
Történet egy kutyáról

Írta ÖRVÖS LAJOS

Bandi, a fekete-barna bundájú csavargó kutya nem véletlenül hasalt napfényes időben

Szentendre főterének kellős közepén, az ódon, fekete kereszt alatt. Sokan azt hihetnék.
hogy merő véletlen, de nem, ő szántszándékkal választotta magának ezt a helyet. Először is
oda tűzött legerősebbena nap, s a hideg éjszakák után, melyeket itt-ott valami füves térsé
gen töltött, ez már önmagában is nyomós ok lehet. Igaz, úgy egy méterre tőle elég sűrűn

követték egymást az autók, biciklik, de az a mezsgye a kereszt körül nyugodt szigetecske
maradt.

A járdán, föként a nagy élelmiszerüzlet előtt, bármilyen csábító is, különféle veszélyek
nek volt kitéve. Ki veszi észre a nagy zsúfoltságban. hogy egy fénylő tekintet tűz rá a kö
vezetről és egy nedves, fekete orr szimatol a levegőbe, amerre tömött szatyrok, teli kosarak
himbálóznak. Ki tehet róla, ha belebotlik, ha megrúgja, ami nemegyszer meg is esett. De
más is. Nemrég egy férfi, csak úgy heccből, nagyot csapott hátára egy üres cekkerrel, s még
győzelmesenkörülnézett, hátha megtapsolják. Egy asszony, aki felfigyelt a látványra, dühö
sen kiabált. "Bolond maga>!", és lehajolt, hogy megsimogassa a csodálkozó Bandit. Aztán
dobott neki egy darab kolbászt, amit a kutya nagy csattogással eltűntetett.majd pedig elin
dult, talán, hogy tó csát keressen, ki tudja, milyen érzésekkel a bensejében.

Nem! Az ő kedvelt helye a tér közepéri volt. Ott sokkal inkább felhívta magára a figyel
met, hisz aki a keresztre nézett, annak őt is látnia kellett. Márpedig erre múlhatatlanszűk

sége volt; őt a városka etette, nők, iskolások, de még a férfinép is, köztük nem egy rossz kül
sejü, amilyennek első pillanatra Bandi is tűnhetett.

Nem lehet azonban véka alá rejteni, hogy mindazt a jót, amit kapott, nem teljesen in
gyen kapta. Bandi is adott érte valamit cserébe. Mintha csak tudta volna, mit köszönhet
annak, aki dob neki egy falatot, úgy nézte azzal a nagy, barna szemével, ahogy ember már
nem is igen néz egymásra. És bármilyen képtelennek tűnhet, hogy a mai világban valaki
pusztán egy nézésért kapja a zabálnivalót, ő ezért kapott csontot, szalonnabört, hurkát és
más finomságokat. Ez a nézés olyan mélyröl jött, hogy még az az asszony is, aki nem cipelt
tömött szatyrot a karján, mikor észrevette, besietett a füszerüzletbe vagy a henteshez és ezt
vagy azt hozott neki. Bandi megőrizte komolyságát, nem ugrándozott örömében. De miután
felfalt mindent, nézte az egyre távolodó nőt, noha már semmit nem remélhetett tőle, nézte,
míg az el nem tűnt a sarkon.

Ezt a viselkedést egyesek azzal magyarázták, hogy Bandi vadon él, hogy őt nem nevelte
senki, s épp ezért az érzelmeit se tudja kifejezni. Egyáltalán nem értették azokat, akik úgy
adták tovább, mint bizonyosságot, hogy ennek a kutyának lelke van. Hogy Bandinak lelke
van, Bandinak. aki azt se tudhatja, mi az, hogy család, akinek nem jár ki semmi, még csak
egy tálka víz sem a megszokott helyen. És ilyenről mondják, hogy lelke van!

Lehet, hogy Bandinak tényleg nem volt lelke? Lehet, hogy csak roppantul jólesett neki,
ha megsimogatták és nem rúgtak bele, ha egy darab hurkát dobtak neki, nem pedig bottal
kergették? Lehet, hogy semmi jelentése nem 'volt, hogy elővette egyetlen tudományát és
hosszan nézte nagy, barna szemével azt, aki jót tett vele? S hogy annyi ember vágy ta ezt a
nézést, nem volt egyéb, mint hitvány szerencse? Ki tudja? Egyesek szerint nagyon csúnya
volt, mások meg, és sokkal többen, esküdtek rá, hogy Bandi szép.

Másik tanyahelye a HÉV-állomás volt, a sínek végén egy tejesarnokkal, vagy az épület
másik oldalán a buszpályaudvar egy kolbászillatú büfével. Kora reggel a vasútállomás ár
kádjai alatt ült, és várta az érkező vonatokat.

Ezzel az írással köszöntjük a 60. életévén túllépő szerzöt, lapunk régi barátját.
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Ott vettem észre a napokban is.
- Bandi! - szólítottam. - Várj! Hozok neked sajtot.
Egy termetes férfi meghökkenni látszott e név hallatára, és csodálkozva méregette a

csapzott szőrű állatot.
- Bandi?? Milyen név ez egy ilyen kutyának?
- Nem tudom - feleltem. - Én is fiatal munkásoktól hallottam, akik a reggeli vonattal

jönnek. Ők hívják Bandinak. Dobnak neki enni, játszanak vele kicsit.
- Dehát ez nem is kutyanév!
- Talán épp ezért nevezték el így - vontam meg a vállam, s már csak magamban folytat-

tam: téged talán Bodrinak neveznének ...
S ahogy indultam a tejcsarnok felé, még egy hosszú pillantást vetettem Bandira, hogy

megváratom azzal a sajttal.
De más eseményekről is számot kell adni. Úgy hírlik, hogy Fótről, ahol a nagy kutyamen

hely van, nemsokára teherautó jön, mert a környéken sok a kidobott kutya, amelyik most
erre-arra kószál. Összeszedik őket, s majd Fóton kosztot, szállást kapnak.

Nos, a helybeli asszonyok, köztük a feleségem, összesúgtak, hogy Bandit nem engedik el,
neki nem ízlene a közös koszt, ő nem tudná megszokni a bezártságot. Mert Bandi csak sza
badon tud élni, és Bandi az övék, a városé. A feleségem még azt is mondta, többre tartja,
mintsokembert, hisz jobb, hűségesebb.És nem volt egyedül ezen a véleményen.

Legendák szövődnek Bandi körűl, afféle ellenőrizhetetlen mendemondák. Nem tudni,
milyen forrásból, de az hallatszik, néhány nő rábeszélte a sintért, ne vessen hurkot Ban
dira, hogy úgy menjen el mellette az utcán, mint bármely ember mellett. Képtelenség, hogy
el merjenek téríteni egy hatósági embert hivatala végzésétöl, csak azért, hogy egy kósza ál
lat megmenekedjék a haláltól! A sintér állítólag azt mondta nekik, hogy Ő Bandit sohasem
látta, Bandi talán nincs is.

"Micsoda város! Micsoda emberek!" - mondhatná valaki, aki a ma reggeli napsütésben is
ott látta Bandit a város főterén hasalva,az ódon fekete kereszt alatt.
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Szirmai Endre: HANGTALAN JÁR A KÖD.
(Válogatott versek.) Honnan fakad az orvos
tudós, Szirmai Endre áldásos versbősége?
Számára az írás elemi kényszer. Nem is az írás,
inkább a beszéd. Versei közvetlenek, mintha
hozzánk írott leveleket olvasnánk. Szinte mind
egyiket valakinek ajánlva kezdí, vagy valaki em
lékének ajánlja. Legtöbbjük oly nagy név (Kós
Karoly. Heimich Böll, Szabó Lőrinc, Herbert
von Karajan. William Faulkner, Svéd Sándor,
Illvés Gyula, stb.), hogy lélekben nekünk is sze
mdyes ismerőseink.Jó ürügy ez a költőnek, van
kihez intézni szavait. Mert ki tudná megnevezni.
pontosan a Mikes Kelemen-i égető közlésvágy
alanyát?

Szirrnai Endre édes nénje a múlt. A bácskai, a
vajdasági gyermek- és ifjúkor, a Kosztolányi
rokonság és édesapja, Szirmai Károly író le
gendás alakja. Ehhez a múlthoz beszél földgo
lvonk közel kétszáz pontjáról (Torontóból, Le-

ningrádból, Athénből, Kínából. stb.); egy világ
utazó szabadságának látszatát keltve. De az idő

átléphetetlen, hacsak nem éppen a vers, az em
lékezés az, amelyik képes erre.

Szirmai Endre életformája költeményei for
mája is. Versei térben .és időben nagy utakat
tesznek meg. Pablo Casals emlékére .írja az Öszi
csend-ben, repülőúton Puerto Rico felé: "arra
gondolok, csupa hiány az életem: / régi hazám a
Vajdaság, a Bácska, / s gyerekkorom, szép moz
galmas világa." A Bad-windshelmi emlék című

verse - Wigner Jenő és Pat asszony társaságá
ban - emlékezés. az emlékben: "A régi barátok
halkan mellénk léptek, / mintha nem pe.relte
volna el őket az enyészet. / Ott sétált a parkban
Einstein, Pauli, Mehring és Szilárd ... / ... S jöt
tek a költők is: Petőfi, Vörösmarty, Arany ... /
... Észre sem vettük s lebukott a nap, / az al
kony jött már aranyos lovaival." (Stuttgart, 1983)
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