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s C H I l l I N g e R  g y Ö N g y v é R

Tilos a macska
Idősebb nő álldogál a széttárt karú sárga szobor előtt. Tarkójából kiálló fém, rajta 
glória, élveteg a feje, mármint a szobornak, szerintem nem csak képzelem. leg-
rosszabb minőség, az a gagyisárga. A nő felfelé néz, összetett kezekkel, aztán 
észrevesz. Uram, kérdezi.

A koszorúk elszáradtak a szobor körül, a téren egy „elvihető” feliratú zsák, 
valaki kerülgeti. el lehet vinni, ember, rá van írva, mondanám. A tér emelkedik 
vagy lejt, nézőpont kérdése, a kínai bolt körül eladó kukák, kiskád, papucsok, 
egy rakás színes műanyag.

ez baszd meg, ez milyen, mondja egy nő, aki lefelé megy a téren, és telefonál. 
elképzelem, mire gondol. Nem csönget be hozzájuk a postás. Ja, nem, az nálunk 
van. Adj neki egy kis pénzt, mondta valaki. Most akkor tényleg mindenkit meg 
kell kenni? Túl sok verzió képzelhető el, a „baszd meg” bárhova beilleszthető, az 
se biztos, hogy valami baja van. De, baja van, úgy mondta.

A füvön „tilos a kutyasétáltatás” tábla, puliszerű kutya boldogan kakál, talán 
ez a probléma. Fekete nedves szemmel néz körbe, a gazdája kivárja a kaki végét, 
közben eltűnik a zsák.

*

Maradjak vagy menjek tovább, ezt mikor írtam és kinek. A konyhaasztalon nagy 
csomag gyógyszer, gyűjtögető életmódot folytatok. Három óra alvás, már megint, 
ha elég keveset alszol, elképzeled, ahogy felvágod az ereidet. Nem teszed meg, 
csak erősen meghúzod a konyhakést az ér fölött, próbaképpen, és a kés el sem jut 
odáig. Meddig kéne bevágni, ez itt csak karcolgatás. A kés se jó, legalább egy 
szike kellene. A „gyakori kérdések”-en hosszú leírás arról, hogyan vágd fel az 
ereidet pontosan, a leírás végén: „de ugye nem akarsz hülyeséget csinálni”? 

Kimegyek a kapuhoz, itthon vagyok, a postás nem csöngetett be, tértivevé-
nyes értesítés a postaládában.

*

szortírozni kell. Kidobni a felesleget. állítólag amit nem hordasz két éve, azt már 
sose fogod. egy rakás kötött pulcsit tömök táskákba, tavasszal persze, és elvi-
szem a glóriás szoborhoz. Tessék, a szobor adta. Megnézem a feliratot, szent Pió 
atya. Ma sem tűnik szebbnek, a szem helyén gödör. vájat. Mennyi is látszik akkor 
a tavaszból. Fiatal nő jön, nyitott kabátban, parfümillatú. én még mindig télika-
bátban mászkálok. Mintha mindenhol csak nők lennének, kivéve engem. 
Telefonálnak, cipelnek valamit, a kettőt együtt. színes ruhákban járnak, ez egy jó 
környék, piros vékony szövetkabát, magas sarkú cipő. Jól megnézem őket, nem 
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néz vissza senki. Azt képzelem, hogy láthatatlan vagyok. előttem viszik el a kö-
tött pulcsikat. 

Jó környék, jó élet, van CBA is, a műanyag kukás bolt mellett. Meg pékség, 
gyógyszertár. Háziorvosi rendelő, az ablakon adják ki a táppénzes papírt. egész 
lakótelep. Ki is mondta egyszer, hogy ez siralmas látvány. Naplementében men-
tünk a nagy panelek mellett, végig amerre néztünk, ezek a skatulyaházak az 
egyenjátszóterekkel, emlékszem, mosolyogtam. lefelé mentünk, ez biztos.

*

egy doboz vényköteles nyugtató, lényegében drog, egyszáztíz forint. ez semmi, 
mondom csak úgy magam elé, a gyógyszertáros adja a blokkot, viszem a cuccost, 
viszlát. Fel kell készülni mindenre, megy a zacskómba. Már nem fér bele. éjszaka 
ragtapaszt keresek, közben szétszórom a gyógyszeres dobozokat, pánik, a kony-
haszekrény alól söpröm ki az izomlazítót.

Hova lehet innen menni. A panelházak romantikája. van bölcsőde is, kocsik-
kal viszik reggel a gyereket, igaz, hogy a postás nem csönget, de akkor is. Akkor 
is mi? Félkertvárosi élet, a panelekkel szemben új építésű kisebb társasházak, 
valamivel feljebb erdő is van. lehet kirándulni. A glóriás szobor vadiúj, a köztéri 
lámpákon muskátli, múltkor láttam, hogy létrás kocsiról öntözik. vannak fejlesz-
tések. gyerekek a téren. Kínai, grillcsirkés. étterem nincs. Majd megírom a helyi 
lapba, mert az is van. legyen már egy étterem. Mindent bedobálnak a postaládá-
ba, fel se ragaszd, hogy „nem kérek reklámcédulát”.

*

Ismerős hív, a hangja távoli, próbálom beazonosítani. Na, milyen ott az élet. 
Milyen élet. Hát a dolgok, a szomszédok, mit tudom én. 

Az egyik szomszéd csaj fehér kocsival jár, gyerekkel és szatyrokkal telepakol-
va, csak köszön, és megy tovább. Ja és megkérdezi, hogy ugye nem én etetem azt 
a kóbor macskát. van egy ügyvéd, annak akkora a kocsija, hogy nem hiszed el, 
mondom, alaposan felfújt Mercedes, közben még mindig azon gondolkodom, 
kivel beszélek. 

egy receptet ki kell váltani. Jó, hogy az orvosok nem tudják vagy nem figye-
lik, a másik mit írt fel. Minél nagyobb a gyógyszeres zacskó, annál nyugodtabb 
vagyok. Csak vész esetére. A telefont leteszem, szia, igen, majd még dumáljunk. 
Talán egy kollegám volt, meglepő, gyorsan bele is írom a naplómba. „érdeklődést 
viszonozni.” Úgy persze nehéz lesz, ha nem tudom, ki hívott. Nem mentek el 
számokat, majd egyszer, most már tényleg beírom, aztán mégsem.

*

Be kell piázni, és forró vízbe ülni, ez alap. Aszpirint is be lehet venni, mert fokoz-
za a vérzékenységet. vágd el hosszában a tenyered és a csuklód közti résztől a 
könyökhajlatig a kezed. egy szép hosszú metszés. Térdhajlatban is felmetszhető, 
és valahol a belső combnál. Mindegy, milyen irányban vágod, mert a főütőerek-
ből egyet tuti elkaszálsz, és az elég ahhoz, hogy többet ne fürödj kádban. Idézet 
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vége. Nem akarom a csuklóm és a térdhajlatom vagdosni, csak jó tudni, mik a 
lehetőségek. A többi hozzászólás arról szól, hogy tavasz van, végül is az élet 
szép, és vannak krízisvonalak, és aztán meg ne öld magad! Írja egyik idegen 
hozzászóló a másiknak.

Az élet a félkertvárosban olyan, mint máshol, keveset kérdezősködnek, ez vé-
gül is jó. A macskát persze etetem. vörös-fekete jószág, hány háznál kunyerálhat. 
Hetente kétszer adok neki, azt ne higgye, hogy a gazdája vagyok. Megsajnálom, 
tartom magam. Hidegben vagy esőben heti háromszor kap. Még nem vették ész-
re. Mit zavar egy macska, ezt nem kérdezem meg. Összekakálja a dolgokat. Kaka 
a kertben, legrosszabb. Tilos a macskaetetés.

*

ez egy szép nap, írom a naplóba, és valamit a tavaszról, megállapítom, hogy a 
„szép” szó háromszor szerepel egy bekezdésen belül, jó volna tudni, mi a szép. 
egy, kettő, három. Hullámzik a széltől az aranyeső. A szomszéd kölyök a falnak 
rugdossa a labdát, ezt csináltam én is gyerekkoromban. ezért sose szóltak, de egy 
földszinti nő egyszer kiordibált, hogy én csak ne tépkedjem az orgonát. legszebb 
az orgona. ez már négy.

Folyamatosan rakodok, nyitott teraszajtó mellett, egyik dobozból a másikba. 
sosincs vége, mert mindig rájövök, hogy van a dolgok elpakolásának jobb módja, 
egy alkalmasabb doboz vagy fiók. és változnak a dolgok, ami tegnap kézre állt, ma 
már nem. A cuccok pedig gyűlnek. Tehát ha a gyógyszeres dobozaim belefértek egy 
kosárba a múlt héten, akkor most nem, és egyébként is, hogy néz ki. Attól a kosártól 
az még egy rakás papírdoboz és flakon, minden csak úgy belehányva, és ezt látom 
egész nap. Fedeles dobozba kezdem átpakolni a gyógyszereket, és ami eddig a fe-
deles dobozban volt, elsuvasztom különböző helyekre. sose találok meg semmit. 

Tavaszi szél vizet áraszt, a szomszéd gyereke a közös kertben szaladgál, és 
benéz a teraszajtón. A szőnyegen ülök a dobozaimmal, mondhatnék neki vala-
mit. Fogja a focilabdát, másik kezével húzkodja a rövidnadrág szárát. Játszol, 
kérdezi, bólogatok.

*

Régi leveleket találok a szekrény aljában. szentimentális írásokat. vagy teátráli-
sak? Nem találom a jó szót. Tábori lapok, levél anyámtól, feljegyzések a gyerek-
kori fogmosási szabályokról, és két darab szerelmes levél egy középiskolás lány-
tól, akit egyszer felkértem táncolni egy sulibálban.

Drága fiam, így kezdi anyám az összes levelet. átgumizom. Csoportosítom.  
A leletek külön mappába, hivatalos iratok is, azokon belül almappák. egy rakás 
felesleges papír, számlák meg ötéves jótállások, megy a kukába.

Milyen időben milyen ruhát vegyek fel, hogy viselkedjek, és ő úgy szeret en-
gem, bízzak benne. szeretettel ölel vagy csókol, egyetlen kisfiam, vigyázz ma-
gadra, stb. Újra elolvasom, az egyik borítékon katicabogaras matrica.

Anyám áll a kórházi ágyam fölött, furcsa, milyen kevés pillanat ég be. Anyám 
arca vékony, szinte fel sem ismerem. Hordja a kórterembe a rengeteg kaját, ve-
szekszik a nővérrel.
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Anyám áll apám sírjánál, a kezét összekulcsolva, mint az a nő a szobor előtt. 
Csak hát a sírkő alatt valóságos halott. látogatni kell a sírját, különben nem tu-
dom, mi történik. elszáradnak a koszorúk, azok a rohadtak ellopkodják a gyer-
tyát, mondja anyám. 

*

Új bútorokat rendelek, ikeás cuccok, a régi fotelt kituszkolom a ház elé, majd 
valaki ezt is elviszi. Jön a mercis ügyvéd, és látom, hogy hezitál. segítenie kéne. 
Kinyitja a kocsi ajtaját, áll egy ideig, majdnem beszáll, én meg úgy csinálok, mint 
akinek nagyszerű koncepciója van a fotel tologatására, egy kicsit bal oldalon, 
aztán jobbra taszigálom, ne jöjjön ide. Idejön, egy perc alatt kivisszük a fotelt, 
elhízott a fazon, de erős. Köszi nagyon. Nem tesz semmit.

Az a képzetem támad, hogy a lakásom jól karban tartott akvárium. Nincs is 
kedvem teraszajtót nyitni, kimegy a víz. elúszom a konyhától a nappaliig, a tévét 
nem kapcsolom be, már rég ki kellett volna kötni. Fel is jegyzem a teendők közé. 
Nagyon hosszú lista rangsorolva fontosság szerint. Még a sürgősek végére sem 
érek, valószínűleg soha. 

*

Komolyabb történések a társasházban. Macska a lépcsőre kakált. lakógyűlés. ez 
így nem mehet tovább, a gyerek összeszedi a bacikat, a macska veszélyes, hogy 
került ide ez a macska. Kérdezi a fehér kocsis szomszéd, akit most nézek meg 
rendesen először. Az a negyvenes nő, aki szottyadtra fitnesszezi magát. egy má-
sik szomszéd csendben ül. Nagyon fiatal az arca, mint egy kölyöknek, pedig fe-
lesége van, aki nem tudott eljönni, mert ugye kicsi a gyerek, meg gondolom, nem 
izgatja fel a macskatéma. Ugyanakkor szavazni muszáj. Tegyünk-e feljelentést 
ismeretlen tettes ellen, vagy jelentkezzen az elkövető. Ugyanis az önkormányza-
ti szabályok szerint a társasház közös használatú részein macskát tartani tilos, 
ezt az ügyvéd mondja. Arra nem emlékszik, mennyi a bírság.

Ide nem tartozó dolgok jutnak eszembe, te miben hiszel, kérdezi anyám, ezen 
gondolkodom a lakógyűlésen.

Nem hiszek az akupunktúrában, a pozitív gondolkodás erejében, a gyógyszer-
ben hiszek, a tudományosan megalapozott dolgokban. Jó, mondja anyám, de nem 
tudsz utánanézni, nem tudod felmérni, hogy amit úgymond tudományosan leír-
nak, az igaz-e, a dolgok folyton változnak, egyszer ez az egészséges, aztán kide-
rül, hogy szinte mérgező. 

Mit árthat egy kis macskaszar, végül is a föld sem patyolattiszta, nem egy szét-
porszívózott szőnyegen járnak a gyerekeitek, hanem a kertben, szarnak a galam-
bok is, a giliszta húzza a kis nyálkáját a földön, sünök is vannak, hallom őket es-
ténként, és még egy csomó állat, ami nem jut eszembe. ezek mind kakálnak.

Jó lenne, ha ki is mondanám. esetleg tartózkodnék a szavazástól, ha lehet, pon-
tosan ezt mondom. esetleg. Ha lehet. esetleg beszélek a kölyökarcú szomszéddal. 

szerezz barátokat. Ne kérj mindenért bocsánatot. 
és persze nem veszem figyelembe, hogy az a kaka nem a kertben volt, hanem 

a lépcsőházban. Biztosan gyanús vagyok, utoljára ezt írom a naplóba.
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*

A kedves arcú ember felesége szép. Rövid hajú, fiús, és mégis. Mégis milyen, hát 
először is szabályos mindene. Aztán nem sminkeli magát, és így is sima, fehér a 
bőre. Persze fiatal. Ad nekem rózsát a kertjükből, ők is a földszinten laknak, tel-
jesen gondozott a kert. Az ő gyerekük a nadrághúzogatós, az anyja mögé bújik, 
most nem akar játszani. valamit még mondanom kéne, hogy szép a kert, mióta 
laktok itt, és mondom is, végre elhatározom, és kimondom. Olyan ártatlanul néz 
az a nő, bele ne essek a szomszédomba.

A múltkori szanáláskor megtaláltam a Weöres-kötetet is. Anyám bejelölgette 
a kedvenc verseit, „paripám csodaszép pejkó”, „róka rege róka”. Abban találtam 
ilyeneket is, hogy „elkel most a nagykendő”. Csilingelés, paripám, libben a tarka 
nagykendő, valami belém szúrt akkor, nem a visszaemlékezés, nem emlékszem 
ezekre, hanem hogy ez milyen világ. van ilyen? éjmélyből fölzeng a száncsengő. 
Piros alma szívem ágán.

Anyám sírjához nem járok ki, nem száradnak koszorúk. Hamvasztást kért, és 
az urna megy a földbe, a művirágot nem szereti. Nem szerette. Nem szeretné, ha 
múlt időben beszélnék róla.

A szép arcú nő elköszön, első ismerős a házban, ez végül is jó, fel is jegyzem, 
ezt elmondhatnám a telefonáló ürgének, de valószínűleg a macskás sztori jobban 
érdekelné.

*

Forró vízben fekszem, nagyokat fürdök, de most már mindig az jut majd eszem-
be, hogy aszpirin, és hogy térdhajlatnál is átvágható. Aszpirin természetesen van, 
és még egy rakás minden, be lehetne venni. és aki leugrik a tizedikről, és egy 
másodperce még van felfogni, hogy most rögtön becsapódik, meghal? zuhanás. 
Így biztos nem csinálnám, így az egyik tanárunk csinálta felsőben, és jött hozzánk 
egy nő beszélgetni, mit érzünk meg ilyesmi. Kicsit sovány tanár volt, olyan vé-
kony, kusza hajjal. Halkan beszélt. elég unalmas földrajzórákat tartott, bűntuda-
tom volt, azt hiszem, de a beszélgetős nőnek nem ezt mondtam.

Mint egy forró kis akváriumba, lemerülök a kád aljára, néha a szemem is ki-
nyitom, szúrja a klóros víz. A szomszéd nőre gondolok, és ekkor eszembe jut a 
macska. ebben a pillanatban. Nő, macska, így ugrál a dolog, nem tudok elélvez-
ni. Kiszállok a kádból.

A macska a teraszajtón kapar, létezik, hogy megéreztem? soványabbnak tű-
nik, végigtapogatom, talán orvoshoz kéne vinni. De nekem nem kell macska. 
semmilyen állat. Hörcsög, nyúl se.

Felemelem, átnézem a testét, a szemét, körmét, felcsippentem a tarkónál, 
hogy nincs-e kiszáradva. A szomszéd, a szép nő férje éppen nyírja a közös füvet, 
meglát, egy pillanatra áll csak meg, ott a macskabűnös, gondolhatja, aztán inte-
get, megy tovább.

A nősülést nem erőltette anyám, későn érő típus vagyok, mindenkinek ezt 
mondta. Nem is volt túlságosan erőszakos, amikor össze akart hozni azzal a vi-
rágárus nővel, aki pozitív személyiség, és nekem ilyen feleségre van szükségem. 
Több próbálkozás nem volt, unokatéma sem. Megint múlt időben beszélek.
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*

Nem volt könnyű eladni a lakását. Iszonyúan sok cucc, teljes rendezetlenségben, 
a szekrényben a ruhák között levelek, magazinok, ezeréves hifi, táskák, cigisodró, 
dohány, hivatalos iratok, nejlonzacskó, régi játék. Add el a kócerájt úgy, ahogy 
van, mondta az ingatlanos, amikor átgondoltuk, mibe kerülne felújítani. Felpön-
dörödött sárga tapéta, a konyhaszekrény tákolmány, a fürdőkádon felpattogzott a 
zománc. Nagyok sok újság, az ágy alatt is, újságkivágások, útmutatók, receptek és 
egy füzet. valahol még tíz másik, félig vagy teljesen teleírva.

sose nyitom ki azokat a füzeteket, ott megfogadtam, egy darabig a szekré-
nyem aljában álltak, aztán levittem a garázsba.

legyél boldog. Miért vágsz mindig ilyen képet? Odaéget épp valamit a tűzhe-
lyen anyám, légy boldog. A sütőt se dobtuk ki, tényleg úgy adtam el, ahogy volt, 
csak egy doboznyi cuccot szedtem össze.

A macska pedig áll az ajtóm előtt, sose volt macskám. Jó, most már mindegy, 
úgyis tudják, hogy én vagyok a bűnös, beleteszem egy pokrócba, szinte beleer-
nyed a karomba, biztosan beteg. Fél kézzel tárcsázok egy állatklinikát.

Megszereted és elveszted, ez így megy, állunk apám sírja előtt. Anyám úgy sír, 
hogy csak folynak a könnyek, nem torzul el az arca. Bármikor tudott sírni. Bármikor 
tud sírni. vigyázz arra, akit szeretsz, ezt levélben írta vagy valamelyik listáján.

vigyázz arra, kit szeretsz meg, ilyet nem mond. Mindig mást mond, mint 
amit épp csinálok, anyám szórja a tanácsait, valószínűleg ezzel van tele az a ti-
zenegy füzet is. vagy napló. A naplóírás családi hagyomány?

egy idő után el kell engedni, hagyd ezeket a faszba, mondta valaki, akivel 
napnyugtakor sétáltunk le a panelek mellett, engedd már el őket. szerintem dob-
jál ki mindent, ezt is mondta. 

*

Két órakor ébredek, a macska összehugyozta a lepedőt. A macskaalmot nem érti. 
számolgatom, hogy akkor idáig még csak két órát aludtam, de ha gyorsan kicse-
rélek mindent, és a macskát kizárom, még van egy kis idő hajnalig. A matrac is 
nedves.

Rohadt hugyos macska, mondom, és eszembe jut a Pió atyás szobor, hogy 
úgy működik, mint valami szent hely, gyertyák meg adományok, összetett kezű 
nő a szobor előtt. Kiragasztom majd, kedves, nem egészen szobatiszta macská-
nak gazdát keresek.

Melyik nyugtatót vegyem be, turkálok a dobozban, a fejem is fáj, a nyakam 
megrándult, az három bogyó.

Apámék ágya mellett gyógyszeres üvegcse, mellette a vatta is, amit a tablet-
ták tetejére szoktak rakni. Kevés részlet marad meg, ez többször is benne van a 
naplómban, azért is írom le. Anyám keskeny arca, mint amikor beteg voltam, és 
hordágyon viszik el apámat, négy óra valahány perc, világosodik, az ébresztőóra 
mutatói még világítanak, anyám bead a szomszédhoz. 

A bogyókat végül nem veszem be. Tizenegy éves voltam akkor, és tizenegy 
füzet van, biztosan véletlen, de csak erre tudok gondolni, nem alszom vissza.  
A matrac szélén fekszem. lemenjek a garázsba vagy ne, ezt most kell eldönteni. 
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A macska az ölembe költözött, ez tény. Kaptam felszólító levelet, ez is. A postás 
bedobta. Ha nyolc napon belül, stb., akkor bírság. Mivel kiengedem a kertbe is, 
ami szabálytalan. Jó, ezt már hallottam, mondom a mercis fickónak egyik reggel, 
tetszik ez az új hang, ahogy megszólalok, aztán eszembe jut, hogy segített a fotel-
lel. Mindegy. Nem mi árultuk el, mondja a szép arcú nő a földszintről, aggodalma-
san néz, elhiszem neki, és észreveszem, hogy szeplős az orra. Biztosan a naptól.

A szoborhoz néha kimegyek, annyira ronda, és az a sok holmi körülötte, va-
lahol félúton a panelrengeteg és a kertvárosias házak között. Kabátzsebemben a 
„gazdát keresek” cetli, aztán nem ragasztom ki, ez így megy. Próbálkozunk az 
alommal. Inkább csak alszik benne. ezért kell kiengednem. Társasházi macskapisi, 
ez is jól hangzik, mosolygok, tavasz van, megnézem a nőket, már nejlonharis-
nyát se hordanak. 

Mosolyogj, mondja anyám, és valami cikket keres, amit nekem vágott ki, túr-
ja a ruhákat, az összes kacatot a lakásban, jó lesz nekem az a cikk. Apám halála 
után kupi, de nem az átlagos, „bocs, nem volt időm összepakolni” típusú, hanem 
ahova nem hívod fel a haverjaidat.

*

szóval a panelházak mellett mentünk lefelé, talán a vasútállomásra, a füvön sze-
mét és kutyaszar, a CBA nyolcig van nyitva, jó lesz ez, mondtam. valaki, már 
nem emlékszem, ki, felhúzta a szemöldökét, és mosolygott.

A füzetekben nem anyám naplója van, hanem apámé. Az egészségesek nem 
tudják, a betegek hogyan látják a világot, írja valahol. Az is benne van, hogy köz-
ben anyám mit csinál, főz, a konyhából kiabál be a nappaliba, veszekednek, nem 
érti, nem akarja elhinni, amit apám mond. Meg fogsz gyógyulni, értsd meg, 
olyan nincs, hogy így maradsz. ez anyám.

A betegek üvegfalon keresztül látnak mindent, hiába viszik ki őket a termé-
szetbe, kint is bent maradnak. Inkább olyan, mint egy akváriumban élni, ezt írja. 
lehet, hogy mégis emlékszem ebből valamire? Az akvárium megmaradt, mintha 
azon veszekednének, hogy legyen-e akvárium vagy sem. Az írásra, hogy apám 
füzet fölé hajol, nem emlékszem.

Meg fogsz gyógyulni, minden rendben lesz. ezt a Pió atyás szobor alá is lehet-
ne vésni, és akkor az a néni, aki mindennap oda vándorol a szoborhoz, egyszer 
csak meglepődne. Talán erre az üzenetre vár. Nem egy macskás cetlire.

A macskával majd lesz valami. Talán megtartom, a bírság húszezer forint.


