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Ez a történet Morganról szól, a golden retrieverről, aki a szó legnemesebb értelmében
bearanyozta az életünket. Öt éve múlt már, hogy nincs velünk, de még élt, amikor úgy éreztem, le
kell írnom, mit jelent nekünk, hogy van, hogy szeret bennünket, szereti az egész világot és hogy ez a
szeretet tölti ki az életét. Ez az írás személyes főhajtás egy kutya előtt, akiről azt hittem,
pótolhatatlan, de az idő bebizonyította, hogy igazából „csak” felejthetetlen.

Morgan, azaz Templomtéri Bright Harold 1996. január 10-én született Szakmáron. Anyja neve:
Templomtéri Bright Cecil, apja: holland vendégmunkásként Irian v.d. Drunenborgh. Felmenői között
több aktív vadászkutya is volt, így Királytelepi Arany Colin és Ligeti Brighton Alexandra, az anyai
nagyszülők. (egy éves korában, egy kiállításon megállapíthattam, hogy tiszta nagyanyja ez a kölök).

A kis Harold a tenyésztésben a 1147/96-os tetoválási számot kapta, amely sok-sok év elmúltával is
tökéletesen olvasható a fülében. Rejtély, hogy abba az akkor még csöpp kis fülecskébe hogyan
sikerült ilyen tökéletesen beletetoválni a számokat és az ebtenyésztők szövetségének jelét.
1996. március 2-án, új családja körében, azaz nálunk, a sokkal kifejezőbb Morgan nevet kapta. A
kis gézengúz – főleg kezdetben – rá is szolgált a híres kalózvezértől kölcsönzött nevére.
1997. március 1-én egy kalocsai klubkiállításon „nagyon jó” minősítést szerzett. 1998. február 1én az „engedelmes’ cím viselésére lett jogosult.
És amitől ő Morgan lett, a Mi Kutyánk? Hát, kezdődjék a mese egy aranyszín selyem bundáról,
macskaszerű puha léptekről, a szemében ragyogó szívéről, túláradóan barátságos lényéről. Ő
Morgan!

Az írás egyben emléket állít Buksi III-nak, a tacskónak, aki nélkül Morgan nem lett volna az, aki
…
Előrebocsátom, hogy az írás helyenként (és többnyire) csapongó lesz. Csapongó, mint az élet
kutyával. Mert az csak féligazság, hogy a kutyatartás rendszert visz az ember életébe. Azt is. Meg
izgalmat, kalandokat és sok-sok váratlan helyzetet. Kutyát tartani jó! Kutyát tartani öröm! És kutyát
tartani nem mindig öröm, viszont mindenkor felelősség!
***

Majdnem minden gyerek szeretne kiskutyát. Hogyne szeretne, mikor olyanok, mint a kis
plüssjátékok. Az pedig a család felelőssége, hogy megtanítsák a gyerekeket okosan szeretni a
négylábú kis jövevényt. Én is szerettem volna, de valahogy a családunkban ennek nem volt

hagyománya. A nagyszüleim vidéken éltek, volt is a ház körül csirke, kacsa még malac is, macska is
akadt – a népes egérpopuláció megrendszabályozására - de kutya, az nem volt. Nagyapám
valamilyen oknál fogva haszontalan állatnak tartotta. Talán nem is meglepő, hogy gyerekei, unokái
idővel szinte mind kutyatartók lettek. Mi sajnos még ebből is kimaradtunk, társasházunkban a
házirend nem engedte az állattartást. Így aztán barátoknál próbáltam kiélni az irántuk érzett
szeretetemet, de lássuk be, ez azért sovány pótléka az igazi gazdiságnak.

Szóval, majdnem minden gyerek szeretne kiskutyát. Hangsúlyozom, kiskutyát. Mert együtt
felnőni, ez egy bizalommal, szeretettel teli kapcsolat alapja. Együtt rosszalkodni, együtt viselni a
következményeket. Van, akinek testvére van, van, akinek kutyája. A szerencséseknek ez is, az is.
Nekem egyik sem volt. Amikor férjhez mentem, kutyás családba kerültem. A kutya jelen esetben egy
tacskó volt, Buksi II, aki valahogy mégsem tudta igazán belopni magát a szívembe kiszámíthatatlan
viselkedésével, de nem is velünk élt, így nem volt probléma. Aztán megszülettek a gyerekek és a
kutyakérdés nem is volt napirenden egészen addig a napig, amíg a kisebbik fiamat a Városligetben
egészen apja nyakáig nem kergette egy Szamóca névre hallgató apró, masnis terrier. Hát, ez így
nem mehetett tovább! De még mindig nem léptünk. Aztán egy napon a munkahelyemről kiszaladtam
tíz deka párizsit venni. Sejthető, hogy az aznapi tízórai elmaradt, viszont gazdagabbak lettünk egy
négylábúval és sok-sok évre való feladattal.

Hogyan lesz valakiből kutyatulajdonos? Figyelem! Még nem gazdáról beszélünk, csak egy
kétlábúról, aki fogcsikorgatva megosztja otthonát egy négylábúval, aki nem fogad szót, bepiszkít,
kárt csinál, de mindezt olyan ártatlan szemekkel, hogy képtelenség haragudni rá. Szóval, még egy
kezdő – méltó párja a kis pisisnek, aztán az idő dönti el, melyikük tud hamarabb felnőni a feladathoz.

A Rákóczi úti árkádok alatt egy vadászruhás férfi kis dobozból három tacskókölyköt árult. Aprók
voltak, nagyon aranyosak, én pedig tisztában voltam vele, hogy a férjemnek szíve csücske lenne egy
ilyen apróság, hiszen a családjukban mindig is ez a kurta lábú fajta hódította a szíveket.Anyósom is
egyedül élt, Buksija már az örök vadászmezőkön kergette a porcicákat (vagy inkább a pezsgős
dugókat), így aztán bennem megszületett a döntés, kutyát veszünk. Neki. Mi meg majd a gyakori
látogatásaink alkalmával lassan megszerettetjük a félős gyerekkel a Kutyát. A férjemért siettem –
mégiscsak ő a szaktekintély tacskó ügyben - válassza ki a leendő családtagot. Egy pillanatig sem
tétovázott. Az első tacskó az ő kérésére került a családba, mert kutyát akart, bármilyen kicsit, de
kutyát, és így került hozzájuk Buksi I, akinek a gazdája végül igazából az édesapja lett. A gazdi, nem
a rabszolga. Ez az utóbbi szerep ugyanis többnyire a ház asszonyának jut. Etetés, sétáltatás, orvosi
vizitek... A második kutya már „kényszerből” érkezett, hiszen ha egyszer volt kutyád, többé nem
tudod elképzelni nélküle az életed, és a családban mindannyian így éreztek ezzel kapcsolatban. Az a
kutya férjem édesanyját választotta gazdinak. Most pedig újra itt volt a lehetőség, és a férjemé volt a
választás joga és lehetősége. Miután már két lány tacskójuk is volt, most egy zsemleszínű ifjonc
mellett döntött, aki hirtelenjében a fantáziadús Buksi III nevet kapta.

Munkát feledve kocsiba ültünk és a kis legénnyel meg sem álltunk leendő gazdája, anyósom
ajtajáig. Ő ajtót nyitott, szeme könnybe lábadt, majd könnyes mosollyal rebegte, hogy neki kutya már
nem kell. Éreztem én a közelgő veszélyt, de tenni ellene már nem tudtam. Férjem közölte, ez a kutya
neki már a szemébe nézett, vissza nem tudná vinni, így jobb, ha inkább azon gondolkodunk, frissen
felújított lakásunkat hogyan óvhatnánk meg az új lakótól.

Hazafelé az első barkácsboltnál mindenféle faanyagot vásároltunk és amíg én vackot, tálkákat
kerítettem, megetettem, megitattam a megilletődött kutyust, ő addig rácsot ácsolt a parkettás
nappali és a köves étkező közé. A gyerekeket hazahoztam az óvodából; na, volt is meglepetés. A kicsi
– emlékezve a nem sokkal korábbi parkbeli ijedelemre – azonnal a hátam mögé bújt, mondván:
„harap a heggembe”. Ismerkedésnek talán nem a legjobb kezdet, de elszántak voltunk, ebben a
családban nem nőhet fel gyerek úgy, hogy féljen a kutyáktól! Amúgy nem volt nehéz meggyőzni a
tartózkodó gyereket a szertelenül bolondos pici apróság láttán, hogy harapástól inkább annak a kis
nokedlinek kell tartania. Nagy segítség volt a nagyobbik fiunk, aki őszinte örömmel fogadta a kis
szőröst. Hármójuk kapcsolata valahogy így is maradt végig. A nagyobbik bármikor hajlandóbbnak
mutatkozott a kutyával való foglalkozásra, mint a kisebbik, de ne szaladjunk ennyire előre.

Lassan aztán összebarátkoztunk. A tacskókról csak annyit tudtam, ha az ember későn kapcsol,
könnyen a fejére nőhet, így aztán az első naptól kemény fegyelem mellett nevelkedett, sokszor több
eredményt felmutatva a nevelési elveim érvényesítése terén, mint saját gyerekeim esetében.

Buksi igazán nagyszerű kutya volt, a sors iróniája, hogy a vadász pont őt nem tartotta meg, mert
igazi vadászkutya-vér csörgedezett az ereiben. Megfogott ő mindent, a szomszéd gyerekek húsvéti
nyulától kezdve, a balatoni szomszéd csirkéin keresztül, a bokrok alatt megbújó sündisznóig.
Egyetlen állattal nem boldogult, a valahogyan emeleti lakásunkba tévedt egérrel. Hiába zártuk őket
egy helyiségbe, Buksi rövidesen az ajtó kaparásával jelezte, mi csak ne álljunk odakint ijedten, őt is
mentse ki végre valaki! De az is lehet, hogy csak a feladatot tartotta rangján alulinak.

Akármilyen zegernye idő jött, a napi sétáiról le nem mondott, hiába volt ott a tágas kert, igényelte
az utca híreit. Egyébként sem volt az az ölbe bújós fajta. Ha a hangulata úgy tartotta, kifejezetten
igényelte a magányos elmélkedés perceit-óráit, leginkább a tűző napon, vagy bebrukolózva a
takarójába. Kutya volt, a szó legnemesebb értelmében! De néhány órára egyedül volt napközben és
ezt nem szerette. Ilyenkor elfoglalta magát, amiből aztán szinte mindig botrány lett. Gyereksapka
teteje, tisztítóból éppen csak hazahozott télikabát alja, kesztyű ujja, szőnyeg széle, szekrényajtó
fogantyúja szerepeltek az egyre bővülő veszteséglistán. Buksi a parkbeli kutyákkal sem játszott,
inkább harcra hívta őket minél nagyobb, annál jobb alapon. Rettenthetetlen volt Attilával, a hatalmas
kuvasszal szemben is. A történelmi hűség kedvéért jegyezzük meg, Attila ekkor még csak tizenegy
hónapos volt, de máris csikónyi méret; aki egy szöcske fürgeségével ugrott el Buksi csattogó hófehér
fogsora elől. Szerencsére idővel elköltöztek, így sosem derült ki, vajon felnőtt kankutyaként is ilyen
elnéző lett volna-e a nagyszájú kurtalábúval szemben. Volt bajunk nélküle is éppen elég.
A kutyák fajtája is meghatározó lehet az egymáshoz való viszonyukban és úgy tartják, hogy az
őrző-védő fajták vagy a terrierek sokkal hajlamosabbak verekedést kezdeményezni, mint például a
vadászkutyák. Nos, a tacskók ugyan vadászkutyák, de vérmérsékletük alapján a terrierekkel
állhatnak rokonságban. Szerintem egyébként nem mindegy, hogy igazi vadászokról beszélünk – mint
például a tacskó – vagy elhozó vadászokról, mint például a golden. Utóbbiak ugyanis szinte
„verhetetlenül” békések. (Ha nem egy tacskó atyai szárnyai alatt nődögélnek, de erről majd később)
Nos, Buksi apró méretéhez képest óriási önbizalommal és annál is nagyobb egóval rendelkezett. Ezt
kevesen tolerálták, így aztán elég magányos volt. De ez őt nem zavarta, beérte velünk. Játszani sem
szeretett, nem kergette a labdát, nem szaladgált eldobált botocskák után, csak napozott, mint aki
télire gyűjti magába a napsugarakat, és a rendszeresen kikövetelt nagy séták után csendben megbújt
a közelünkben. Kikövetelt ... – félreértés ne essék, nemcsak őt, minket is meg kellett nevelni. És
hagytuk magunkat, hiszen olyan csekély ár ez a napi nevetésekért, a puszta társaságukért. Áááá, ez
túl szépen hangzott, főleg, miután elárultam, hogy időnként rojtosra zilálta az idegrendszeremet. De
tény, hogy kölcsönösen nevelgettük egymást. Nekem például megalapozta a mai napig tartó
rendszeres kutyasétáltatási menetrendemet. Mert menni kell velük, senki ne áltassa magát abba a
csalóka ábrándba, hogy ezeket a sétákat, a többi kutyával való társasági életet bármekkora kert
pótolni tudja. Mert nem!

Itt érdemes elidőzni egy percet amellett a nagy igazság mellett, hogy kutyát tartani minden
szempontból egészséges és remek dolog (kivéve, ha allergiás vagy rá, de igazából talán már erre is
megvan a megoldás).
Van egyszer a nevelési kérdés, hogy gyerekeid idejekorán felismerik a valakiről gondoskodás
felelősségét. Hát, ezt most ne feszegessük… Az esetek túlnyomó többségében ugyanis a gyerek nem
veszi ki a részét a kutyatartás felelősségteljes részéből, úgymint sétáltatás, etetés stb. Persze néha
rá lehet venni, de a rendszerességet ne is várjuk tőle; vagy csak én rontottam el valamit az
események kezdetén; mint ahogy kutyás barátaim is a parkban, ahol feltűnően sok szülő-nagyszülő
korú gazdi sétáltatja a családi kedvenceket..

Marad tehát a szülői egészség rendszeres sétákkal való megőrzésének lehetősége. Itt
elmondanám, hogy soha azelőtt nem voltam ennyit náthás, hiszen korábban soha nem kellett hűvös
hajnalon, éjjel szakadó esőben, téli hóesésben... hálóingben és papucsban a kertben lófrálnom. És
most ne jusson eszünkbe az a séta közbeni rossz mozdulat sem, mely a kutyasétáltatást hosszú időre

más családtagokra ruházta át egy lábtörés okán. Ámbár valószínűleg ott is én rontottam el valamit –
a többiek szerint. És különben is, csak a saját lustaságomnak köszönhettem, ha megfáztam, hiszen
igazán felöltözhettem volna éjjel fél kettőkor az aktuális időjárásnak megfelelően is, nem?

Sétálni egyébként jó! Nem mondom, hogy mindig kitörő örömmel veszem a kezembe a pórázt,
amikor odakint ordítanak a farkasok, szánkóznak a jegesmedvék, vagy csak simán Noé integet a
bárkájáról az özönvízben; de hozzá lehet szokni. Ugyanis – mint ez általánosságban is igaz – csak az
indulás nehézkes, úton lenni már jó. Ilyenkor az ember már túl van azon a bosszúságon, hogy
önszántából számos tennivalói sorába felvett egy újabbat, ami ráadásul nem halogatható. Amíg a
vacsorához hiányzó egyes hozzávalók beszerezéséről – ha nem akarunk útnak eredni - kis
találékonysággal akár le is lehet mondani, kutyánk szükségleteit azonban mindenképpen ki kell
elégíteni. Mert nem akarunk neki felesleges szenvedést okozni. Miért is tennénk, hiszen ő csak azért
van velünk, mert mi akartuk, és tisztában voltunk leendő kötelességeinkkel akkor is, amikor
bársonyos szemébe nézve az ő életét is befolyásoló döntésünket – miszerint otthonunkba kutyát
akarunk – meghoztuk.

Szóval, vesszük a pórázt és indulunk. Séta közben ismerkedünk, barátokat vagy akár ellenségeket
is szerzünk és kommunikálunk. Ha senki mással, akkor a kutyánkkal. Ebből persze adódhatnak
vicces esetek is.

