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Hőgye Renka

Új kutya

Reggel kitalálja a gyerekem, hogy biciklivel akar iskolába menni. A tó mellett lakunk egy felújított 
villában, az általános iskola alsó tagozatának épülete a hegyen van, semmi kedvem felfelé tekerni, 
de mégis belemegyek, majd visszafelé jó lesz a lejtőn hazagurulni. Húsz perc az út, leláncoljuk a kis 
biciklit az iskolaudvaron, úgy számolom, nekem tíz perc se lesz hazafelé, nem húzom be a féket a 
lejtőn, szeretem ezt csinálni, de a gyerek előtt nem tehetem. Élvezem az ellenszelet, a sebességet, 
de a kanyarban egy autós nem látja, hogy jövök, hirtelen fékezek, a bicikli átfordul az első keréken, 
én az aszfaltra csattanok. Érzem, hogy nagyon fáj a csípőm, az alkaromról lejött a bőr, vérzik. Az 
autós talán nem vett észre, nem tudom, továbbhajtott. Összeszedem magam, alig tudok járni és a 
karom is nagyon fáj, lassan, kis lépésekben megyek hazafelé. Felhívhatnám a férjemet, hogy jöjjön 
értem, a bringa is beférne az autóba, de nincs kedvem a kioktatását hallgatni. Órákig sorolná, hogy 
milyen nagyobb bajom is lehetett volna, mennyire felelőtlen vagyok, nem vigyázok eléggé magam-
ra, nincs több biciklizés, vigyem a gyereket autóval, vagy inkább ő viszi, én maradjak otthon. Haza-
érek, a csípőm már lila, de tudom mozgatni, nincs törés. A karomat lefertőtlenítem és bekötözöm. 
Vacsoránál kérdezi a férjem, hogy mi történt velem, azt hazudom, hogy nem vettem észre egy 
szeget, miközben összeraktam a hintát a kertben, és beleakadtam. Megkapom, hogy miért nem 
várom meg az ilyesmivel, nézzem meg, micsoda baj lett belőle, és még jó, hogy nem szakadt le 
valamelyik ujjam, hol van a szeg, már kiszedtem, mondom. A csípőmet nem látja, hosszú hálóing-
ben fekszem az ágyba, én soha nem akarok szexet, ő mindig, hónapról hónapra egyre kínosabban 
alszunk egymás mellett. Reggel kávéval ébreszt, szépek a fények, mondja, üljek a könyvespolc elé 
az asztalhoz, elforgatja a székemet az ablak felé, a reggeli napsütést ellenfénynek használja, egye-
nesebben ülj és fordítsd kissé balra az arcod, ne, a hajadhoz ne nyúlj, jó így kócosan, mondja, be-
állítja a fényképezőgépet és exponál. Kiválasztja a legjobbat, utómunkát nem végez, kinyomtatja 
kilencszer tizenhárom centis papírképnek, és a fésülködőasztalom tükrére tűzi. Hetente lefotóz, 
hetente cseréli a képet. Utálom azt a rajzszeget az asztalom fájában, és azt is, hogy a tükörképem 
mellett egy fotó van rólam. Nézd, milyen gyönyörű vagy, mondja, de én soha nem láttam magam 
annyira rondának, mint ezeken a képeken. Nem kell hozzá sok idő, hogy a tükörképemet is annyi-
ra rondának lássam. Aznap kímélnem kell magam a karom miatt, nem enged kimozdulni, majd ő 
mindent intéz. Hiába mondom, hogy szeretnék lemenni a partra reggelizni, aztán a városba sétál-
ni, nem lehet, még a végén jobban megsérülök. Olvasással, internetezéssel töltöm az időt. Este 
felhozom, hogy találtam egy egyetemet, havonta egy hétvégén kellene bejárnom, beiratkoztam. 
Hol van, kérdezi, Budapesten, válaszolom. Nem vezethetek Pesten, majd ő velem jön, kiveszünk 
egy szobát, jó lesz esténként a városban sétálgatni, napközben meg fotóz, amíg az iskolában va-
gyok. Az első oktatási hétvége előtt felhívom anyámat, és könyörgök, hogy ne vállalja el a gyereket, 

Hőgye Renka Balatonmáriafürdőn született, 2010 óta él Budapesten. Jelenleg fotográfusként dolgo-
zik, az irodalom, az írás a hobbija. 



51

ÚTI FÜZETEK

egyedül akarok menni, a férjemnek sajnálkozva újságolom a hírt, hogy anyámnak el kell utaznia, 
de ne aggódjon, vonattal megyek, nem vezetek Pesten, a hotel is biztonságos helyen van. Kiborul, 
történeteket mesél vonaton megerőszakolt nőkről, előveszi a pesti bűnözési statisztikát, a zsebtol-
vajokat, az emberkereskedőket, hogy ne menjek sehova, mert belekevernek valamit az italomba, 
aztán kurvaként ébredek Svájcban. Nyugtatgatom, megígérem, hogy óránként írok egy sms-t, így 
is teszek, az ötödik üzenet után visszaír, hogy talán nem is én vagyok, valaki már elrabolt és helyet-
tem ír üzenetet, felhívom, hogy én vagyok, nem ejtettek túszul, minden rendben, az iskola leköt, 
este nem megyek sehova, a hotelben leszek. Tanítás után beülünk a csoporttársaimmal borozni és 
beszélgetni, elememben vagyok, nagyon rég nem volt lehetőségem egyedül társaságba menni, 
hiányzott, élvezem.  A férjem hívogat, nem veszem fel, nem érdekel, jön az üzenet, hogy azonnal 
indítsak videóhívást a hotelszobából, válaszolok, hogy minden rendben, csak hagyjon kicsit békén, 
és kikapcsolom a telefont. Éjfél körül érek a hotelbe, ott ül a szobában, sír, hogy el sem tudom 
képzelni, min ment keresztül, hogy tehettem ezt vele, még jó, hogy az ő nevén van a foglalás, így 
beengedték a szobába, hol voltam, kikkel voltam. Fel tudnám pofozni, hogy hagyja abba már ezt a 
hisztit, hát nem veszi észre, mivé lettem, elhíztam, ronda vagyok, nem bírom ezt az aranykalitkát, 
de csak annyit mondok halkan, hogy el akarok válni. Lefagy. Néz rám döbbenten, percekig nem 
szólalunk meg, majd az ágyra roskad és zokog. Nem vigasztalom meg, ki kell bírnom, hogy nem 
megyek oda, hátat fordítok, elmegyek a hotelből, egész éjjel sétálok, másnap bemegyek az egye-
temre, ott áll a bejáratnál, az arca falfehér, szeme vörös, könyörög. Ő megváltozik, befejezi ezt az 
aggodalmaskodást, de minden azért van, mert nagyon szeret. Megsajnálom, felajánlom, hogy 
menjünk haza, kihagyom az iskolát. Az autóban újra felhozom a válást, kéri, ezt most ne, majd 
máskor megbeszéljük. A következő héten nem hagyom magam lefotózni, nem iszom meg a nekem 
készített kávékat, reggelente futni járok a parti sétányra, kétszer elmondja, ez mennyire veszélyes, 
meg hogy nekem jól áll egy kis súlyfelesleg, de nem érdekel. Kiköltözöm a hálószobából, a gyere-
ket átköltöztetem anyámhoz, minden nap látogatom, de nem akarom, hogy lássa azt a cirkuszt, 
amiben a válásomért küzdök. A férjem virágokat hoz, minden este vacsorát rendel, elhalmoz aján-
dékokkal, nem fogadok el semmit, nem mondok semmit, csak azt, hogy válni akarok. Két hét múl-
va kapok egy kölyökkutyát, évek óta mondogattam, hogy kellene, de nem lehetett, mert a sétálta-
tás, és ha ő épp nem ér rá, nekem kell vinnem, és az veszélyes. A harmadik héten meghal az apja. 
Nem hagyhatsz el pont most, mondja, kérlek, várd meg, míg lezajlik a temetés és a hagyatéki 
ügyek, hogy dolgozzak fel egyszerre ennyi mindent, apám halott, a feleségem elhagy, ezt nem te-
heted. Nincsenek érveim, visszahozom a gyereket, nevelgetem a kutyát, négy hónapban állapo-
dunk meg, és abban, hogy nincs beleszólás a másik életébe. Havonta egyszer felmegyek Pestre, 
örülök a szabadságnak, a társaságnak, szépen fogyok, nincsenek ronda fotók a tükrömön, egyre 
jobban vagyok. Ő ezt úgy értelmezi, hogy lehiggadtam, és már nem is akarok válni. Otthonról inté-
zem a közös cégünk háttérmunkálatait, ő a tárgyalásokat bonyolítja, esténként mosolyogva jön 
haza, a legjobb arcát mutatja, néha felsóhajt, hogy milyen gyönyörű életünk van, igazán hálásak 
lehetünk. Egy héttel a négy hónap lejárta előtt a rádióban az amerikai jelzáloghitel-válság a téma, 
szakértők elemezgetik ennek lehetséges világgazdasági következményeit. Estére minden informá-
ciót összegyűjtök erről, és vázolom neki. El kell adnunk mindent, gondolja végig, devizahitel van a 
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lakásunkon és a hajón, amerikai dollárban és euróban fizetjük az üzemünkbe érkező alapanyago-
kat, ha bedől a forint is, mi nem fogunk tudni olyan mértékben árat emelni, amivel nyereségesek 
maradunk, pláne nem egy olyan országban, ahol családok ezrei mennek tönkre a lakáshitelük 
miatt, nem lesz vevőkörünk, a mi hiteleink is megduzzadnak, lépjünk mielőbb, amíg nem gyűrűzik 
be ez az egész Európába is. Azt hiszi, ez egy trükk részemről, csak a válást akarom előkészíteni, 
szerinte nem lesz válság, nem adunk el semmit. Napról-napra követem a híreket, minden héten 
ordítva veszekszem vele, hogy mindenünket el fogjuk veszíteni, de hajthatatlan. Először a hajót 
adjuk el, veszteségesen. Később az üzemi dolgozók felét elbocsájtjuk, az üzletláncunkat felszámol-
juk, két boltot tartunk meg. A lakáshitelünk a duplájára nő, továbbra is válni akarok, de nem lehet, 
épp tönkremegyünk, nem hagyhatom ebben egyedül. Tovább veszekszem, hogy ha képes lenne 
azt a veszteséget benyelni, amivel most mindenünket pénzzé tudjuk tenni, maradna annyi, hogy 
mindketten új életet kezdjünk, de ha nem lépünk azonnal, ez a veszteség csak nagyobb lesz. Nem 
lépünk, mindenhez addig ragaszkodik, míg semmink nem marad. A villa jelzáloghitele nagyobb 
lett, mint az ingatlan értéke, a költözést tervezgetjük. Mondtam, hogy innen már különköltözünk, 
nem együtt, nézzen magának házat, én Pestre megyek. Megöli magát, ha elhagyom, a következő 
hetekben csinál három gyatra öngyilkossági kísérletet. Közben elmondja, hogy nem fogok egyedül 
a gyerekkel megélni Pesten, mit képzelek, nem látom reálisan a világot, éhen fogok halni. Az iskolai 
hétvégém előtt bezár a házba, nem mehetek sehova, mert hátha nem jövök vissza, lemászok az 
ablakon, a telefonomat elvette, a szomszédtól kérek egyet, hogy felhívhassam anyámat, azt hazu-
dom, az enyém beleesett a felmosóvödörbe. Anyám szerint túlreagálok mindent, a férjem szeret 
és aggódik, nyugodjak meg. Megígérem, hogy megnyugszom, megkérem, hogy vigye át magához 
a gyereket pár napra. A férjem esténként azt fröcsögi magából, hogy egyedül képtelen leszek tal-
pon maradni, nézzek magamra, évek óta kímél, fogalmam sincs a valóságról, nem lesz még egy 
ember, aki a gyerekemet a sajátjaként fogja szeretni. Igazat adok neki, belátom, innen nem lehet 
csak úgy elköltözni, megiszok egy üveg vörösbort, hogy kibírjam, ahogy egyik este megdug. Pár 
napig bírom azt tettetni, hogy minden rendben, meggondoltam magam, szükségem van rá. Terve-
zem a szökésemet, esténként iszom. Egyik reggel kávéillatra ébredek, a csésze a könyvespolc előt-
ti asztalon, a szék az ablak felé fordítva, ő a fényképezőgépét állítgatja. Gondoltam, visszaidézhet-
nénk a régi szép időket, ülj le, mondja. Nem, válaszolom, elég, nem kell a kurva kávé, gyűlölöm a 
képeket, elmegyek. A hálóingemre veszem fel a kabátot, bakancsot, nyitom az ajtót, de a hajamnál 
fogva visszaránt, nem üt meg, nem kiabál, a torkomat szorítja és suttogva kérdezi, mi lenne, ha 
inkább engem ölne meg maga helyett, hálátlan ribanc vagyok. Kiszabadítom magam a szorításá-
ból, kertek között szaladok a rendőrségig, velük megyek vissza, kedvesen elbeszélgetnek arról, 
hogy mostanában gyengélkedek, megviselt a vagyoni veszteség, mutogatja az üres üvegeket, hogy 
már iszom is, de ő kitart mellettem, minden rendben lesz, nem történt itt semmi, képzelődöm. 
Miután a rendőrök elmennek, átölel, bocsánatot kér, kiborító volt az elmúlt időszak, az apja, a vá-
lás, a pénz, de szeret. Hétvégén el kell utaznia üzleti ügyben, tartsak vele, nem mer itt hagyni. Jó, 
mondom, veled megyek. Péntek este összecsomagolom a bőröndjeinket. Szombat reggel telehá-
nyom a lakást, hogy betegségre hivatkozva ne kelljen vele mennem. Le akarja mondani az utat, de 
rábeszélem, hogy menjen nyugodtan. Magával viszi a kutyámat, hogy ne legyen vele gondom, nem 
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tudom eldönteni, hogy tényleg ezért, vagy túsznak, hogy itt találjon vasárnap este. Két óra alatt 
szórom be az összes ruhát, könyvet, játékot sittes zsákokba, apámat hívom, hogy ne kérdezzen 
semmit, csak jöjjön nagy autóval, délutánra ott áll, harmincnégy zsákot töltöttem meg, becsoma-
goltam egy tévét a gyereknek és két festményt magamnak. És a zongora meg nagyanyád bútorai, 
kérdi apám, leszarom, válaszolom. És a kutya? Majd visszaszerzem. Hova megyünk? Pestre. Három 
hónapja kivettem egy lakást, panel, nyolcadik emelet, felújítandó. Otthonossá alakítom, van egy jó 
általános iskola a közelben, gyorsan találok állást, beadom a válást. Nem írja alá, a kutyát se adja 
vissza, amíg nem árulom el, hol lakom. A válás lezajlik nélküle is, a tó melletti kisvárosban én va-
gyok az a nő, aki lelépett a férje mellől, amikor elfogyott a lóvé. Új kutyánk van, ugyanolyan fajta, 
csak a színe más.
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