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t ó t h  k r i s z t i n a

Macska 
Részlet a majom szeme című készülő regényből

dr. kreutzer többször megpróbálta már végiggondolni, hogy annak a folyamat-
nak, amely végül a házasságuk bedőléséhez vezetett, melyek is voltak a legfonto-
sabb állomásai. a pácienseinek gyakran adott hasonló feladatokat. vegyék sorra, 
mondogatta, mi vezetett idáig. Most, hogy ő maga igyekezett felidézni az otthoni 
konfliktusokat, rájött, hogy ez nem is olyan egyszerű, hogy milyen nehéz kiemel-
ni egy-egy konkrét eseményt. valahogy összefolytak az emlékezetében ezek a 
viták, egyetlen végtelenített, kínos párbeszéddé mosódtak össze. Csak hangsú-
lyokra emlékezett, bántó grimaszokra. kezdettől sokat veszekedtek, de rengete-
get szeretkeztek is mellette, és úgy látszott, andreát nem zavarják ezek a néha 
veszélyesen nagy amplitúdójú kilengések, sőt, valamiképpen stimulálják is: fenn-
tartják benne az izgalmat. arról, hogy más nőkkel is folytat időnként viszonyt, a 
felesége egészen biztosan nem tudott. kínosan ügyelt rá, hogy soha semmit ne 
intézzen az otthoni gépről. andrea hozzáfért a levelezéséhez, de abban kizárólag 
a hivatalos üzenetváltásokat és a közös barátaiknak küldött e-maileket láthatta. 
egyszer vacsora közben váratlanul megkérdezte, hogy miért van ennyi fiatal nő 
az ő ismerősei között. Felnézett a tányérról, és energikusan levágott egy zsíros 
részt, aztán kitolta a peremre. dr. kreutzer azt felelte, hogy sose számolta még 
meg, mennyi közöttük a nő, de biztosan így van. sok fiatal nő lehet, tényleg, rá-
gott tovább tűnődve, és közben állta a felesége tekintetét. talán azért, folytatta, 
mert az ismeretségi körükben a férfiak viszonylag korán apák lettek. az ő lányaik 
pedig már pszichológushoz járnak, magyarázta. abba a korba értek. elkezdték az 
önálló életüket, keresnek, és elkezdenek szembesülni a gyerekkori problémáik-
kal. hát biztosan ezért. emiatt lehet az a sok fiatal nő. nagyobb bizalommal van-
nak aziránt, akit az apjuk ismer, még akkor is, ha éppen ellene lázadnak. andreát 
nem a válasz nyugtatta meg, hanem a férjéből áradó nyugalom. a lassú mozdu-
latok, a temperált hang. ez az akkori nyugalom több évre megmentette a házas-
ságukat, és sok tanulsággal szolgált dr. kreutzernak a váratlan támadásokra, kér-
désekre vonatkozóan. annak az embernek a nyugalma volt ez, aki nem titkol 
semmit, nem is kaphatják hát rajta semmin. a nagy veszekedések az első években 
sohasem a féltékenység miatt törtek ki. az egyik, erre egészen tisztán vissza tu-
dott emlékezni, komoly rést ütött a kapcsolatukon. az a kurva macska. Pontosan 
emlékezett annak a napnak a pillanataira, főleg a felesége arcára.

kopogós tél volt, autóval akartak eljutni valami új bevásárlóközpontba, ami 
akkoriban nyílt meg az egyik peremkerületben. egészségtudatos termékeket 
árusított, és andrea szeretett volna vegyszermentes fürdetőket, kozmetikumokat 
és bioélelmiszereket vásárolni. ott, a város másik végén. rengeteg pénzt költött 
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ilyen hülyeségekre. a gyerekeket reggel elvitték az óvodába, ketten voltak csak 
otthon. lementek a társasház mélygarázsába, andrea némán beült előre. Ő áttö-
rölgette a maszatos szélvédőt, és arra gondolt, hogy vajon miért természetes a 
feleségének, hogy ebben soha nem segít. hogy csak úgy beül, mint egy taxiba, és 
várja, hogy induljanak.

az egyik lakó még november végén, a fagyok beálltával befogadott egy há-
lyogos szemű macskát, és itt, a garázsban rendezett be neki egy sarkot. nagy, 
kövér dög volt, andrea szerint hasas. imádott a motorháztetőkön mászkálni, 
főleg, amikor még nem hűlt ki a motor. amióta idekerült, állandóan apró, sáros 
talpnyomok voltak a kocsikon. Ő többször is gondolt rá, hogy kizavarja a macs-
kát, menjen, amerre lát, de amikor elindult otthonról, soha nem jött elő. Pedig 
senki se kérte volna számon, hova tűnt. azt hihették volna, hogy visszavágyott 
a szabadba, és egyszerűen kiszökött a kinyíló garázsajtón. de nem lehetett 
megszabadulni tőle ilyen könnyen: ha dr. kreutzer egyedül érkezett le a ga-
rázsba, soha nem bújt elő. Meglapult valami sötét sarokban, mintha érezte vol-
na a felé áradó ellenszenvet. bezzeg, ha andreával vagy a gyerekekkel együtt 
érkeztek! alig értek le a betonlépcsőn, azonnal felbukkant, és tekergőzött a nő 
lába körül, közben miákolt. a gyerekek tapsolva, felugrálva kérdezgették, hogy 
mikor születnek már meg a kismacskák, amire ő mindig azt válaszolta, hogy 
egyhamar biztos nem, mert ez a macska nem vemhes, csak dagadt. Mert agyon-
etetik – pillantott a feleségére. andrea ilyenkor rögtön kontrázott, hogy de-
hogynem, igenis vemhes, a vak is látja, hogy mindjárt kölykezni fog. a gyere-
kek persze könyörögni kezdtek, és a hátsó ülésen fészkelődve, idegesítő, 
nyávogó hangon követelték, hogy akkor vigyék majd fel az egyik kölyköt a 
lakásba, legyen az övék. ilyenkor ő rákérdezett, hogy be vannak-e kötve, befe-
jezték-e a cirkuszt, és lezárta a vitát azzal, hogy a lakásban nem lesz állat se 
most, se máskor.

Pedig andrea évek óta vágyott rá. Mindig a gyerekekre hivatkozott, különbö-
ző újságcikkek linkjeit küldte át a férjének, amelyekben arról volt szó, hogy mi-
lyen fontos szerepe van a személyiségfejlődésben az állatok közelségének, és 
milyen jótékony hatással vannak a velük élő emberekre. dr. kreutzer vagy nem 
válaszolt ezekre az üzenetekre, vagy csak annyit írt vissza szűkszavúan, hogy 
rám nem, nekem is ez a szakmám, meg hogy ebbe a lakásba nem való ilyesmi. 
kockázatosnak érzett volna egy hosszabb vitát, és feldühítette, hogy újra és újra 
nyomás alá helyezik a saját otthonában.

andrea csak látszólag adta fel. 
továbbra is nézegette a neten az ingyen elvihető vagy menhelyi állatok képeit, 

egész mappája volt a különféle cicákból és kutyákból. rendszeresen adakozott az 
állatvédő szervezeteknek, és egyszer elvitte magával vilmost valami nyílt napra, 
valahová az isten háta mögé, az agglomerációba. a látogatásból persze kiborulás 
lett, mert vilmos mindenáron haza akart vinni magával egy balesetből mentett, 
háromlábú kiskutyát, andrea pedig azt válaszolta neki, hogy azért nem lehet, 
mert a papa nem engedi. amikor hazaérkeztek, számon kérő hangsúllyal elismé-
telte az apjának is, hogy a háromlábú kiskutya most miatta marad ott, árván, azon 
a szörnyű telepen. és senki sem fogja hazavinni, és elaltatják majd, szipogta. dr. 
kreutzer néhány perccel azelőtt érkezett haza emmácskával a balettról, ahová be 
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kellett volna íratni, de ahová mégsem íratták be, mert a fiatal, csinos oktatónő túl 
kicsinek találta őt három és fél évesen a heti két foglalkozáshoz.

aznap már másodjára érezte úgy, hogy kétségbe vonják a szülői kompetenciá-
ját, hogy leugatják, és ráadásul olyasmit varrnak a nyakába, amiért egyáltalán nem 
felelős. először nyugodt hangon emlékeztette andreát, hogy soha nem akart álla-
tot a lakásba, és ezt számtalanszor meg is beszélték már, nem kellene újra és újra 
előhozakodni vele, pláne nem kéne rátukmálni egy ismeretlen, nyomorék korcsot. 
senki se érne rá sétáltatni. vilmos már nemcsak szipogott, hanem bömbölni kez-
dett, mire ő is feljebb emelte a hangját, és nyomatékosan elismételte, hogy állatnak 
nincs helye, nincs helye ebben a kurva, kibaszott lakásban, pörgött fel a hangja, 
mert mégiscsak az ő lakása, az övé, üvöltötte kisikló, elvékonyodó hangon.

andrea, mintha csak végig erre várt volna, könnybe lábadt szemmel fordult 
ki a konyhából. betessékelte a fürdőbe az előszobatükör előtt még mindig tütü-
ben pózoló emmát. vilmos megbántottan hallgatott, mint mindig, ha megsejtette 
a szülei közötti rést, a sötét, bizonytalan területet, ahová kétségbeesésében bár-
mikor, a fájdalom bármilyen álöltözetében beférkőzhetett. önsajnálatba merülve 
ült a konyhaszéken, és hozzá se nyúlt a vacsorájához.

hát persze, hogy ideges lett, valahányszor csak a gyerekek előhozakodtak a 
macskával. Jó, hogy most nem voltak itt, megint elkezdték volna a műsort. Jó, 
hogy a macska elő se jött. Miután letisztította a mocskos szélvédőt, ő is beült, és 
megkérte andreát, ismételje el, hol is van az a bioáruház, ahová menniük kell. 
beütötte a gPs-be a címet, aztán kitolattak a téli hidegbe. váratlan, nagy fényes-
ség fogadta őket odakint, a fák ágaira rádermedt a jég. dr. kreutzer óvatosan, 
lassan gurult lefelé a felfagyott, lejtős utcán. Jobbra kanyarodott, és elindult a 
nagy csomópont felé. akkor hallott először valami különös zajt. éppen csak egy 
kis nyikordulást. Fülelni kezdett. andrea nem figyelt fel rá, mert azonnal a fülé-
be illesztette a hallgatót, mihelyt ő is beszállt. Mindig ezt csinálta. Jelezte, hogy 
bár együtt vannak ebben a szűk térben, nem szeretne társalogni. 

az autó nemrég volt szervizben, az ékszíj nem lehetett. összeráncolt homlok-
kal figyelt, összpontosított a motor ezer apró zajból, csikordulásból, surrogásból, 
fémes lüktetésből álló összhangzatára, de nem jött semmi újabb, a szokásostól 
eltérő, magasabb, idegen hang. andrea éppen rápillantott, és az arcát látva kivet-
te az egyik fülhallgatót. 

Mi van?
dr. kreutzer azt felelte a visszapillantóba lesve, hogy semmi, csak szarakodik 

a motor. valami nyikorog. kifordult a kereszteződés bejáratához, várták, hogy 
kanyarodhassanak. senki se engedte be őket. dr. kreutzer ezt annak tudta be, 
hogy túl jó autójuk van. ez visszatérő gondolatmenete volt, és valahányszor siet-
tek, és feltartóztatták őket, mindig előhozakodott vele. hogy ez ugyan egy jó 
kocsi, de nem elég jó ahhoz, hogy agresszív tekintélyt kölcsönözzön a besorolás-
nál, arra viszont már alkalmas, hogy azonnali, heves ellenszenvet váltson ki.  
a másik úton közben piros lett, megállt a sor. végre befurakodhattak. egy má-
sodpercre mintha megint hallotta volna a hangot, de épp csak annyira, hogy ne 
nyugodhasson meg. indexelt, átment a belső sávba. zöldre váltott a jelzés, meg-
lódult a sor. a motorból hirtelen félreérthetetlen erővel és most már jól azonosít-
hatóan elindult az iménti hang. Újrakezdte, makacsul, ütemesen ismétlődve. 
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nem nyikorgás volt, hanem élő hang. nyávogás. erősödött, szinte gépi ritmus-
ban, magas frekvencián, egyre kétségbeesettebb visítássá válva, és megsokszoro-
zódva, mintha saját kánonja lenne. andrea egyenes háttal előredőlt az ülésben, 
elsápadt. dr. kreutzer igyekezett nem tudomást venni arról, amit andrea megér-
tett. sávot váltott, kicsit felgyorsultak. andrea száraz hangon azt kérte, azonnal 
álljanak meg. Most. dr. kreutzer erre azt felelte, hogy ez itt, hiszen ő is látja, le-
hetetlen. andrea erre üvölteni kezdett, hogy mindenütt meg lehet állni, tegye ki 
a vészvillogót, most rögtön. Mondat közben elfogyott a levegője, a „rögtön”-t 
már csak eltátogta. dr. kreutzer megint azt válaszolta, hogy itt nem lehet, tömeg-
baleset lenne, egy háromsávos úton nem lehet csak úgy lefékezni, és hozzátette, 
hogy majd megállnak mindjárt, ahol lehet. andrea erre kicsatolta a biztonsági 
övét, hogy ha most azonnal nem áll meg, ő kiszáll, és a kocsik elé veti magát.  
dr. kreutzer hisztérikusnak és irracionálisnak nevezte, ami csak olaj volt a tűzre, 
andrea tényleg kicsatolta magát, és előredőlve várt. a nyávogást közben még 
mindig tisztán lehetett hallani. Most már semmi kétség nem férhetett a hang ere-
detéhez, a legelszántabb önbecsapással se lehetett az alkatrészekre fogni. de 
mintha kicsit halkult volna. haladtak tovább, andrea hang nélkül sírni kezdett, 
és fakó hangon ismételgette, hogy állj meg, állj meg, mint aki maga sem hisz 
benne, mintha ez a kataton kérlelés már csak a beismerése volna annak, hogy 
ebben a helyzetben nem tehet semmit.

végül, jó néhány perccel később, kiálltak egy útszéli kocsibejáróhoz. egy asz-
szony, aki odabent rúddal ütögette a tujákról a havat, kicsit kilépett a kőkerítés 
takarásából, hogy megnézze, nem őhozzá jöttek-e. dr. kreutzer intett, hogy nem, 
csak gond van a kocsival, aztán a motorházhoz sietett. 

andrea kiszállt. sapka nélkül, elfehéredett szájjal állt a hidegben, karját mere-
ven összefonva. dr. kreutzer a gőzölgő motor fölé hajolt, és dühösen felkiáltott:

– bassza meg. belekölykezett.
a bevásárlóközpontba nem jutottak el. andrea állt a hidegben, nem volt haj-

landó visszaszállni, a könnyei csíkokban ráfagytak az arcára. végül busszal in-
dult haza, dr. kreutzer pedig elhajtott a szervizbe, hogy kitisztíttassa a motort. 


