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Amit ma megtehetsz, 
ne hal aszd holnapra

Leginkább akkor, ha lehet tudni, hogy holnap már késő lenne, 
mert vannak dolgok, amiket nem szabad halogatni. 

Szotyi oltása pont ilyen halaszthatatlan dolog, Tarhonya szerint 
azért, mert muszáj, és ami muszáj az kötelező

– Jártam erre reggel is. De magát nem találtam, pedig azt 
mondta, hogy mindig itt ül – kezdte szigorúan Tarhonya, mikor 
délutáni sétájából visszatérve, már egészen közel ért Szotyihoz. 
– Elhagyta a törzshelyét – tette még hozzá, mint egy kiképző őr-
mester. Félelmetes tudott lenni, ha kétségek gyötörték. Vidéken 
nem sok olyan kérdéssel találkozott, amire ne tudta volna a választ. 
Tulajdonképpen nem is voltak kérdései. Otthon mindent tudott 
a kerítésen belüli dolgokról, és azokról is, amik az utcán történtek 
a házuk előtt. Még a hétvégenként a szomszédokhoz érkező városi 
rokonokról is tudta, amit tudni kellett, és meg is volt róluk a véle-
ménye. De amióta a gazdájával ideiglenesen itt állomásozik ezen 
a lakótelepen, egy sereg olyan problémával találta már szembe ma-
gát, amiknek eddig még a létezéséről se hallott. Mindeközben egy-
re nagyobb balsejtelmek gyötörték az otthoni dolgok miatt is. De 
nem tudott mit tenni, egy kutyának mindig, minden körülmények 
között a gazdája mellett volt a helye, és Tarhonya gazdája még pár 
napot a lakótelepen szándékozott tölteni.

 – Nincs itt mit tenni, az utca mindenkié, ez közterület – vág-
ta rá Szotyi, és igyekezett olyan tudományos lenni amennyire 
csak telt tőle, és nagyon nevetett belül a bundája alatt, hogy az-
nap már másodszor tudta ezt Tarhonya szemébe mondani.

 – Na, de a játszóterek szabályai, azok bizony vonatkoznak 
mindenkire – bökte ki elégedetten Tarhonya rövid gondolkodás 
után. Az nem fordulhatott elő, hogy Szotyinak legyen igaza.

 – Mint például? – kérdezte érdeklődve Szotyi.
 – Például a játszótéren mindenki az életkorának megfelelő 

játékokkal játszhat, azokat szabadon használhatja és tilos kutyá-
kat bevinni – sorolta Tarhonya.

 – Na, szépen ki vagyunk segítve a maga híres szabályaival – 
mondta Szotyi és úgy nevetett, hogy Tarhonya már el se gondol-
kozott a visszavágáson. Be kellett látnia, hogy a lakótelepi gyere-
kek ilyenek. Sokan vannak, hangosak, és még ragadnak is, de 
övék a nyár és nincs az a szabály és nincs az a szigorú világ, ami 
ezt elvehetné tőlük.
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 – Oltáson voltam – védekezett Szotyi bátortalanul.
 – Az más, azt muszáj – felelte megenyhülve Tarhonya.
 – Nem volt muszáj, a gazdám kért meg rá – mondta Szotyi.
 – De muszáj. Benne van a nevében is, kö-te-le-ző eb-ol-tás 

– tagolta Tarhonya, hogy Szotyi biztosan megértse, de nem járt 
sikerrel.

 – Ez nem olyan – ellenkezett Szotyi.
 – Hanem ez milyen, ha nem olyan? – kérdezte Tarhonya in-

gerülten. Szotyinak valahogy, a legnagyobb jószándéka ellenére 
is mindig sikerült kibillenteni őt a béketűrésből. Tényleg nem di-
rekt csinálta, de nagyon jól ment neki.

 – Hát ez olyan, hogy a gazdám megkér, hogy az ő kedvéért 
menjek el vele az állatorvoshoz és legyek jó kutya. Olyan, hogy vi-
selkedjek rendesen, hogy büszke lehessen rám, olyan, ami kicsit 
fáj, de én bátor vagyok és nem ugatok, meg harapok, és véletlenül 
se tépem le a doktor bácsi köpenyét, mert azt nem szabad. De 
egyébként nem lenne muszáj menni, csak mindig olyan szépen 
kéri  – foglalta össze az előtte ismeretes tényeket Szotyi. Nagyon 
büszke volt magára, mert a gazdája is nagyon büszke lehetett rá. 
Szépen viselkedett, nem morgott, nem ellenkezett, nem kérette 
magát, bátor volt, és példamutató. Pedig tényleg kicsit fájt, de bő-
ven megérte, mert közben látta a gazdáján, hogy mennyire büszke.

  – De ha mondom, hogy muszáj meg kötelező – válaszolt egy-
re ingerültebben Tarhonya.

 – De miért mondja? – kérdezte Szotyi csodálkozva.
 – Én magától itt naponta éveket öregszem – sóhajtotta Tarho-

nya egészen zaklatottan.
 – Sajnálom – felelte Szotyi, és tényleg sajnálta. Amióta Tarho-

nya a lakótelepen volt, nem először fordult elő vele, hogy rettene-
tesen sajnált dolgokat, amiket nem is igazán értett. Nem nagyon 
szerette ezt, de úgy érezte, nincs mit tenni.

 – Na figyeljen ide! Én ezt most úgy elmagyarázom magának, 
hogy maga ezt meg fogja érteni. Rendben? – kérdezte Tarhonya.

 – Rendben – bólintott Szotyi, és izgatottan csóválta a farkát. 
Aztán eszébe jutott, hogy Tarhonya nem szereti, ha farokcsóválás 
közben kopog az újságosbódé bádog oldalán, ezért aztán inkább 
gyorsan abbahagyta. Mielőtt még ezt is sajnálnia kellene. 

 – Tehát. Maga egy eb. Én is egy eb vagyok – kezdte Tarhonya.
 – Az két eb – vágta rá Szotyi büszkén, de Tarhonyán látszott, 

hogy most nem pont erre gondolt.
 – A maga gazdája, meg az én gazdám is, meg mindenki, aki-

nek kutyája van az ebtartó – itt Tarhonya megállt, és kérdőn né-
zett Szotyira. De hiába, mert Szotyinak az előzmények után esze 
ágában sem volt összeszámolni az egyébként is bizonytalan számú 
ebtartókat, csak hallgatott, ezért aztán Tarhonya folytatta – Az eb- 
tartókra vonatkoznak bizonyos szabályok, ezeket a szabályokat, 
amikben az ebek tartását szabályozzák, ebtartási szabályoknak 
hívjuk.

 – Érdekes – mondta Szotyi, egy kis éllel a hangjában, de nem 
sikerült Tarhonyát kizökkentenie.

 – Ezek a szabályozások rendelkeznek arról, hogy hol, milyen 
körülmények között, esetleg egyszerre hány kutya tartható, hogy 
hova mehetnek és hova nem, hogy milyen esetekben kell őket 
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                                           pórázon vezetni, hogyan utazhatnak 
                                           buszon, és hogy mikor kell megkap-
                                           niuk a kötelező oltásokat. Amik ugye, 
                                     ahogy a nevükben is benne van, kötele-
                                         zőek. Minden ebtartó köteles gondos-  
                                     kodni a saját kutyájáról és köteles betar-
                                     tani ezeket a szabályokat, és ha a kutyája 
                                  kárt okoz, beszennyezi, megrongálja mások 
                             tulajdonát vagy a köztulajdont, akkor az oko-

zott kárt meg kell térítenie. Minden felelősség úgy terheli, mintha 
saját maga okozta volna a kárt. Ezért a veszélyes, kiszámíthatat-
lan természetű, vagy nagytestű kutyákra különösen kell vigyáz-
niuk a gazdáiknak. Ügyelniük kell, hogy ne tudjanak megszökni, 
elcsatangolni és szándékosan vagy véletlenül ne tudjanak kárt 
vagy ijedtséget okozni valakinek. Az ebtartási szabályok általában 
helyi rendeletek, ami azt jelenti, hogy annak a városnak, falunak 
vagy kerületnek a saját szabályai, amelyikben egy kutya él, vagy 
éppen tartózkodik. Amíg én itt tartózkodom, rám is az itteni sza-
bályok vonatkoznak, és az én gazdám is úgy felelne az általam oko-
zott kárért, ha kárt okoznék, mintha itt laknánk a lakótelepen. 

 – Maga miért nem volt oltáson? – vágott közbe Szotyi, egy 
megítélése szerint határozottan jogos kérdéssel.

 – Ez egy jó kérdés igen – helyeselt Tarhonya. – Az ebtar-
tási szabályok mindenhol illeszkednek egy országos szabályozás-
hoz, ami egy nemzetközi szabályozáshoz illeszkedik, ami illesz-
kedik az állatok jogairól szóló törvényhez – sorolta Tarhonya.

 – Minden illeszkedik mindenhez – vágott közbe Szotyi türel-
metlenül, mert ezt már értette, de azt még nem, hogy Tarhonya 
miért nem volt jó kutya, és miért nem volt ott reggel a gazdája 
kedvéért az oltáson, vagy ha igaz amit beszél, akkor egyenes azért, 
mert muszáj lett volna.


