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K Ó S A   M Á R T O N

Macskaetetõ Néni

Erõs a gyanú, hogy az Úr a világ megteremtése után, még mielõtt a hetedik
napon megpihent volna, illetve rögtön közvetlenül azelõtt, hogy elszopogatott
volna egy jéghideg Martini koktélt a függõágyában (a néhány nappal korábban
megteremtett aranyszõke nyári naplementében akart gyönyörködni), szóval ekkor
hozta létre a Macskatetõ Nénit.

Mivel az Úr a Martinijában úszkáló olajbogyóval volt elfoglalva (a Martinit
ugyanis már csütörtökön megteremtette, míg az olajbogyót csak pénteken, a
jégkocka ugyanakkor már kedden rendelkezésre állt), nem figyelt már oda annyira
a Macskaetetõ Nénire, s késõbb ennek a mozzanatnak kellemetlen következ-
ményei lettek. Fõként a Macskaetetõ Nénikre nézve. Egyszóval szegénykéim
eme pillanattól fogvást, hogy, hogy nem, kivétel nélkül rendre magányos, ron-
da, de legalábbis csúnyácska és fõképpen magányos öregasszonyok lettek.

De az is meglehet, hogy az Úr maga is készen kapta a Macskaetetõ Nénit, Õ
is csak úgy találta a magányos mindenségben, és ha már ott volt, hát gondolta,
maradjon is békével, valami szerepet biztosan találunk neki ebben a roppant
teremtésben.

A Macskaetetõ Néni ugyanis – bizonyos jelek alapján erre következtethe-
tünk – kortalan. Kifogott õ rég a kronológián, tehát az általunk érzékelhetõ
Idõn, kívül él és tevékenykedik õ azon, mindenütt a földgolyón. Jómagam ugyanis
teljes mértékig meg vagyok gyõzõdve arról, hogy jutott belõlük bõven minden
kontinensre. Egyszer egy bizottság egy úgynevezett radiokarbonos kormegha-
tározásra akarta kötelezni a Macskaetetõ Nénit, de õ a leghatározottabb mó-
don elzárkózott e rendkívül összetett vizsgálat elvégzésétõl.

Hogy a Macskaetetõ Nénik a fajfenntartást hogyan oldották meg, a tudomány
számára jelenleg rejtély. Japán kutatók szerint valószínûleg osztódással szaporod-
nak, de az sem kizárt, hogy másképp. Több teória is vetekszik egymással e téren.
Magam a hagyományos szaporodási algoritmust támogatom, hiszen a Macskaete-
tõ Néniknek tökéletesen kész, kifejlett, gyermeknemzéshez tökéletesen megfelelõ
nemi szerveik vannak, igaz azonban az is, hogy azokat feltehetõleg ritkán, vagy csak
nagyon kevéssé használják. Erõs az orvosi gyanú, hogy esetükben egyfajta sajátos
aszexualitásról, vagy még inkább egyfajta sajátos hímnõsségrõl van szó.

A Macskaetetõ Néni, sajátos materializálódását követõen – amely önmagá-
ban is roppant rejtélyes folyamat, s amely kérdést eleddig sem a tudomány, a
segítségül hívott kvantumfizikával, sem pedig a kultúrhistória nem volt még
képes kielégítõ módon tisztázni – azonnal felveszi azt a formáját, amelyben õt
a külvilág macskaetetés közben érzékeli.

E homályos történéseket követõen rögvest egy közparkban, játszótéren, egyéb
más tereken, avagy különbözõ intézmények, magánkertek kerítései mellett ta-
lálhatunk rá a Macskaetetõ Nénire. Szóba jöhet fellelhetõsége továbbá minden
olyan helyszín környékén, ahol nagyobb számú kóborállat–populáció sejthetõ.
Ezeken a helyszíneken pedig végül nekiláthat eredeti tevékenységének. Megbí-
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zója - vagyis Isten?, Buddha?, Mohammed? Krisna? – árva teremtményeit eteti
nagy odaadással és ügybuzgalommal.

A Macskaetetõ Néni (a továbbiakban MN) vélelmezett létformáit, céljait,
léte okainak tanulmányozását tudósgenerációk hosszú sora választotta életcél-
jául, ám nemzedékek megfeszített erõfeszítései is csak részeredményeket tud-
tak felmutatni.

A kutatófolyamat során kapott részeredmények elemzését követõen mind-
össze annyit fogalmazhatunk meg, hogy a Macskaetetõ Néni a tevékenységével
tulajdonképpen egyfajta erotikus aktivitást folytat, amolyan öregkori nemi éle-
tet próbál meg élni, oly módon, illetve azáltal, hogy ezeket az apró szõrös kis
lényeket kényezteti, eteti, itatja, satöbbi.

Ne feledkezzünk el ugyanakkor a vallási vonalról sem! A Macskaetetõ Nénik
Assisi Szent Ferenc modern kori, urbánus analógiái, mintegy utódai, a középkori
madaras szent kortárs megfelelõi, metafizikai elemzések szerint holmi transzcen-
dens lények. Akik ezt a megközelítést vallják, úgy érvelnek, hogy amíg Szent Ferenc
még a lég nemes teremtményeivel kommunikált, addig a Macskaetetõ Nénik szá-
mára szükségszerûen már csak a pusztulásra ítélt huszonegyedik század tömeglé-
nyei maradtak. Teológusok is vizsgálták a problémát, és komoly viták után végül
elvetették, hogy a Macskaetetõ Néni sátáni, démoni megjelenés lenne.

Lehetséges, hogy maga az Úr a Macskaetetõ Néni, vagy fordítva, a macskák
pedig a bukott lelkek, és kell valaki, aki a gondjukat viseli?

A titkosszolgálatok a katonai elhárítás régi elméletét tették magukéivá, mely
szerint a macskák egy idegen világ, egy rendkívül fejlett, idegen szupercivilizá-
ció számunkra elfogadható formában testet öltött ügynökei, és a Macskaetetõ
Néni (MN-287-es)) valójában mély fedésben ügyködõ titkosszolga, afféle el-
len–ügynök, aki szemmel tartja e gyanús, ismeretlen nyávogó idegenek növek-
võ számú hordáit, s ha kell, hatásosan be is avatkozik.

A buddhista értelmezés szerint az MN egy viszonylag gyorsan reinkarnáló-
dott bûnös lélek, aki egy régebbi, gaztettekkel telt, gonosz élete során generált
negatív karmáját próbálja  ezzel az alázattal teli munkával megtisztítani, s elér-
ni a Nirvána oly becses és vágyott állapotát.

Eszmélésem, kis gyermekkorom óta mindig ott látni õket, amint  az egyete-
mek kerítései mellett õgyelegnek, és nyilvánvalóan halálom után is változatla-
nul ott etetik majd a macskákat.

Ha a föld váratlanul elpusztulna, valami rettenetes világégés vagy katakliz-
ma következtében, az egyetlen élõ organizmus, amely túlélhetné a csapásokat,
minden valószínûség szerint a Macskaetetõ Néni–faj egyik képviselõje lenne.
Igaz ugyan, hogy a kataklizmában a macskák mind egy szálig elpusztulnának,
és így a Macskaetetõ Nénik munkája is egy csapásra értelmetlenné válna, s
ilyenformán elõbb vagy utóbb kihalnának õk is, ám nem lehetetlen, hogy a faj
túlélésének céljából az evolúció mintegy négy-, usque hatszázezer évnyi munka
segítségével biztosítaná a Macskaetetõ Nénik metamorfózisát Patkány-, Skor-
pió- avagy Svábbogáretetõ Nénivé.

Szóval tiszteljük a Macskaetetõ Néniket, ezeket a sokat megélt, titokzatos
múltú, homályos egzisztenciájú furcsa lényeket! A Macskaetetõ Néni túlél mind-
annyiunkat!


