MACSKAFOGÁS

A macska a növekedésnek induló emberpalánta számára a külső, még nagyon-nagyon félelmetes világ leigázásának első igazi próbatétele.
A legelső prédaállat! A birtokbavétel, a világ élő
és élettelen dolgai birtokbavételének legelső objektuma. A legelső vizsga, hogy vajon fölszentelhetnek-e majd egyszer az élet dolgait maradéktalanul kezében markolni akaró, föltartóztathatatlanul vágtató lovaggá?
A macskafogásnak két esete létezik, úgymint amikor a macska is akarja, illetve amikor a
macska egyáltalán nem akarja a megfogást. Bizonyos, meglehetősen egyszerű eljárásokkal az első
fajta macska is hamar átalakítható a második fajtává, ám erre semmi szükség nincsen, a macskák
többsége egyáltalán nem akar senkinek a kezébe
kerülni.
A macskafogás kivitelezése roppant szellemi erőfeszítéseket igényel a gyermek-lét viszonylagos eszköztelensége folytán. Hamar kiderül, hogy a macska zárt térbe rekesztése és itt történő elfogása még egyszerűbb geometriájú helye1

ken sem kivitelezhető, nemhogy egy padláson,
egy pincében vagy egy garázsban, ahová csak
úgy véletlenül, illetve dehogyis véletlenül, hanem
a híres macska-kíváncsiságtól hajtva besétált a
szőrös dög, mi pedig az ajtót diadalittasan becsapva foglyul ejtettük. A sikertelenség érzetét
növelheti a macska vagy akár saját magunk által
okozott anyagi kártétel a polcokon sorakozó befőttek vagy még annál is értékesebb vagyontárgyak között.
A macskafogás tekintetében, számtalan balul végződő hajsza után, egy szájával a földnek
fordított vesszőkosárral értem célt a dorogi kertben. A kosár száját egy léccel felpeckeltem, a lécre hosszú madzagot kötöztem. A kosár tetejére
téglákat helyeztem, nehogy a macska fölborítsa
és megszökjön. A csapdát egy falat párizsival
csaliztam fel.
A macska már a kezdetektől jelen volt, hiszen a világ macska nélküli szegleteiben a legagyafúrtabb módon sem lehetne macskát fogni.
Zavartalanul bóklászott a kertben, ám az engem
övező, két-három lépés sugarú területre puha kis
tappancsaival soha nem lépett. Közönnyel figyelte, hogy lassan összeeszkábálom a csapdát, feltámasztom a léccel vesszőkosarat, ráteszem a sarkaikat és éleiket vesztett, fakó, régi téglákat. A
csapda mélyére dobott parízer végre fölkeltette az
érdeklődését!
A zsinórt a fűre fektetve vezettem a távolba, a végét egy pillanatra sem engedtem el, folyton figyelve ültem le a mindenféle növényekkel,
gazokkal benőtt anyaföldre, a kerítés tövébe. A
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fiatal cirmos szaglászva közelített a macskaveremhez, gyanútlanul kereste az előkunkorodó illatok forrását.
Lehajtotta csíkos fejecskéjét, bekémlelt a
kosár alatti, félhomályos világba s alig habozva a
csapda mélyébe lépett. Megrántottam a madzagot, a pecek kifordult helyéből, a kosár tompa puffanással a földre záródott.
Mintha a világot, mint hatalmas zsákot,
egyszerre kifordítanánk: a macska most a szokásos ezernyi hely egyikén sem létezett, hanem éppen ott volt, ahol nem szokott lenni. Nem sétált
háztetőn, nem szaladt kerítés tetején, nem mászott
föl fára, nem ugrott át vaskapukon, nem vadászott
egeret, nem játszott jólnevelten gombolyaggal,
hanem a kosár alatt kuksolt nagy-nagy csöndben.
A csapdához óvakodtam, belestem a fűzvesszők között, teljes nyugalom honolt. A fületlen kosár mozdulatlanul feküdt a füvön, holott
mást vártam, borzalmas, hetedik szomszédig hatoló macskaordítást, a kosár földöntését és hasonló rebelliót. Ám a macskának több esze volt annál, mintsem ilyet cselekedjék.
Megbillentettem a kosarat, éppen egy fél
araszra, kisvártatva megjelent a cirmosan csíkozott fejecske, a két mellső lábacska. Átfogtam a
puha macskanyakat, engedtem, hogy egészen kibújjon a ráborított csapdából. Élvezettel simogattam a szőrös, meleg cicát, ő megadón tűrte, később dorombolni kezdett és hozzámbújt. Karjaimba vettem és mellkasomhoz szorítottam, s hogy
ezernyi sikertelen macskavadászat után teljessé
tegyem a macskabirtoklást, orromat rózsaszín or3

rocskájához dörgöltem és két ujjammal masszírozgattam kemény koponyáját hegyes kis fülecskéi mögött. Mikor bőségesen kiélveztem a macskabirtoklást, leguggoltam és kiengedtem a kezeim
közül. Mindjárt elugrott egy-két lépést, de egyáltalán nem mondható, hogy menekült volna, éppen
csak elfoglalta megfelelő helyét, fölvevén az emberlénytől való rendes távolságot.
További tárolásról szó sem lehetett. Egy
macska rendkívül elvetemült dolgokat tud művelni, ha szökésről van szó! Papírdobozban, lavór
alatt atomizálódik és valahol egészen máshol rakja össze magát, megjelenik ott, ahol a legkevésbé
szükséges, sőt, rettenetesen szükségtelen.
Ám alig eleresztjük a macskát, újra és újra
rabul akarjuk ejteni, mert a macska gyönyörű s titokzatos, jön és megy, dorombol és zöld fűben
hempereg, kölyköt szoptat és álmodva alszik, vadul szeret és kéjesen nyújtózik. Őrjítően szabad.
Mint egy nő a maga karcsúságával, puhaságával,
dörgölőzésével és hihetetlen szemeivel. A vágygyal, hogy megérintsd, a kezeidbe vedd. És ha a
pupilla mögé is van érkezésed látni, a mindenségbe hatol tekinteted a macska agyán át és ezt a
kegyetlen és őrjítő szabadságot akarod megérinteni s reménytelenül birtokolni, mikor újra és újra a
nyomába eredsz.
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