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nyitott mûhelymárcius

Rex megmenti Pannóniát

A Rex névre hallgató magyar vizsla egy fasza fiú. Ra-
jongásig szereti és szolgálja gazdáját, aki szerint Rex
okosabb egy rendõrnél, azzal a különbséggel, hogy
nem tud beszélni, írni, büntetõ-jegyzõkönyvet szer-
keszteni. A tolvajt vagy a sánta kutyát viszont hama-
rabb utoléri. Még hogy nem tud beszélni! Annál többet
tud. Például énekelni és sírni. Ha gazdája jól érzi ma-
gát, s duhaj jókedvében énekelni támad kedve, Rex is
véle énekel. Ellenben, ha a gazdája szomorú, vagy akár
magára hagyja, akkor sír, oly sûrûn hullanak könnyei,
mint egy özvegy menyasszonynak. Hát nem több ez a
beszédnél?! Hisz az ének csak az igazat mondja, s iga-
zán csak a férfiak tudnak sírni. Akkor hát miért is kel-
lene beszélnie Rexnek, ennek a tisztességes magyar
vizslának? Abból lenne nagy malõr. Hogy miket ki
nem fecsegne csak általa látott és hallott dolgokról,
hogy micsoda herkopáterezéseknek, abcugolásoknak,
kirelejzumoknak lennénk meghallói, micsoda plety-
kákról, szerelmi légyottokról, sztriptízekrõl mesélne
Rex, mint ahogyan minden bizonnyal mesél is a kutya-
társadalomban. Bizonyság erre az a megszámlálhatat-
lan korcs utód, amelyeket sétái, erdei kirándulásai,
üdülõtelepi bolyongásai után maga után hagyott a ki-
rály. Mert király õ, király a székely Hargita kies tájain.
Vagy ha a királyi cím csupán csak nevére korlátozód-
na, a nagyhercegségi vagy az õrgrófi titulusra minden-
képpen jogosult, hisz jobban óvja egy rabonbánnál õ
azt a kicsinyke birtokot, amelynek védelmére önszán-
tából fölsorakozott…

Rex egy belevaló magyar vizsla. Szereti gazdáját,
gazdasszonyát. Szeret minden becsületes embert, aki-
nek jó szava van, jó szándékú, s azon a nyelven szól
hozzá, amelyet az emberek közt anyanyelvnek szokás
nevezni. Napjai javát egy tömbház lakásban tölti, az
elõszobában kiképzett fekhelyén, napközben, ha a
gazdasszony nincs otthon, idõnként belopakodik a háló-
szobai ágyra, étkezések idején az ebédlõasztal mellett
trónol, akár egy szfinx, kinézi a legfinomabb falatokat a
gazda szájából.

Vajon milyen lehet egy kutyának az anyanyelve?
Kutya-anyanyelv? A válaszra alulírott egy véletlen foly-
tán jött rá. 

Történt pedig egy hétvégi verõfényes nyári délutá-
non, hogy Rex és gazdája néhány segédmunkás kísére-
tében kivonultak a városszéli üdülõtelepre bizonyos ku-
bikus munkák elvégzésére. A férfiak nekiláttak a lapát-

nyélnek, végezték a végeznivalót. Rex pedig tette a ma-
gáét, hátsó lábának gyakori emelgetésével körbehatá-
rolta, ellenõrizte birodalmát, meglátogatta a környékbe-
li hölgyismerõseit, s minekután eléggé kifáradt a sûrû
loholásban, jól megérdemelt pihenõre elnyúlt a kanadai
juharfaóriás árnyékában, ahová cuccaikkal lerakodtak
gazdiék. Összekötötte a kellemest a hasznossal, mert
szundítani szundított, de hát milyen a becsületes ma-
gyar vizsla, fél szemmel akkor is õrködik, amikor
szundít…

Hinnye azt a jebezeusát, mi történik itt – kapja fel
rögtön a fejét, amikor a liget szélén eléggé zajos társa-
ság jelenik meg –, ezek roppant gyanúsak. Valami
ilyesmit gondolhatott magában Rex úrfi, amikor rögtön
talpon termett, s a társaság felé fordította vigyázó te-
kintetét. Nini, már vetkõznek is, ó micsoda csajok!
Legalább az egyik felérõl nyugodtan el lehet mondani,
hogy igazi bombázó. Ó, de az a ronda, aki most elindul
a juharfa felé… Majdnem monokiniben. És szól, hogy
kucuckucu, hogy vajsivaj, mily gyönyörû kutyus, hogy
egyelek meg, hogy rágnám azokat a loncsos füleidet,
gyere ide, drágaságom, hadd simogassalak meg… És
így tovább, és így tovább, a hölgy egyre vészesebben
közeledik Rexhez, aki birtokát védendõ, egyre jobban
csahol, mind nagyobb körökben lohol a juharfa árnyé-
ka alatt, védi a védenivalót. De a banya – valljuk be
õszintén, hogy fürdõruhában ez eléggé kitetszik – csak
nem hagyja magát, csak azért is magáénak akarja, meg
akarja simogatni a vizslát, még a több mint dúsnak
mondható kebleit is megrezzenti elõtte. Rex azonban
nem ma szállt le a falvédõrõl, biztos benne, hogy itt
nem az õ rendkívülisége a tét, hanem a gazda vagyon-
tárgyai ellen készül a merénylet, s mivel õ úr, aki akkor
sem bánt tettlegesen egy nõt, ha nem szereti, a leghasz-
nosabb védekezési variáns mellett dönt: menteni a
menthetõt. Gyorsan a csomagokhoz rohan, s a leg-
kézenfekvõbbel, vagyis a leg-fogai-közé-vehetõbb hol-
mival usgyi, meg sem áll a harminc méterrel arrébb
lapátoló gazdáig.

Ez a holmi egy csomag Pannónia cigaretta volt.
Ezt mentette meg Rex a feléje dübörgõ hölgytõl,

aki csak szeretni akarta, aki csak meg akarta simogat-
ni, s talán önmagát is megszerettetni, a csodálatos
Rex kegyeibe férkõzni. Nem sikerült neki. Mert alap-
jában véve Rexben a kötelességérzet erõsebb a talmi,
múlékony szeretetigénynél. Nem valószínû ugyanis –
lett légyen bármennyire is kényes a másik nembéliek-
re –, hogy Rex a hölgy esztétikai jegyei miatt viselke-
dett a tõle általában megszokottól eltérõen, vagyis el-
lenségesen.



Rex nem tud románul. A hölgy pedig, hogy „ma-
gáévá tegye”, románul szólva közeledett felé. De Rex
csak magyarul tud. Rexnek az „anyanyelve” a ma-
gyar. Vagyis székelymagyar. A csíki székelymagyaron
kívül nem ismer más nyelvet. Ugye, hogy milyen sze-
gény? De nem annyira az, hogy ne tudná megmenteni
Pannóniát.

„Vihar egy üvegburában” – idézhetnénk az eset kap-
csán Kosztolányit, ha nem lennénk megbizonyosodva
afelõl, hogy Isten állatai csak a „vérükön átszûrt sza-
vakkal” s a „maguk anyagából” munkálkodva tudnak
létezni a világban… A barmoknál, az oktalan állatoknál
az anyanyelvhez való viszony egy kicsit másabb, mint
az embernél. Talán egy kicsit emberibb, vagy…

Hazamegy Bákóból hétvégén az unoka a nagyapa
falujába. Õsz van, segíteni kell a magára maradt, egye-
dül élõ öregnek. Megy is szívesen a legény, hisz imád-
ja a falut, az öreg tátikát. Gyorsan lerakodik, átadja a
következõ hétre való kenyeret, konzerveket, s máris ne-
kiáll a munkának. Kivezeti az istállóból az egy szál
borzderes tehénkét, befogja az egy jármú szekérkébe.
De valami történik, a tehén az istennek sem akar a já-
rom mellé állni, amiért kap is az ostornyélbõl, de az
unoka káromlásai sem mindennapiak. Ha látnák ezt az
állatvédõk! Aztán a ház elõtti lócán üldögélõ, eléggé
magatehetetlen nagyapa odaszól az onokának:

– Beszélj vele mogyaran, met nem tud olájul.
Monggyad, hogy Bingyó, met úgy híjják. Abárolgasd es
csendeskén…

És a Bingyó megszelídül, amikor az onoka tudata,
emlékezete mélyérõl elõkotorja azokat a gyermekkori
szavakat, amelyeket a nagyszülõknél eltöltött vakációi-
ban fölszedett. Lehet, hogy nem a fogatolás, tehénterel-
getés szavai ezek az abárolgatások, de hasonlatosak a
borzderes tehénke „anyanyelvéhez”, olyan csángósak,
amolyan korcsitúrák, hisz a fiúnak az anyanyelve már
nem a csángómagyar, õ már a városban nõtt fel, ahol a
szülei, bár tudták még az anyanyelvet, a gyermekeket
már románul nevelték, román anyanyelvûvé nyilvání-
tották. De a mélyben, a hajszálgyökerek, amelyek er-
dõk, mezõk fûszálain föl-fölszivárogtatnak holmi ho-
mályos foszlányokat az oktalan barmokig, vissza a
nagyapákig, azok idõnként élnek. Mert az anyanyelvrõl
sohasem lehet tudni, hol, mikor és kinek cselekedi meg
a csodát. Sokszor, amikor a legnehezebb, akkor álmod-
ja újra önmagát, lázálom, önkívület, zsarnokság, kor-
bács, bikacsök, agónia, halálunk elõtti pillanatban, utol-
só sóhajtásként történik meg, akár egy pünkösdhajnali
madonnás látomás. Vannak vidékek, ahol lehet, hogy
egy galamb, egy madár, egy kutya, egy tehénke által

maradnak meg embernek az anyanyelv láthatatlan, töre-
dékes katarzisai… 

Ezt a lovak szinte már klasszikusnak mondható ese-
te is igazolja. Székelyföld szerte ezernyi, színesebbnél
színesebb változatban keringett az a történet – még az
átkosban –, amely a Hargita rengetegeinek (akkor még
voltak ilyenek) egyik erdõgazdaságában ismétlõdött
meg évrõl évre. Az év végi zárszámadásokon mindig
baj volt, ugyanis a téli kitermelésekre, erdõirtásokra,
gyérítésekre favontatás céljából õsszel felvásárolt lovak
tavaszra egytõl egyik kimúltak a világból. Voltak is
ezért nagy büntetések, szankciók, fizetésmegvonások,
hivatali visszaminõsítések, fõnökcserék, pártfegyelmik.
Minden hiába történt: az õsszel megvásárolt lovak ta-
vasszal átköltöztek az örök vadászmezõkre. Évek teltén
egy román erdészmérnök fejtette meg – akit szintén fe-
gyelmi úton, büntetésbõl kényszerítettek a székely he-
gyek közé – a titokzatos lóvész titkát. Õ rájött arra, ami-
re az itteniek közül senki. 

És kimondta: a lovak azért pusztultak el tavaszra,
mert csak magyarul tudtak! 

Az erdõvágó munkások viszont nem tudtak magya-
rul. Pedig szakmájukban a legjobbak voltak.
Máramarosi románok és ukránok. Õket szerzõdték min-
den télen vendégmunkára az erdõgondnoksághoz. Dol-
goztak is sötéttõl sötétig, otthon minden bizonnyal a sa-
ját lovaikkal is tudtak bánni, de ezekkel a székely, csak
magyarul tudó lovakkal sehogyan sem tudtak értekezni.
Maradt az ostor, a vendégrúd. Nem szóval, hanem karó-
val jöttek a munka világába. Addig ütötték-verték sze-
gény párákat, amíg teljesítették a normát. Amíg az
Áprily által oly csodásan megénekelt erdélyi tetõrõl be-
vontatták a rönköket a viharos völgyig. Az aljig.

Pedig a lovak nem tudtak Trianonról, többségi, ural-
kodó nemzet elnyomásáról, a kisebbségi helyzetbe ke-
rült anyanyelvrõl, annak Szabófalvától San Franciscóig
terjedõ odisszeáiról. Talán még az árnyalatairól sem. 

A két- vagy többnyelvûség náluk nem megy. A lel-
ketlen állatnál nincs valószínûsége a Kárpát-medencé-
ben annyira ismert, egész nemzedékeken átsöprõ meta-
morfózisnak: kezdetben vala az egynyelvûség, impéri-
umváltások után jött a két- vagy többnyelvûség, amibõl
végül újból egynyelvûség, vagyis nyelvcsere lett. 

A lovak, ha állva herélik is õket, csak anyanyel-
vükön nyerítenek. Az oktalan lényeknek csak egy édes
anyanyelvük van. Annak elvesztésébe, pusztulásába be-
ledöglenek. Az ember viszont túléli a teljes felejtést is.
Kányádit parafrazálva az ember…, az ember megszok-
ja, az állat belepusztul. De, ha az ember megszokja, túl-
éli, akkor ki menti meg Pannóniát?
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