
ÚR és KUTYA 
 
Kutyanapló.    
 
 
 
2011 április 9. 
Ma eldöntöttem, hogy jövő áprilisban ilyentájt  -  költészet napján, 11-én?  -  
bemutatom utolsó önálló estemet.  
Az utolsót? Van ebben némi szenvelgő riszálás...Mondjuk inkább, hogy az 
utolsóelőttit. 
A címe Kutyaest.  Nem, ez direkt és szellemtelen. 
A teremtés koronája a kutya  -  szokta Radnóti Fifi mondogatni, ahogy alkalmi 
látogatásainkkor simogatja Romeó kutyámat. 
Együgyü monológ a kutyaszívről  -   a Karinthy vers alcíme, ez talán címnek nem 
alkalmas, de a hangvételt jelenheti. 
A magyar és világirodalom tele van jobbnál-jobb kutyaversekkel, kutyaprózákkal. 
Saját történetekkel kell majd gazdagítani, ahogy ez a Radnóti estemben sikerült. 
Személyesnek kell lennem, hiszen magamról beszélek majd.  
Egy érzelmes, néhol szentimentális idősödő pasiról, aki negyven éve tart kutyát, napi 
kapcsolatban él az ebével, alkalmanként mellé fekszik a földre és infantilis hangokat 
hallat, vinnyog, morog, érthetetlen szavakat dünnyög. 
 
Április 14. 
Az ember és a kutya  - magyar írók novellái a kutyákról, a Palatinus kiadó remek 
válogatásában. Karinthy így írt Tomi kutyájához:  "A század eleje óta túlságosan 
divatba jöttél, Tomi. Boldog-boldogtalan veled foglalkozik, mióta Jack London újra 
fölfedezett... Regényhőst csináltak belőled, sokat szerepelsz valóságban és 
elméletben egyaránt. A kutyaszaklapok száma és színvonala szépen emelkedik."  
Jó alap ez a válogatás: Kosztolányi, Herczeg Ferenc, Krúdy és Nagy Lajos, Szép 
Ernő, Heltai, Csáth és Mikszáth, Gárdonyi, Móricz és Hunyadi Sándor...   
Nagy anyag, de már most fölfedeztem egy  alapveszélyt: sok a szomorúság, 
kutyahalál, gazdabánat. Figyelni kell, hogy ezt a hangot elkerüljem. 
 
 
Április 19.  
Biztosan benne lesz Babitstól az Ádáz kutyám. Már szerepelt a húsz év előtti Babits 
estemben, fontos és szép, és erős. Rólam szól, a reménytelen istenkeresésemről. 
Kosztolányi  Részeg kutyá-ját már mondtam vagy harminc éve a Kosztolányi 
estemben. Élvezetesen mesél, szórakozató és megható. Ez a hang biztosan jól áll 
nekem, ráadásul nem kell újra megtanulni! "Hattyú kutyám, ülj itt, s vigyázz a 
házra.." -  ez a vers kapcsolódhatna a prózához. 
Thomas Mann: Úr és kutya. Derü és irónia magas szinten, szakszerű 
állatmegfigyelés, tárgyilagos szemlélődés, igazi etológia és kutyaszakismeret. Kedves 
novellám ez. Annak idején Mensáros Laci ajánlotta figyelmembe, és mikor vagy 



tizenöt éve Gartner Éva hívott a rádióba, a Helyettem írták című műsorába, ezt 
választottam. Elmondtam, hogy mi tetszik benne, és idéztem is sokat ebből az 
elbeszélésből, a kötetben ceruzával aláhúzva, amit annak idején felolvastam.  
Weöres: Harap utca három alatt... Feltétlenül. Ez a hang, a hülyéskedés, a játékosság, 
a gyerekversek bája nagyon kell majd a sok komoly szöveg mentén. Van-e kutyaverse 
például Varró Daninak? 
Karinthy Frigyes: Tomi. Most, hogy újraolvastam (vigyázat, több mint tizenöt perc!), 
megint megkönnyeztem. Szakszerű, humoros és nagyon érzelmes. Többször is 
felolvastam már életemben, néha alig tudtam folytatni a bőgéstől. "Semmije sincs 
neki, nincs esze és lelke sincs, csak szeretet. / Nincsenek gondolatok s már ösztönök 
se, csak szeretet van. / Élete sincs már, nem is akar már élni, csak szeretni akar. / Ész 
nélkül, lélek nélkül, ösztön nélkül, élet nélkül való szeretet." Ez szép. 
Az előadáson  -   régi színházi szabály  -  ne én bőgjek, hanem a nézők!  
Dsida Jenő: Kóborló délután kedves kutyámmal  Mindig szerettem Dsidát, az ő 
költészete is közel áll hozzám. Ez a vers szép, bár igen hosszú és terjengős. Kérdés, 
hogy választható-e belőle dramatikus és hatásos részlet. 
Miről szól majd az est?  
Azért tartunk kutyát, mert szeretni akarunk, simogatni és ölelni akarunk. De az is 
fontos hogy szeretve legyünk, feltétel nélkül, rajongva és hűségesen. Imádjuk, ha 
valaki függ tőlünk, ha gondoskodhatunk egy másikról. Ezért tartunk kutyánk. Erről 
kell majd beszélnem, és nem okoskodni kutyaetológiáról, kutyafajokról, 
kutyaélettanról. Persze újra kell olvasni Konrad Lorenz-et, meg Csányi Vilmost is, 
lehet talán személyes történeteket is mesélni, de valahogy a Karinthy hangján kellene 
beszélni. 
 
Április 26. 
Kezembe került egy hírességekről készült riportösszeállítás, színészek, popzenészek 
és egyéb celebek kutyasztoriai. Ez a hang elkerülendő. Aranyoskodó és ugyanakkor 
gennyesen édeskés történetek.  
Nem akarok magánsztorizni. De itt azért felsorakoztatom saját ebeimet. 
Dani: a cocker spániel, Zsiga: magyar vizsla, Ádáz: husky kutyám, Rocco: gordon 
szetterünk, és Romeó: golden retrieverünk, aki elmúlt tizennégy éves, és most is itt 
hever a lábamnál. 
 
Május 8. 
Kinek milyen kutyavers vagy próza jut eszébe? Kérdezősködöm, informálódom. 
Anyagot gyűjtök.  
Ajánlják Homéroszt és Dantét. Csehovot és egy Jeszenyin verset. Goethe Faust-jában 
is fontos szereplő egy kutya. Karel Capek Dasenykája, a bájos fotókkal! 
Várady Szabi e-mailje: András jól kitoltál velem, folyton kutyaversek után szimatolok. 
József Attila: A kutya, Jékely: Ballada a kóbor kutyákról és Első kutyám emlékére, 
Rakovszky: Pitbull, Weöres: Regélő, aztán Csoóri, Illyés, Juhász Gyula, Nemes 
Nagy, Szép Ernő, Kányádi, Zelk, Tóth Krisztina költeményei. Ezek Szabolcs 
ajánlatai. 
 



Május 16. 
Előveszem Virginia Woolf Flush című regényét. Mikor Dani nevű első kutyámat, a 
spánielt vettem, Réz Pali ajándékozott meg ezzel könyvvel. Elisabeth Barett-
Browning spánieljéről szól. Nagyon angol, finoman bájos és meglehetősen irodalmi. 
Talán használni lehetne azt a részt, mikor a költőnő Firenzében él, és kutyája szagok 
mentén végigvándorolja az utcákat. Szép és gazdag olasz illat-orgia: " ami pedig egy 
spániel-szuka illatát illeti, amint egybevegyül a fáklyák, tömjén, zászlók, 
viaszgyertyák illatával s egy rózsacsokoréval, melyen épp egy sokáig kámforban 
áztatott selyemcipő sarka tipor..."  
Kicsit barokkos. Talán egy Browning vers is elhangozhat, meg kell nézni a Portugál 
szonettek-et, hátha a szerelmes versek között megjelenik Flush! 
 
Május 21. 
Írók Boltjában ráakadok Bacher Iván kötetére: Hatlábú. Mindig is kedveltem a 
szerzőt, főleg a szellemes publicisztikáit. Ez több mint kutyakönyv. Csupa szeretet, 
finom humor, jó megfigyelések, stílusa leginkább a Szép Ernőjére emlékeztet. 
Használni kellene, talán több részt is! Az egérvadászat kutyával nagyon mulatságos, a 
bélszínlopás szintén. "Kutyás lettem, de nem akármilyen kutyás. Hanem falusi. Falusi 
kutyás. Pontosabban: falun élő városi kutyás." Ez jó hang, megható történet Radnóti 
Fifi és Didó a Pozsonyi úti baromfiboltban, a kutya beoltása és elaltatása, sztori a 
Klauzál téren. 
Szellemes, személyes és jól előadható. 
 
Június 2. 
Úgy döntöttem, hogy nyáron megtanulom a szövegek nagyobbik részét, azokat az 
anyagokat, amik biztosan szerepelnek majd: Tomi vers, Úr és kutya részlet, Hatlábú 
1-2-3, Hattyú halála, Márai és Heltai szövegek. Ez legalább negyven perc. 
Biztonságot kell hogy szerezzek, a szövegtanulás mindig gyötrelmes volt és undorító, 
ráadásul ma már sokkal nehezebben megy. 
 
 
Július 25. 
Lényegében tudom a Tomi-t, a Hattyú halálá-t és az Úr és kutya részletet. A Bacher 
próza nehezebb, ő nagyon különösen fogalmaz, kicsit nyakatekerten, sajátos 
szórendekkel. 
Nehezen haladtam a szövegek magolásával. Rómeóval már nem lehet sétálva tanulni, 
mint régen, így egyedül jártam a hűvösvölgyi vitorlázóreptérre, az uszoda fölé a 
Hárshegyre, Tihanyban a Halász utcára. Olvastam hangosan, hogy ne csak az agyam 
memóriaközpontja rögzítsen, hanem a szájam is dolgozzon, szokja a szavakat, és a 
fülem hallja a kimondott szavakat. Otthon is eltöltöttem számtalan meddő órát a 
szöveg fölött. Jordán barátom elmélete szerint legalább ötvenszer kell elmondani, 
hogy tudd a szöveget. Próbálkoztam strigulahúzással, ötösével, de csak irtó lassan 
közelítettem az áhított szövegtudást. Nem elég a strigulákat húzni, intenzíven kell 
koncentrálni, a szövegre tapadva, újra és újra ismételni, az ismétléseket is, és ha ma 
azt hiszed hogy tudod, holnapra kimegy a fejedből! 



Egy kollegám fűrészpor evéshez hasonlította a szövegtanulást, a száraz fűrészpor 
rágcsálásához. 
 
 
Augusztus 16. 
Első felolvasás otthon Krisztának. Rómeó kutyám szokása szerint a lábamnál hever, 
mélyen alszik, álmában kicsit futkározik a lábaival, néha felébred és rámbámul, majd 
vakarózni kezd, a hátára hengeredik, aprókat horkant, becsukja szemeit és 
továbbalszik. Kis érdeklődést mutatott, de elunta. 
Azt mondja Kriszta, milyen jól néztek ki így ketten, mi lenne, ha Rómeó ott lenne 
veled a színpadon. A kutyával csináld az előadást! 
Mondom istenkísértés kutyával a színpadon, de próbáljuk meg! Akkor viszont 
szerepeljek elegánsan, csokornyakkendőben, oldalamon a kutya, az úr és kutyája. Ez 
akár cím is lehet! Úr és kutya  -  Thomas Manntól kölcsönkérve. 
 
 
Szeptember 2. 
Hárs Anna, dramaturg segítőm javasol néhány anyagot. Chestertontól a Kutya dala, 
O'Neilltől (!) egy kutyavégrendelet,  Jeszenyin, Szép Ernő, Kányádi, Illyés 
költemények, és egy különös Csoóri-Zelk versváltás, többévtizedes vita az Élet és 
Irodalom-ból. 
Kérem, hogy nézzük meg a világirodalom nagy klasszikusait, az ókori görögöktől 
Shakespeare-ig, Dantétól Csehovig, és a tizenkilencedik századi magyarokat. Hol 
szerepel kutya? Milyen például a Kutyák dala Petőfitől, vagy hogyan szólna a Morzsa 
kutyánk hegyezd füled? Volt-e Arany Jánosnak kutyája? És Berzsenyinek vagy 
Csokonainak? 
 
Szeptember 12. 
Anna szállítja Homéroszt. Odüsszeia 17. ének, mikor a Trójából húsz év után 
hazatérő Odüsszeuszt csak Argosz nevű kutyája ismeri meg, aki belehal a viszontlátás 
örömébe. "Argoszra halál éjszínű sorsa csapott le, / rögtön amint húsz év multán 
meglátta Odüsszeuszt." Kétezerötszáz éves sorok. Gyönyörű! 
Dantét is talált: a Pokolban "Cerberusz, egy kegyetlen cifra állat ugat három fejével 
kutyamódra". Goethe Faust-jában  Mefisztó kutya képében, mint uszkár jelenik meg 
Faust dolgozószobájában: "és előbújik Mefisztó a kutyából." 
Valóságos irodalmi csemege az első magyar kutyavers 1793-ból. Verseghy Ferenc: 
Kutyám' Ditsírete. "Músa! meg ne bántsson ritka bátorságom, / hogy nevét 
kutyámnak oszlopodra vágom. / Donkisótom nékem mindenekben hívem: /  's ez 
magán elég ok, hogy megénekellyem." Archaikus és frivol. 
La Fontaine kutyameséje biztosan nem használható, és sajnos Shakespeare mostohán 
bánt az ebekkel. 
Régi kedvencem Tóth Krisztina Kutya című verse. Megrendítő és pontos, de nő 
beszéli el, én aligha mondhatom. Ha van olyan, hogy "nőivers", hát ez az. 
 
 



Szeptember 29. 
Látogatás Csányi Vilmosnál. 
Kedves és segítőkész, tetszik neki az ötlet. Mindenképpen kan kutyával szerepeljek, 
javasolja, az kiegyensúlyozottabb és jobban tanítható. Ha nem retriever, akkor 
labrador. Hűséges, engedelmes, fegyelmezett és kedves fajta.  Mezítláb van otthon, 
szórakoztatóan  meséli legközelebbi kutyája fajtáját, egy husky és egy puli keveréke 
legyen. Megajándékoz a könyveivel, de a Jeromos a barátom-at  csak kölcsönadja, 
abból neki sincs több.  
 
Október 21. 
Hárs Anna megtalálja Az Est 1934. novemberi 11-i számában a Négy napom az Illatos 
utcában című Karinthy cikket, melyet Tomi kutyája nevében írt. Erre az újságcikkre 
utal a Tomi versben. Talán elhangozhat, persze nagyon meghúzva. 
 
Október 27. 
Felolvasás a színházban. Kriszta, Anna és Őri Rózsa, aki az eddigi műsoraimban 
közreműködött, mint asszisztens, súgó, ügyelő és állandó józan ész. 
Fontos tapasztalatok. Nem működik a világirodalmi összefoglaló Homérosztól 
Goethéig és Dantétól Verseghyig. Ez így műveltségi önmutogatás: "már az ókori 
görögök is..."  -   ahogy Hegedús Géza bácsi tanította. De nem drámai, nem színházi, 
nem személyes, és végtelenül unalmas. Hiába gyönyörű a Kányádi meg a Jeszenyin 
vers, nem kötődnek a szerkezetben, nincsenek kapcsolatban egymással. Nem lehet 
sok apró darabból építkezni, nagy íveket kell húzni, "témabokrokat" kell létrehozni, 
régi tanulság ez, mindig újra fölfedezem. 
De az anyag még mindíg egyhangú még mindig sok a szomorúság, túlteng a 
kutyahalál, gazdabánat. Élénk, friss, frivol, jó humorú történeteket kell még 
beleválogatni.  
Kérdezem: Esterházy jöhet? 
 
Október 30. 
Esterházy Esti kötetéből Morcsányi Géza barátom ajánl egy fejezetet. "Akkoriban 
Esti Kornél éppen kutya volt", kezdődik, majd a szerző a maga szellemes és 
sziporkázó modorában mesél golden retriever kutyájáról, aki végül macskát gyilkol. 
Emlékszem, hasonlót döbbenetet éreztünk, mikor szelíd és addig légynek sem ártó 
Rómeó kutyánk elkapott Csobánkán egy kismacskát, és elroppantotta a gerincét. 
Esterházy hangja, iróniája, játékossága jót tesz az anyagnak, és az ő távolságot tartani 
igyekvő gazdaszerepe nagyon is megfelel az én személyiségemnek. 
 
November 8. 
Első korai próba  a színpadon Romeó kutyámmal. 
Nem tudtuk, hogy ennyire öreg. Kétségbeejtő. Nehezére esik minden mozgás, a 
fényben a színpadon inkább aggastyánnak tűnik. Mondom Krisztának: elég egy 
vénség a színpadon! Nem tiltakozik. 
Rómeó mindenesetre nem lehet a partnerem. Más kutyát kell keresni. 
 



 
November 16. 
Lakatos Krisztina és Paróczai József, ők profi kutyakiképzők, megjelennek egy 
Bajusz nevű ötéves zsemleszinű kan labradorral, aki mindenkit levesz a lábáról, főleg 
mikor hanyattvágja magát és fölkínálja a hasát kis vakargatásra. Kedves, engedelmes, 
türelmes, és világos szőrzetével egész jól mutat a sötét színpadon. 
Kipróbáljuk hogyan viseli el a füstöt, a fényeket, mennyire tud nyugodtan feküdni a 
díványon. 
Ő lesz a partnerem. Eldöntöttük. 
 
December 17. 
Fellépés Bécsben. "Önképzőkör", afféle baráti társaság egy lakásban, korombeli 
magyar értelmiségiek, bécsiek. A Radnóti műsor után jóízű beszélgetés, közben 
elmondom a Tomi-t, de a közepén beleakadok és nem is tudom folytatni, kérdezem 
van-e itt egy Karinthy kötet. Nehéz lesz! 
 
December 20. 
Karácsonyi ajándék Várady Szabolcstól. 
"Úr és kutya. Itt volnék én, az egyik. 
A Másikunk is itt lesz, türelem. 
Eljátsszuk most, hogy egymással mi ketten... 
Ez itt egy színház, azt mondták nekem." 
És még két szellemes versszak! Szabolcs írt megrendelésre egy alkalmi verset, az 
előadásunk nyitányát. Bajusz nevében mondom majd, és mikor ott tartok, hogy 
"Hallom jön az Úr. Befogom a számat..." lépnék be én a színpadra. 
El vagyok ragadtatva, Szabi telibetalálta a hangot, amit használni akarok majd. 
Játékos, ironikus, kicsit léha. 
 
 
December 29. 
Látogatás Tökölön Krisztinánál és Józsefnél. Bajusz megismer, örül nekünk. A 
négyhetes kölykei elbűvölőek, Kriszta azonnal beleszeret egy feketeorrú kanba, 
Walternek hívják. 
 
Január 14. 
Mi lenne, mondom Krisztának, ha Bajusz szövegeit Schneider Zoli mondaná. Eddig 
ugyanis arról volt szó, hogy a kutya szövegei is az enyémek.   
Amikor kutya-castingot csináltunk novemberben, Zoli benézett a színpadra, hátha 
beválogatjuk. Bajusz alkata és az ő hangja megfelelnek egymásnak, ráadásul az ő 
improvizációs készsége, játékos szelleme jól segíthetné az előadást.  
A rendezőnek tetszik az ötlet. 
 
Január 24. 
A próbán Schneider olvassa a kutya szövegeit. Tökéletes, szereposztási telitalálat.  
A nyitóképban füst gomolyog, egy fotelben Bajusz üldögél, várakozik a gazdira, 



majd jöttömre átszalad a díványra, és ott kushad. Ez Kriszta víziója. Működni látszik. 
A dívány viszont túl keskeny, szűk és befelé lejt. Olyan bútort kell gyártatnunk, ami 
legalább 75 centi széles és vízszintes, hogy a kutya biztonságban érezze magát, 
hiszen legtöbb időt majd ott kell töltenie.  
 
Február 2. 
Antal Zsuzsánál, elmondom neki a kutyaestet. 
Zsuzsát a Mégis kinek az élete darab bemutatója kapcsán ismertük meg. Autóbalesete 
óta 13 éve ágyban él, csak a feje működik, az viszont tökéletesen. Érzékeny és 
intelligens asszony, és nagyon tud figyelni a másik emberre. Olvasta a könyvemet, 
látta a Radnótimat a színházban, akkor megígértem, hogy ha elkészülök az új 
műsorral, elviszem hozzá.  
Eljött Hárs Anna, ott volt Zsuzsa Szabolcs nevű fia és Robi, aki állandó segítő-
ápolója Zsuzsának. Egy újpesti lakás nagyszobájában négyen ülnek velem szemben, 
délelőtt van, kicsit besüt a nap. Mindig izgalmas először elmondani egy anyagot 
mások jelenlétében. Gondoltam nem nézek rájuk, belebújok a dossziémba, 
felolvasom  szárazon és pontosan.  De már a Babits versnél letettem a papírt, rájuk 
emeltem a szememet, aztán fölálltam a díványról, alkalmanként elmondtam, hogy 
épp ebben a pillanatban mit fog csinálni a kutya, vagy én hogyan viselkedem majd 
vele. Kezdtem játszani, felszabadultan. Kerestem a tekintetüket, figyeltem a 
reakciókat, láttam a mosolyt, hallottam időnként a nevetésüket, láttam mikor 
fáradnak. Merészeltem előadóvá válni, mert ők közönséggé voltak. 
Utána beszélgetés a hallottakról. Zsuzsának korábban elküldtem az anyagot, ismerte 
az írásokat, érzékenyen reagált. Robi régi kutyás családból való, ő értette legjobban, a 
legtöbbször ő mosolygott. Ez valószinűleg így lesz, az úgynevezett kutyásoknak mást 
jelent majd ez a műsor, ők képezik majd a közönség érzékenyebik részét. 
 
Február 22. 
Rémes próba, pokoli kínlódás, mélypont. A füst és a reflektorok irtózatosan zavarták 
a kutyát, olyan hangosan lihegett, hogy csak őrá lehetett figyelni,  hangos 
farokcsóválással  ütemesen verte az ágytámlát. Nem maradt esélyem, össze-vissza 
beszéltem, folyamatosan tévesztettem a szöveget, állandóan bakiztam és persze be is 
rekedtem.  
Kriszta hite is megrendült, nagyon sajnálja, mondja, hogy kitalálta nekem a 
kutyapartnert, sokhónapos munkámat tette tönkre, gondolja. Őri Rózsa kivételesen 
egyetért, majd úgyis kutya nélkül fogom mondani ezeket a nagyszerű szövegeket, 
vigasztal. A kutyaidomárok döbbenten figyelik a kaotikus színházi próbát, ekkora  
összevisszaságot és hangzavart még a legbalkánibb kutyamenhelyen sem 
tapasztaltak. 
Rettenetesen elfáradtam, kevés esélyt látok. Hihetetlen koncentrációra lenne szükség,  
uralnom kell nem csak a hetvenperces szövegemet, hanem ezt a kollegát, ezt a 
szörnyeteget, ezt a velem szereplő ismeretlen és kezelhetetlen élőlényt. 
 
Február 28. 
Dani megcsinálja a közös újságolvasós fotókat Bajusszal. A trükk az, hogy jobb 



kezemben kis falatkát tartok, ettől úgy tűnik mintha  a kutya is a lapot olvasná. Ez a 
kép lehet a plakát! 
 
Március 4. 
Cirkuszban.  
Nem szeretem mikor egy kutya két lábon jár, masnit hord, macskamódra gurul és 
énekel, szóval nem kutyamódra viselkedik. Egy orosz kutyaidomár produkciója 
viszont megható: a boxer nem engedelmeskedik, mindig mást csinál, az instrukciókra 
flegmán és unottan ásítozik. Egyszer csak ráteszi mancsát a gazdája vállára, mintegy 
sajnálkozva és lenézőleg. Ezt a gesztust esetleg kipróbálhatjuk Bajusszal.  
Kriszta találkozott az idomárral, aki néhány tanácsot adott. Javasolta, hogy néhány 
hónapra költözzek össze a kutyával, halasszuk a bemutatót őszre! Hasznos tanácsa 
viszont, hogy a próbákon pontosan jelezzük,  mikor kezdődik egy feladata és meddig 
tart, amúgy sem tud tizenöt percnél hosszabban koncentrálni, szüneteket kell 
beiktatni, hogy pihenjen. A jutalomfalat csak akkor jár, ha valóban teljesített, és ne 
szárazat adjunk neki, hanem például puha főtt marhahúst. 
 
Március 6. 
Kipróbáltuk a marhahúst. 
A zakózsebembe beleragadt a főtt hús és a kezem mócsingos lett, összevissza ragadt, 
nem volt mibe törölnöm. Akár egy eleven hentesbolt mászkáltam a színpadon, és a 
kutya csorgó nyállal követett. Hiába béleltük ki a zsebemet nylonnal, a nadrágomból 
akkor is csöpögött az erőleves, amit Bajusz szorgosan fölnyalt a padlóról.  
Visszatértünk a száraz jutalomfalathoz. 
 
Március 7. 
Darvas Feri és Várady Szabi a próbán.  
Mi lenne, ha írnátok egy dalt Bajusznak és nekem, afféle vitadalt, a kutya és az ember 
különbözőségéről, pajkos évődő dalocskát, esetleg refrénnel, kérdem tőlük, 
Schneiderrel duót dalolhatnánk. Krisztának régi mániája, hogy énekeljek is ebben a 
műsorban.  Szabolcs hümmög, kicsit álmos és meglehetősen kelletlen, Feri viszont 
rajong és már ötletei is vannak. 
 
Március 11 
Szabolcs megírta! Három könnyed versszak és a refrén: "A kutya nem ember, az 
ember nem eb,/ de ettől az élet csak érdekesebb". Feri zenét szerzett hozzá, már 
énekli is a telefonba. Két nagyszerű mukatárs! 
 
Március 26. 
Ma kezdődnek az igazi színpadi próbák. Kiderül, hogy a kutya hamarabb fárad, mint 
én, másfél-két óránál többet nem lehet vele dolgozni. Mikor Hitchcock a Madarak 
című filmjét forgatta, délután 4-kor a madáridomár megszólalt: Hitchcock úr, a 
madarak fáradtak, abba kell hagyni a forgatást! 
Bajusz kimegy pihenni, én azért mondom a szöveget, nekem szükségem van a 
próbára.   



Mi lenne, ha a Tomi vers alatt kimenne Bajusz a színpadról, javasolja Kriszta.  
Nagy az egyetértés. A kutyakiképzők szerint az eb amúgy sem tud negyedóránál 
hosszabban koncentrálni, nekem sokkal könnyebb lesz elmondani ezt a 12-13 perces 
verset, amit különben is az est közepének, lényegének tartok. Együgyü monológ a 
kutyaszívről az alcíme, végre egyedül lehetek a színpadon,  együgyűen-magányosan 
monologizálhatok.  
Valami rendes poént kell kitalálnunk Schneiderrel, hogy mit mond a kutya, mikor 
kisomfordál, erre én mit válaszolok, és amikor visszajön, milyen dialógust találjunk 
ki. 
 
Március 31. 
Színházak éjszakája című rendezvény keretében bemutatunk Bajusszal 20 percet. 
Tömött nézőtér, fesztiválhangulat, izgatottság, rengeteg nevetés és szimpátia. Ez így 
persze csalás, hiszen nem a működő szerkezetben játszunk, számos hibát vétek, 
mégis bíztató, hogy a kutya nem mondott csődöt. Még sok a tennivaló! 
 
Április 1. 
Másnaposan otthon, tegnap éjjel ittam, a szokásosnál kicsit több bort.  
Nem lehet befejezni a kutyavégrendelettel, jöttem rá hajnalban, szentimentális és nem 
hatásos. Felhívom Szabolcsot, és megkérem írjon egy búcsúdalt a kutyás úrról és uras 
kutyáról, a mi furcsa párunkról, arról hogy végülis elviseltük egymást nyolcvan 
percen keresztül, és hogy milyen jó, hogy vége van. Tehát a nyitóvers stílusában 
befejezni. Hümmög, álmos, nem ígér semmit. 
 
Április 2. 
Szabolcs megírta, átküldte! Fantasztikus, éppen az a hang, az irónia és báj vegyüléke, 
amit megcéloztunk. 
Az előadás végén tehát Bajusz Schneider hangján búcsúzik a közönségtől, nekem 
nincs más dolgom, mint melléülni, simogatni és mosolyogni. A próbán leveszem a 
csokornyakkendőmet, a kutyára kötöm. Tetszik a rendezőnek. 
 
Április 4. 
Dani próbát néz, majd ő fog fotózni. Az a véleménye, és ezt dícséretnek szánta, olyan 
az előadásunk, mint egy újhullámos francia film. Könnyed, ironikus, bájos. 
 
Április 5. 
Úgy nevezett nyílt próba, majdnem teli nézőtér, egyben megyünk. A dalnál Kriszta 
leállít, ezt beszéltük meg, vegyük még egyszer. 
Bírom szuflával, koncentrációval, a kutya engedelmesebb.  
 
 
Április 6. 
Valló, Morcsányi, Szervét Tibi nézik. Még mindig sok a kutyázás, legnagyobb hibám, 
hogy kiesve a kedves és empátikus úrszerepből, állandóan fegyelmezek és erőszakos 
vagyok, mint egy rossz tanár, vagy tanfelügyelő.  Hagyjam működni a dögöt, ne 



igazgassam, és minél több akció vagy dialógus legyen Schneider Zolival. Valló 
szerint a kutya amúgy is intelligensebb, empatikusabb mint az ember, az előadás erről 
szól. 
 
Április 8. 
Húsvét vasárnap, házi főpróba. Nézik vagy 30-an, kértem, hogy az első sorokba 
üljenek, szokja Bajusz, hogy egy-két méterre tőle emberek lélegzenek, szaglanak 
esetleg nevetgélnek. Darvas Feri megint végignéz: alapos, szakszerű és végtelenül 
kedves. Csoda, hogy még létezik ilyen munkatárs ! Kriszta szerint ma voltam a 
legoldottabb. Bár rengeteg apró hibát vétettem, főleg a szövegmondásban, mégis úgy 
hiszem, hogy tudok uralkodni a kutyán, és nem esem kétségbe ha nem pontosan azt 
csinálja, amiben megállapodtunk. Ez egyébként igazi színészpartnerekkel is 
előfordul. 
Bebizonyítottam, hogy lehet kutyával együtt játszani a színpadon! Még az is lehet, 
állapítjuk meg, hogy sikeresek leszünk. 
 
Április 9. 
Kimentünk Tökölre, és hazahoztuk Bajusz egyik kölykét, Kriszta kedvencét, 
Walternek hívják. Kétkutyások leszünk? 
 
Áprlis 10. 
Első előadás, már igazi nézőkkel. Nyugodt voltam és biztonságos, ezt a kutya is 
megérezte, jól működtünk. Csányi Vilinek nagyon tetszett, kérdezte ajánlhatja-e a 
face-book naplóján. Végtelenül megtisztelsz, mondtam, ez olyan mint mikor 
Angliában egy teásdobozra ráírják, hogy a királynő ajánlásával. 
 
Április 11. 
Elrontott premier. Izgatott voltam és feszült. Bajusz érzékelte, emiatt sokkal kevésbé 
volt szófogadó, mint eddig bármikor. Ült mikor állni kellett volna, állt mikor ülés volt 
megbeszélve, rengeteget vakarózott, és a tetejébe talált (és elkapott!) egy legyet. A 
közönség kevésbé érzékelte, én viszont megzavarodtam, sok  kis hibát vétettem, 
ugrottam a szövegben, bakiztam, minden rosszabbul sikerült. Bár a szokásos 
gratulációroham megvolt, egyáltalán nem voltam elégedett.  
Esterházynak például a tapsrendnél tetszettem a legjobban, irodalmárbarátaim 
távolmaradtak, Mandl Jóska elismerte a teljesítményemet, de hangsúlyozta, hogy 
nem hatott rá, hisz ő nem kutyás. 
Rosszkedv. Kriszta és Dani vigasztaltak hazafelé menet.  
 
Április 24. 
Ma volt a legjobb. Nyugodt voltam és biztonságos  -  igaz, hogy az előző napi próba 
sokat segített  -  lényegében minden sikerült, és ami nem, azt is be tudtam építeni a 
kutya-kapcsolatba. Új poénok kerültek be Schneider Zolival, szórakoztunk is. Jó 
lenne ezt a színvonalat tartani. 
 
 



Április 28. 
Valamivel gyengébb előadás, mint a múltkori, de a siker óriási. Nagy az érdeklődés, 
májusra minden jegy elkelt. 
Őrület, mondom Krisztának, a Radnótinál a zsidók jöttek, most meg a kutyások. 
Senkit nem érdekel igazán az összeállítás eredetisége, az irodalmi szövegek 
sokszinűsége, az "előadóművészetem". Akkor a magánszövegek és a zsidókérdés 
tárgyalása keltettek érdeklődést, most meg az a tény, hogy kutya van a színpadon! 
 
Május 10. 
Interjú interjú hátán. Rengeteget nyilatkozunk, természetesen majdnem ugyanazt a 
szöveget nyomom, de ma a Bors című bulvárlap meglepően intelligens újságírója 
kérdésére megfogalmaztam valami fontosat. Azt tudniilik, hogy a kutyával való 
szereplés az emberi kapcsolataimat is alakítja. Figyelmesebb vagyok másokkal, 
határozottabb és egyben megértőbb főnök lettem. Sokat javultam az apa-gyerek, 
tanár-tanítvány, igazgató-beosztott viszonylataimban. Bajusz arra bíztat, hogy legyek 
határozott de ugyanakkor nagyon kedves, ellentmondást nem tűrő de igazán megértő, 
és merjek dícsérni, ha valaki jól teljesít. Kicsit nagyzolóan azt mondtam, hogy jobb 
ember lettem ettől az állattól. 
Másik tanulság abból adódik, hogy a kutya élesen figyel, jelnek tekint minden apró 
kézmozdulatot. Színészi tanulság, hogy jóval takarékosabban bánjak a 
gesztusaimmal, ne hadonásszak annyit, kevesebbet mocorogjak.  
Lehet hogy a színészetemen is javított Bajusz? 


