, ha magukba vannak.

Kaptam én másfajta, igazi injekciót
is, sokat. Csapó doktor bácsi sehogyan
sem tudott rájönni nagyon csúnya
szembetegségem okára, ezért csak adta
a kalciuminjekciókat, csak adta. Szep-
tember és október táján a következő
dolog történt velem több ízben is: sze-
mem reggelre feldagadt, de olyannyira,
hogy csak egy keskeny résen át pillant-
hattam a világra. Sokszorosára meg-
duzzadt szemhéjamon gennyes kelé-
sek, pattanások... Ránézni is rossz volt.

Kérdezgette tőlem, mit ettél kislá-
nyom, elsoroltam én szépen, hogy:
pászkát (ezt Weis néniéktől kaptuk),
paprikáskrumplit, fekete retket, édes
gyökeret, dinnyét... De ilyen szörnyű
méreg egyik ételféleségben sem volt.
Azt csak én tudtam, hogy mitől lett
olyan a szemem, de még felnőtt fejjel
is csak nagy sokára árultam el anyu-
kámnak a titkot, amelynek birtokában
sok kellemetlen iskolai tehertételtől
szabadultam meg. Holnap nem szeret-
nék iskolába menni? Hipp-hopp, kí-
vánságom máris teljesült

Ezennel a szégyentől irulva-pirulva
átadom a talány kulcsát, talán még
bűnbocsánatot is nyerhetek kisded
rosszalkodásomért. Teszem azt többek
között azért is, hogy a mostani rossz
gyerekeknek nehogy eszébe jusson fel-
fedezni az én találmányomat; majd
nem győznének vele kérkedve fakítani,
rám meg a feledés bús homálya várna.
Nos, a titok neve: havasi gyopár. Ugye,
milyen gyönyörű név? Nagy hegyeket,
fénylő hegycsúcsokat képzelek mögé,
s a szikla meredélyén, fenn a magas-
ban, repedésekbe beékelve, szinte föld
nélkül, a semmiből kikelve ott leng a
havasi gyopár. Belőle, a gyopárból
szedtem egyszer az egyik tanítónénim-
nek - talán épp Veress Barnáné Liliké



IRODALOM

néninek - egy csokrot, amikor egy kis
muslinca a szememre szállt. Gyopáros,
tejnedves kezemmel nyúltam a sze-
memhez. A muslinca elröpült, én pedig
jól megdörzsöltem a helyét. Másnap
reggelre már borzalmasan néztem ki. A
következetetés kézenfekvő volt: a ha-
vasi gyopár tejnedve a tettes.

Egy-két hét múlva matek dolgo-
zatírás következett. - De jó lenne ott-
hon maradni! - sóhajtottam szenvedé-
lyesen, s akkor eszembe jutott Gyopár-
ka. Vajon tényleg ő a tettes? Késő
délután mindkét szemem bekentem jó
alaposan. Az eredmény felülmúlta a
múltkorit. Ha lehet, még rondább volt a
szemem, ráadásul nem egy, hanem
mindkettő. Ekkor kaptam azokat a fi-
nom, meleg kalciuminjekciókat, ame-
lyek vénásak voltak, tehát csak a dok-
tor úr adhatta be őket. Szörnyen büszke
voltam magamra és a találmányomra.
Sajnos, a havasi gyopár nem állt egész
évben rendelkezésemre, így aztán
igyekeznem kellett, hogy szeptember-

től novemberig a lehető legtöbbet hiá-
nyozzam, mert aztán úgy is csak egy-
két kóbor influenzára számíthattam.

Hátborzongató
találkozásom
a nullásgéppel

Akkor esett, amikor Kurucz Jóska
generális és észkombájn kitalálta, hogy
valamelyikünk fejére készítsünk tövis-
koronát. De mivel az egyetlen rózsabo-
kor a környéken Liliké nénié volt, el-
álltunk ettől az ötlettől, s hirtelen egy
másik ötlettől vezérelve kikötöttünk a
bogáncsnál. Mindegyik ház előtt mind-
egyik árokban volt elegendő bogáncs.
Valami oknál fogva - már nem emlék-
szem, hogy miért - én lettem a kivá-
lasztott, és borzongva vetettem fejem a
bogáncsfecniket tűzdelők elébe. A bo-
gáncs megragadt viszonylag hosszú
hajamban, s bogáncs bogáncs hátán
nőtt, terebélyesedett, a fejem már úgy
nézett ki, mint egy robbanásra kész
bazsarózsa... Ekkor látott meg bennün-
ket Lódi Panni néni. Többgyerekes

anya lévén, rögtön felmérte a helyze-
tet, így aztán nem is veszkődött velünk,
hanem egyből anyámhoz szaladt.

A bogáncskifésülő szobát Kuruczék
szobájában rendezték be. Ott volt az
egész utca, kinyitották a nagy, fából
készült ajtókat is. Hadd lásson minden-
ki! Jóskát akkorra már az anyukája
elpáholta, ő azért bőgött, én meg a
kíntól üvöltöttem, mivelhogy jótét ke-
zek tisztogatás címén a hajamat húz-
ták, sokszor tövestül. Ám a bogáncs
nem jött ki. A nagyja igen, de az apraja
(és milyen sok apraja volt!) a jó isten-
nek nem engedelmeskedett. Több mint
egy órás kínszenvedés után az utcabeli
anyák úgy döntöttek, hogy elvisznek a
fodrászhoz, hátha az - férfi lévén -
okosabbat tud mondani. Sajnos, Pilák
bácsi is csődöt mondott mint tudós
férfiú. Egyértelmű döntése: nullásgép.

így lettem én a Rákosi korszak de-
monstrációja: egy tökkopasz leány-
gyermek.

- Nem baj, Matyikám - mondta
sokszor apám -, majd kinő a cocializ-
mus végire.

Dzsurbán Ágnes ruhaterve


