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ét hosszú szőrű, fehér kuvasz, egyik
szebb, mint a másik. Kandalló, dísztár-
gyak, keretezett fénykép, a falon régi
festmény, előtte, pamlag sarkán
csücsül a gazdi, Lakatos Gabriella;
prímabalerina otthonkában, papucsban.

Merthogy a táncosnők is szeretnek otthon lenni -
békesség-ben, nyugalomban, ugrabugra és
izzadság nél-kül. A kemény orrú balett-topánnál
összehasonlíthatatlanul kellemesebb,
kényelmesebb viselet a papucs, a testhez tapadó
trikónál a lenge háziruha. És a két kuvasz puha
pofáját simogatni mennyivel nagyobb öröm, mint
órákon át a rudat szorongatni a próbateremben.
Nincs is semmi különös abban, ha egy táncosnő
nem-csak a színpadon, tüllben, fényben,
csillogásban fényképezkedik: civil kép; ráadásul
a két kutya szemlátomást otthon van, s gazdájuk
kérésére mindketten illedelmesen a fényképező-
masinába bámulnak. Balettszaklap számára is
készülhetett a fotó, szakszerű aláírással: pas de
trois. (Szabad, szakszerűtlen fordításban: ketten
egy ellen!)

Talán csak az feltűnő, hogy Lakatos Gabriella
feltűnően nem igyekszik feltűnő lenni. Test-
tartása, ahogy félfenékkel megül a pamlag sar-
kán, kifejezetten előnytelen. Mintha kicsava-
rodtak volna a lábai, és súlypontja is előrebille-
nőben, sokáig így aligha tudta tartani magát.
Igaz viszont, hogy jól láthatóan minden igyeke-
zetével azon fáradozik: kutyuskái a fotográfus-ra
nézzenek, és a kuvaszházaspár teljes szép-
ségében megörökíttessék az utókor számára.
Mintha nem is prímabalerinát, hanem két kutyát
fényképeznének itten! Mintha nem Lakatos
Gabriella Kossuth-díjas, érdemes és kiváló mű-
vész, hanem a kutyapár megörökítése lenne
most a fontos.

Mintha!
De lehet, hogy Lakatos Gabriellát otthonában,

otthonkában, papucsban most valóban csak az
érdekelte: kutyáiról készüljön remek fotó. Ő itt
mellékszereplő. A színpad az más! Ott ő a köz-
pont, róla szól a történet, neki kell ragyognia,
minden szempárt magára vonzania.

De itt most, kutyái társaságában érdektelen a
színpad, a fény, a csillogás - itt csak a két ku-
vasz érdemel figyelmet. Tessék szíves lenni min-
denkinek e két gyönyörű kutyust nézni és cso-
dálni!

Akinek szánja, akinek küldi a képet, szintén
imádja a kutyákat. S ha ezt a képet küldi, a dedi-
kációban sem kell sokat magyarázni. Akinek
küldi, ránéz a képre és mindent ért majd. És
minden fontosat tudni fog Lakatos Gabriella
Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művészről.

Drága Művésznő!!!
Szeretettel csókolja kis rajongója Lakatos

Mezei Mária haláláig kincsei között őrizte a neki
küldött fényképet.
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