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Kutya nélkül lehet élni, 
de nem érdemes! 

Az orromon érzem a hűvös üveglapot. Aprócska párafelhőt lehelek egykori 
önmagamra. Türelmetlenségem csalódásba csap, ahogy négyzetcentiről 
négyzetcentire vizsgálom menyasszony-énemet. Itt kell lennie! – hajtogatom 
félhangosan, mintha ettől valóban ott lenne. 

Nem és nem! Nem adhatom fel. Férjem holmiját szanaszét dobálva kere-
sem a nagyítót, mert biztosan van itt egy, emlékszem! Végre megkaparintom. 
Futás fel az emeletre, vissza az esküvői fotóhoz. Felrémlik előttem a Hely-
színelők egyik epizódja. Jaj, de én még élek! Vajon meddig? Ebbe bele fogok 
gebedni! – és mivel fogékony vagyok a drámai helyzetekre, máris elmerülnék 
a jó kis önsajnálat mocsarába… amikor, a nagyító lencséjében, egyszerre csak 
megpillantom életem megmentőjét. 

Ott ül, fiatalabb kiadású kézfejemen és vigyorog rám, esküszöm: egy kis 
barna pigment folt. 

Kimerülten roskadok le a hitvesi ágyra. Most már kellemes távolságból 
szemlélem a képet. Szépek voltunk. Igaz ugyan, hogy a vőlegény deresedik 
itt-ott, és a menyasszony sem huszonéves, de igenis szépek voltunk. És nyolc 
évvel fiatalabbak. De hiszen lám-lám, mi is az a pár év! Semmi. Egy nulla! 
Tekintetem a kézfejemre téved. A kis szemtelen pigment folt kövéren ter-
peszkedik a hüvelykem és a mutató ujjam között. Vizsgálattal bizonyítottam, 
hogy ez nem a korral jár – ó! mennyire gyűlölöm ezeket a szavakat – ez 
ugyebár mindig is ott volt, ez az én szerves tartozékom, kvázi a védjegyem, 
és nagyon is lehetséges, hogy már az óvodás képemen is – amint a pöttyös 
labdára támaszkodom, és érettségiző arcot vágok – ott volt már. Hát jó, 
elismerem kicsit nagyobb lett. Kicsit barnább lett. Mintha több, apró alatto-
mos foltocska alakult volna ki a környezetében. Szűzanyám! Mégis múlhat az 
idő? 

A felismeréstől porig sújtottan botorkálok le a konyhába főzni, megkísé-
relem folytatni az életemet. Valahogy ma nehéznek érzem a máskor rutinsze-
rű tevékenységeket is. Próbálok nem nézni a kezemre. Nem megy. Az omi-
nózus foltocska minduntalan megjelenik a látóteremben, ezzel önsanyargató 
gondolatokat ébresztve bennem. Sós könnyeket hullajtok a madártejbe. Nem 
érdekel! Úgy kell nekik (családom foltmentes tagjainak)! 
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Másnap sürgető kényszert érzek anyukám megtekintésére és körüljárása. 

Foltok után kutatok. Aha. Vannak. Beszélgetést kezdeményezve próbálom 
felfedezni az idő múlásának jeleit. Memorizálom a fellelt tüneteket. Hazavág-
tatok. Rögvest a tükör elé perdülök, haladéktalanul megkezdem az azonosí-
tást. Nem tagadhatom: az anyám lánya vagyok. Ez elfogadhatatlan! Mármint 
nem a genetikai hasonlóság, vagy a rokonság e felettébb közeli foka, hanem 
az öregedés lehetősége. A mai napom sem lett vidámabb. 

Egy átszenvedett nappalt követő estén, a kanapén üldögélve szemléljük a 
gepárdok életét. A film és a könnyeim egyaránt peregnek. A gepárd foltos. 
Mint én. Szipogásomat igyekszem néhány tucat papír-zsebkendő mögé rejte-
ni. A leleplezés miatt fölöslegesen aggódom. János teljes figyelmét e nemes 
ragadozó életének szenteli. Hálás vagyok érte. Aztán hirtelen mást gondolok, 
hátha mégis beszélgethetnénk erről a témáról, és mivel szeretem azonmód 
megvalósítani a terveimet, hangos szipogásba kezdek, hogy felkeltsem drága 
férjem érdeklődését. A távirányítóért nyúl, felhangosítja a masinát. Kitartóan 
próbálkozom, tülkölök és szipogok felváltva. A film véget ér. 

– Te csúnyán megfáztál, Szívecském! – simogatja meg kedvesen a háta-
mat, miután utat tör magának a két köbméter, padlóra ejtett zsebkendő 
között. 

Nesze neked öregedés! 
 
Hosszú-hosszú napok teltek el csendes tépelődéssel. A fürdőszobai tükör 

fő ellenségemmé vált. Lényegesen több időt fordítottam magamra, miközben 
a családi események nélkülem zajlottak. Testben ugyan jelen voltam, de 
lélekben…? Sok órát töltöttem azzal, hogy a világhálón szörfölve választ 
kapjak a kérdéseimre. Úgymint: van-e élet 45 év után? Vagy pedig: van-e 
olyan eleven nő, aki túlélte az úgynevezett változókort, ami – nézetem sze-
rint – bizonyára az élőből, holttá való változásra utal. Egyelőre még a pánik 
időszakát éltem és hittem, hogy ebből sosem szabadulok. Közben a rémes 
foltok mindenütt kísértettek. Ráadásul divatba jött a párduc és egyéb állat-
minta, aminek a puszta gondolatától is frászt kaptam. Ki ez az elmebeteg, aki 
ezt kitalálta? Biztosan egy tinédzser. 

Bejelentkeztem egy bőrgyógyász-kozmetológushoz, és feltártam előtte 
szörnyű titkomat. Nem mondhatnám, hogy túlzottan meglepődött. Ellátott 
jó tanáccsal a napozást illetően, ajánlott kence-fencéket és tett egy gondolat-
ébresztő utalást a fájdalommentes lézeres beavatkozásra, amellyel nyomtala-
nul, csekély anyagi áldozattal megszabadulhatok életem megrontójától. 

Az idő múlása feletti aggodalmat felváltotta a „jesszusom, plasztika műté-
tem lesz?!” című önmarcangolás. Helyes, vagy nem helyes? Belevágjak, vagy 
hagyjam tétlenül, míg rezervátumba zárnak, mint egy frissen felfedezett 
foltos faj egyetlen példányát? 
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– Holnap hozok egy kiskutyát – meg sem hallottam, amit János mondott. 
Magamra húztam a takarót és megvontam a vállam. 

– Biztos, hogy kell most ide egy kutya? Az előzőek is… és már beszéltünk 
erről… 

– Kell. 
Ilyen ütős érvekkel ugyebár kár vitatkozni. Gondolataim azonban csöppöt 

sem keringtek holmi kiskutyák körül. 
Nehéz nappalomat keserves éjszaka követte. Álmomban Darth Vader ki-

vont lézerkarddal magasodott fölém és ezt hörögte: 
– Tudod, ki vagyok én? A bőrgyógyászod! 
 
Másnap megkutyásodtunk. Az első pillanattól imádtam! Ugyanis határo-

zottan és letagadhatatlanul FOLTOS volt! Foltok tarkítottak a szőrét és 
hovatovább, a bőre is foltos! És milyen fiatal! Na, tessék! Foltokkal is lehet 
élni! Igen, hirtelen életem kérdőjelei csupa felkiáltásokká változtak! 

 

Visszatértem az élők sorába! Annyira, hogy elhatároztam, életem eme fe-
jezetét másokkal is megosztom. Nem tudtam pontosan mi ennek a módja és 
hogyan kezdjek hozzá. Talán így: 

 
Nem sejtettük, hogy azon a februári estén új fejezet kezdődik, ami átfor-

málja a családi kapcsolatainkat, végső soron megváltoztatja az életünket. 
A kutya kicsi volt, bájos, félszeg és foxterrier. János letette az előszobába, 

mi elbűvölve bámultuk. Valami bárgyú vigyor ült ki az arcunkra és azonnal 
gügyögő üzemmódba kapcsoltunk. 
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Jánosnak meglehetősen sajátos elképzelése volt a kutyatartásról, de a fele-
lős kutyatartásról egyáltalán nem volt elképzelése. Tegyük hozzá – fájdalmas 
önkritikát gyakorolva – ebben nem volt egyedül. A mindenkori, jobb sorsra 
érdemes ebek, amelyek megfordultak udvarunk azon szégyenteljes részében, 
amit a kedves gazdi „kennel”-nek csúfolt, valamennyien dicstelen véget 
értek. Egyik sem tisztes öregkorban, a gazdi hálájától és könnyektől övezve 
szenderedett jobb létre. Betegségek, balesetek és egyéb okok, melyek az örök 
vadászmezőkre szólították őket. Férjemet látszólag sosem rendítette meg 
túlzottan kutyáinak ilyetén elvesztése. Nem jelentett mást, mint újabb gödröt 
a diófa alatt. Persze meglehet, hogy befelé szaggatta a ruháit és keservesen 
zokogott, mindenesetre kifelé jóízűen bevacsorázott, mondván, hogy az 
ember megéhezik egy ekkora gödör kiásásától. A kutyáit azért tartotta, hogy 
a vadászhasson velük, de hiányzott a megfelelő apportírozás és az alapvető 
fegyelmező gyakorlat. Ezek a kutyák nem játszottak, nem futkároztak gond-
talanul, és főleg, sosem érezték a gazdi határozott, de szerető jelenlétét. 

 
Amikor 2013 kemény telén két kutyánk is elhagyta e földi siralomvölgyet, 

hogy egy nyilvánvalóan jobb világba költözzön, két hétig hallgattuk az esti 
csendet, aztán János kijelentette, hoz egy kutyát. Minden bátorságomat ösz-
szeszedve közöltem vele, hogy csak akkor jöhet a kutya, ha más alapokra 
helyezzük a kutya-ember kapcsolatot. Nem tudnom, mit gondolt erről János, 
de látszólag és hallgatólagosan beleegyezett. A választás azonban, a fajtát 
illetően az övé maradt. Valószínűleg vadászaton való használhatósága miatt 
döntött a foxterrier mellett, nem hiszem, hogy különösebben a fajta ismerete 
vagy szeretete vezérelte volna. 

Mihelyt felocsúdtunk az első „jaj, de édi” révületből, máris kezdetét vette 
a névadási szópárbaj, ami nagy valószínűséggel tettlegességig is fajulhatott 
volna, ha férjem nem tesz pontot a végére és ki nem mondja a kreatív és 
ritka nevet: Fickó. Na, nem! Szerencse, hogy nem Bodri, vagy Morzsa. Szo-
morú voltam, hogy veszítettem a Max-szel, de beletörődtem. 

 
Nem voltunk felkészülve egy kölyökkutya fogadására. Semmilyen kutya 

fogadására nem voltunk felkészülve. Hanyatt-homlok vágtattunk a tőlünk 20 
kilométerre fekvő nagyváros bevásárlóközpontjába, hogy éppen záróra előtt 
beessünk a kisállat szaküzletbe. Lányommal tanácstalanul forgolódtunk, 
tébláboltunk a polcok között, fogalmunk sem volt, mire lehet szüksége egy 
hét hetes kutyakölyöknek. Hamarosan azonban megtudtuk. Ahogy a kocsiba 
pakoltam frissen szerzett javainkat, éreztem, hogy nem teljesen őszinte a 
megszerzésük feletti örömöm, mert újra és újra hallani véltem a pénztáros 
hölgyet, ahogy orrhangon, hadarva közli: tizennyolcezer négyszázhuszonöt. 
Tizennyolcezer négyszázhuszonöt. És ez csak a kezdet. 

– Mennyit fizettél a kutyáért? – kérdeztem miközben zsonglőrként egyen-
súlyoztam a tápot, a fekhelyet és számos kölyöknek való játékot. 


