
      

Festőművész. Ungváron végezte az Iparművészeti Szakiskolát. 1990-ben férjé-
vel, Pálfy Istvánnal újjáfestették az ungvári római katolikus templom freskóit. 
1994-ben Magyarországra települt. Több nemzetközi művésztelep munkájában 
vett részt. Művei kárpátaljai, ukrajnai, ausztriai, németországi, szlovákiai és ma-
gyarországi magángyűjteményekben találhatók. 
Két mesekönyvét a Móra Kiadó adta ki.

„Hol volt, ...? A vasfüggönyös 
Óperencián túl, egy Csap nevű vá-
roskában születtem. Akkoriban 
még sok magyar élt arrafelé, de 
útba esett és jövet-menet sok nép 
megtelepedett ott s mindnyájan a 
Nagy Unió közös nyelvén kezdtek 
beszélni. Én, már kiskoromtól csak 
a «művészetek» iránt voltam fogé-
kony. Mikor nagyobbacska lettem, 
beleszerettem a moziba és filmes 
akartam lenni, ha az az iskola nem 
lett volna még héthatárnál is mesz-
szibb, és kedves édesanyám ne fél-
tette volna annyira az ő leányát. Így 
hát festőiskolába mentem, hogy 
mégiscsak legyen közöm a képek-
hez. Teltek, múltak az évek, és vol-
tam én iparművész, festettem pla-
kátot, templomot, terveztem újsá-
got és írtam is. Egy szép napon az-
tán a nagy Unió felbomlott, a vas-
függöny határ meg átjárható lett. 
Akkor mi útra keltünk: én, a fiam, 
a lányom meg a párom. Némi bo-
lyongás után megtelepedtünk a 
Vértes alján és most boldogon 
élünk, míg meg nem halunk. Egy 
másik Unióban.”

A legközelebbi udvar felől finom illatok szálltak felém. 
Az éhség a félelemnél is nagyobb úr, így végső kétségbeesé-
semben elhatároztam, hogy bejutok oda valahogy. Most már 
sokkal óvatosabban fogtam tervem megvalósításához.

A két ház közti gazos telken észrevétlenül jutottam le a 
kertekig, és a kerítésen találtam is egy akkora rést, amin át-
fértem. Mint egy tolvaj, úgy settenkedtem egyre közelebb a 
házhoz. Minden lépés után körülnéztem, minden kis zajra 
összerezzentem. Mégsem voltam elég óvatos, mert a tyúkól 
felől a kakas figyelmeztető hangját hallottam, majd egy rövid 
vakkantást. Akkor vettem észre a három kutyát, amint ép-
pen vacsoráztak. Egy mama volt és két suhanc fia. A fiatalo-
kat csak az ennivaló érdekelte, de anyjuk, jó házőrző lévén, 
gondolta, körülszimatol egy kicsit, megnézi, mi nyugtalanít-
ja a szárnyas jószágot.

Hová bújjak? Mitévő legyek? Egy pillanat alatt kellett 
döntenem. Szerencsémre termetemnél fogva egy egész pici 
lyukon is át tudtam préselni magam. Nem is nagyon néz-
tem, hogy hova, hanem az első alkalmasnak tűnő helyre be-
ugrottam. A lehető legkisebbre összehúzódtam, és még a lé-
legzetemet is visszafojtottam. Épp egy disznóólba csöppen-
tem, de mert a minden más szagot elnyomó röfiillat erősebb 
volt, mint az enyém, hát nem vett észre az éber házőrző. Visz-
szaballagott a vacsorához, de fiai ez idő alatt már mindent 
megettek, hiszen még növésben lévő nagy, erős, egészséges 
kamaszok voltak.

– A fél fogamra sem volt elég – vakkantott az egyik.
– Mindig ugyanazt kapjuk, de legalább több lenne – elé-

gedetlenkedett a másik. De egy perc múlva már vígan bir-
kóztak, kergetőztek. Mamájuk a ház küszöbén feküdt, és lep-
lezetlen büszkeséggel nézte eleven porontyait.

Míg őket figyeltem egy résen át, nem is igazán törőd-
tem azzal, hogy hol is vagyok. Ijedtemben majdnem elkiál-
tottam magam, mert egy rózsaszínű óriás feküdt mögöttem, 
aki, úgy látszik, eddig az igazak álmát aludta. Épp ébredezett. 
Annyira rémült és kimerült voltam, hogy menekülni se bír-
tam már, csak csendesen sírva fakadtam. Ekkor nagyon nyu-
godt, meleg hangon megszólalt:

– Ki ébresztett fel? Olyan szépet álmodtam. Van itt valaki?
– Én vagyok itt – feleltem alig hallhatóan.
– Egy kiskutya? – kérdezte. – Hogy kerültél ide? Menj 

vissza az anyukádhoz vagy a gazdádhoz, biztosan már keres-
nek valahol. Nem szabad elcsavarogni.

Hangjában nem volt semmi fenyegető vagy bántó. Meg 
is nyugodtam, és úgy örültem, hogy valakinek kiönthetem a 
szívem, elmondhatom, milyen szorult és kilátástalan a hely-
zetem.

– Nekem nincs már otthonom, és az anyukámat is elvesz-
tettem. Reggel óta úton vagyok, és még azt sem tudom, hol 
fogok aludni.

„Tanyán élő kutya 
vagyok, Kópé a ne-
vem. Jól érzem itt 
magam, semmiért a 
világon el nem cse-

rélném a zajos udvart, a széles me-
zőket, a jó levegőt és barátaimat, a 
sokféle állatot. Pedig nem vagyok 
idevalósi. Kalandos és keserves utat 
jártam be, míg otthonra találtam.” 

„Emlékeztek még rám? 
Kópé a nevem. Kölyök-
kutya koromban ház-
őrzőnek szegődtem. 
Most, egyévesen, in-

kább az erdőt járom. Sohase felej-
tem el, hogy ez a világ nagyobb, 
mint amilyennek a tanyasi állat 
gondolja. És azt sem felejtem el, 
amire néhai öreg barátom, Betyár 
tanított: meg kell küzdeni azért, 
akit szeretünk. Felkészültem, hogy 
harcolni fogok Boriért.”
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Egy kölyökkutya naplója, 
 ill. Gyólai Gabriella, Móra, 2000, 
 2001, 2004, 2006.
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„Szerintem még fölöltözni is szépen kellene, ha szeretnénk és tisztelnénk egymást. Úgy érzem, minél topisabb egy ember, annál inkább magának él.”

„A gyermekkoromból hozott értékek, például az őszinteség, tisztaság vajon itt is megtalál-ható-e a szívek mélyén?”  
„Több csillag is kell az égről.”

Egy kölyökkutya naplója
(részlet)

– Nem vagy idevalósi? – szólt közbe csak úgy fekve, mert 
nagyon kövér volt, és látszott, hogy a mozgás nehezére esik.

– Nem, én városi kutya voltam egészen ma reggelig, de 
nagyon rosszul viselkedtem és ezért…

– Város… – szakított félbe –, erről már hallottam, valaki 
már mesélt róla érdekes dolgokat. Én sajnos soha nem jár-
tam ott. – Nagyot sóhajtott, és így folytatta: – Egyáltalán nem 
jártam még sehol sem életemben. Rettenetesen unalmas itt 
minden. Beszélj nekem, kiskutya a városról.

Őszintén szólva sem a városról, sem semmi egyéb más-
ról nem volt kedvem mesélni, csak enni és aludni szerettem 
volna, de az óriás olyan jó volt hozzám, hogy nem mondhat-
tam nemet. Belekezdtem hát. Épp egy nagy levegőt vettem, 
amikor éktelen ordítozás fojtotta belém a szót. A három ku-
tya állta körbe a karámot és egymást túlharsogva üvöltöztek:

– Hát itt van a vakarcs!
– Megtaláltuk a betolakodót!
– Már csak ez hiányzott nekünk!
Ehhez hasonlókat kiabáltak összevissza. Amint jobban 

megnéztek, és látták, hogy kicsi vagyok, számukra semmifé-
le veszélyt nem jelentek, dühös ugatásuk gúnyolódásba csa-
pott. Végül a két fiatal már a hasát fogta, annyira jól mula-
tott. Roppant komikusnak találták a helyzetemet.

– Mangalica Alica kiadta az ól felét albérletbe. Ha-ha-ha!
– Lehet, hogy nem is kutya ez, hanem kismalac, nézzük 

meg jobban. He-he-he!
– Tényleg, egy szőrös kismalac. Hi-hi-hi!
Anyjuk rájuk is szólt: – Csendesebben, fiúk! Nem látjátok, 

hogy fél a szerencsétlen?
A nagy ricsajra kijött a házból a gazda, hogy megnézze, 

mi történik odakint. Arra gondolhatott, hogy vagy róka ólál-
kodik a ház körül, vagy talán a tolvajoknak fáj a foguk egy kis 
tyúkhúsra. Lámpás volt a kezében, egyenesen odajött a disz-
nóólhoz, és rám világított. Erélyesen rászólt az ebekre, azok 
hátrább is húzódtak, és tisztes távolságból figyelték, hogy mi 
történik ezután. A hirtelen támadt csendben még hallottam 
Röfi méltatlankodását: „Ekkora cirkusz egy semmiség mi-
att. Éjszaka sincs már nyugtunk ettől a három buta kutyától.”

Egy idősebb bácsi volt ennek a tanyának a gazdája. Csak 
állt és vakarta a fejét, látszott rajta, hogy nem igazán tudja, 
mitévő legyen. […] Úgy látszik, jó szíve volt a bácsinak, nem 
akart kikergetni az éjszaka, mert ölébe vett, és bevitt egy fé-
szerforma épületbe. Kis keresgélés után talált egy darab kö-
telet, annak egyik végét a nyakamra, másikat egy gerendá-
hoz kötözte. Hát így lettem fogoly. Keservesen éreztem ma-
gam, de legalább fedél volt a fejem fölött. Kis idő múlva visz-
szajött a bácsi, és egy tálkában ennivalót hozott. Mohón be-
faltam egy cseppig, és egy perc múlva már mélyen aludtam.

A kölyökkutya felnő, 
 ill. Gyólai Gabriella, Móra, 2004.

Gyólai Gabriella illusztrációi
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