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1.
Matskahegyi pro fes  szor és  

a Prüszkh Temp lom kul csa

Egyikszombatreggelapostásegyösszepiszkolódott,
bélelt borítékot hozott Cicus apukájának, amely át-
húzgált, tévescímekkelvolt telefirkálva.Akonyha-
asztalnálültekéséppenreggeliztek.APapaugyan-
azzalakésselnyitotta felaborítékot,amelyikkelaz
előbbapirítóstvajazta.
– Szent ég! – kiáltotta. – Legkedvesebb barátom,

Matskahegyi pro fes  szor küld te.
–DeMatskahegyiprofesszormeghalt–csodálko-

zott Ci cus –, vagy nem?
– Per sze hogy meg halt – je gyez te meg az ap ja. – Én 

magammondtamabúcsúbeszédetatemetésén.Nem
szokáseltemetniolyanembereket,akikmégnemhal-
takmeg.Majdnemkétévehalott.Eztaleveletazóta
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küldözgettékazegyikrosszcímrőlamásikra.Azelőtt
adhattafel,mielőtt,mielőtt…
–Mielőttmegettékakrokodilok–fejeztebeaPapa

mon da tát Ci cus.
A Pa pá nak fáj dal ma san ös  sze rán dult az ar ca.
–Nembiztos,hogykrokodilokvoltak.Nemtud-

juk–közölte.–Sohanemakadtakanyomára,mind-
össze a ruháit találták meg szétdobálva. – A fejét
csóválta.–Szegényöregbarátom!Avégére teljesen
becsavarodott – dörmögte az orra alatt, és közben
széthajtogattaapapírt,amelyetkivettaborítékból.
Telis-televolt firkálvaapróábrákkalmegzavaros

vonalakkal.–Ajjaj!–sóhajtottaaPapa–,elküldtene-
kem a féltve őrzött térképét. Egyszermegesküdött,
hogy a se gít sé gé vel meg ke re si Prüszkh temp lo mát. 
És most el küld te ne kem!

Matskahegyi pro fes  szor is ré gész volt, akár csak a 
Papa.Egyiptomvoltaszakterülete.Mielőttazaret-
te ne tes do log tör tént a kro ko di lok kal, éven te két szer 
Egyiptomba utaztak együtt, hogy régi kincsekután
ku tas sa nak a ro mok közt.
–Egészéletétennekatérképnekszentelte–jegyez-

temegaPapaszomorúan.–Milyenkárezértakivá-
lótudósért!ŐkomolyanhittPrüszkhlegendájában.
–Minekalegendájában?
BáraPapamagasetudta,holkezdje,elmosolyo-

dott.Mindigszívesenmeséltakutatásairól.
– Prüszkh legendája furcsa történet, az idők kez-

detéről származik, sokkalde sokkalkorábbról,mint
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ahogyanagyfáraókmegépíttettékapiramisokatésa
Szfinxet.MatskahegyiprofesszormégEgyiptomban
hallotta,aztánsoha többénemtudtakivernia fejé-
ből.Alegendaúgytartja,hogyvalamikorrégenazon
aföldön,amelyetmaEgyiptomnakhívunk,egyha-
talmas istenuralkodott.Prüszkh-nekhívták.Ennek
az istennek volt egy csodálatos temploma az ókori
Thébamellett,amelyalegendaszerinttelis-televolt
kincsekkel. Bár óriási erőkkel rendelkezett, ahhoz
mégsemvolt eléghatalma,hogyazerősebb istene-
kettávoltartsaazemberektől.Emiattazokelfordul-
taktőle,ésazőidejeleáldozott.Legalábbisígyszóla 
me se.
–Prüszkhnemembervolt?–kérdezteCicus.
–Á,dehogy!Azalegérdekesebbdologvelekap-

csolatban, hogy semmi köze nem volt az emberek-
hez. Prüszkh macs ka is ten volt.

– Egy macs ka?
– Igen, az ősi történet szerint egy feketemacska

volt.Ezazoka,hogyazegyiptomiakmindenmacs-
kát szentnek tartottak. Ez persze mind csak mese-
beszéd–tettehozzáaPapa,aztánkicsiteltűnődött.
– Isten tudja,miérthittbenneannyiraMatskahegyi
professzor.Tudod,avégénmárnagyonfuradolgo-
katművelt:a legutolsóásatásunkonarégészekösz-
szeskonzervét,sőtmégateátiselcserélteegyidétlen
kép re, ame lyen Prüszkh is ten a Nap pal és a Hold dal 
labdázik. Az egész nem ért egy fabatkát se. Olyan
volt, mint egy Whiskas rek lám.
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Egykicsi,hosszúkás,keménytárgyatvettakezé-
be, és letépte róla a barna csomagolópapírt. A cso-
magbanegyfehérkővolt,amelyúgynézettki,mint
egy ici pi ci tég la.
–Nagyonszép–állapítottamegaPapa,miközben

óriásitharapottapirítósba–,demiafenénekküldte
el ne kem? – Fel emel te a ké pes la pot, ame lyen ku sza 
betűkkelegyüzenetállt.
– „Kedves Julian! – olvasta. – Fogytán az időm,

nemvárhatoktovább.Mamindennekavégérejárok!
Ha még is tör tén ne ve lem va la mi, in téz ked tem, hogy 
a térképet és az alabástromkövet küldjék el neked.
Szóval,amikorezeketasorokatolvasod,énmárbiz-
tosanhalottvagyok.Nagyonvigyázzazalabástrom-
ra, mert ez an nak a két kulcs nak az egyi ke, me lyek 
Prüszkh temp lo mát nyit ják. Ha meg ta lá lod a má sik 
kulcsotis,beléphetszatitkosaranykamrába.Járjsze-
ren csé vel! Matskahegyi.”

Ci cus nak va la mi fúr ta az ol da lát.
–Aprofesszortudottarról,hogymegfogjákenni

a kro ko di lok?
– Ugyan de hogy! Ho vá gon dolsz?
– Ak kor hon nan tud ta, hogy ke vés ide je van hát ra?
APapamegintfelsóhajtott.
–Valószínűlegelfogyottapénze,ésamikorezzel

szembetaláltamagát,aztakarta,hogyénfolytassam
ezt az ostoba kutatást a templom után, amelymég
csak nem is lé te zik.
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– Jaj, Papa,miért nem keresed tovább a templo-
mot?–Cicustmegbabonázta,amitamacskaistenle-
gendájárólhallott.
–A látszat ellenére azértmégnemment el telje-

senazeszem!–mondtaaPapa.– Ilyencélból soha
nem ad ná nak pénzt egyip to mi ása tá sok ra. Rá adá sul 
rajtam röhögne Európa összes régészeti folyóirata.
Sohatöbbénemközölnékazírásaimat.–Atérképet
visszagyömöszölteaborítékba.–Kérszmégpirítóst?
–Igen,kérek.AdhatokEriknekegykiskolbászt?
– Per sze.
Cicus levágott egy darabot a tányérján lévő kol-

bászból.Leszedterólaabőrt,ésledobtaaszékealáa
földre. Erik,Williamsékmacskája komótosan átbal-
lagottakonyhán,hogyszemügyrevegyeahúsdara-
bot.Erikistízévesvolt,éppmintCicus(amacskák-
náltízévnagyidő).Testesjószág,kerekpocakjafe-
hér,akárcsakrövid,erőslábai.Aháta,afejebúbjaés
afarkapedigezüstszürkecirmos.Nehézvoltelkép-
zelni,hogyegyolyankényelemszerető,öregmacská-
nak,mintErik,bármiközelehetegymacskaistenhez,
akiaNappallabdázik.
Cicus megevett még egy csokis sütit. Kizárólag

szombatonvoltszabadilyenfinomésegészségtelen
reggelitenniük.Anyailyenkorelmentkocogni.Őso- 
hasem engedte, hogy a család egészségtelendolgo-
kategyen.Cicusahéttöbbinapjánzabpelyhetkapott
(ami olyan zsír sze gény tej jel volt nya kon önt ve, hogy  
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azmárnemistejvolt,inkábbvíz),mellépedigbarna
kenyérből készült pirítóst, aminek a teteje durvább
volt,minta lábtörlő.AMamamindig leszidtaaPa-
pát,hamegengedte,hogyalányamézettegyenapi-
rítósra.Mégszerencse,hogytöbbnyireaPapafőzött.
Cicusnemgyőzöttcsodálkozni,hogymikéntlehet

kétszülőennyiremás. APapajóhúsbanvoltéssose
tud ta, hol áll a fe je. A Ma ma vi szont so vány volt és 
tipp-topp.Folytona tettrekészséget ésa céltudatos-
sá got em le get te, ezek vol tak a ked venc sza vai. Már 
vagy százszor elmesélték azt a napot, amikor talál-
koztak(aznapCambridge-benaPapavéletlenülbe-
leesett egy szennyvízcsatornába, és a Mama hívta
kihozzáatűzoltókat),deebbőlnemderültki,hogy
házasodhatottösszekétennyirekülönbözőember,és
ho gyan lett gye re kük.
AMamaegycsomódologbannagyonjóvolt:pél-

dául nagyon jólmeg tudta szervezni azüdüléseket
és a kirándulásokat. Nyugodtan rábízhatta magát
azember,biztos,hogynemkésték lea repülőgépet
vagyakompot,ésasztrádánsemfelejtettekellefor-
dulniazAltonTowersfelévezetőleágazásnál.Simán
belement a rázósabbkalandokba is.APapabezzeg
nem,őszeretetta fenekénmaradni.AMamaellen-
bennéhaúgyvezényelteaháztartást,mintegykato-
naikiképzőtábort.
CicusszerintaMamávalazvoltabaj,hogytúlsá-

gosan hozzászokott a saját fontosságához. A He-
gyenVölgyönZakatBankgazdasági igazgatójaként
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dolgozott. Három titkárnője volt, és reggeltől estig
parancsokatosztogatott.Meglehet,olykorelfeledke-
zettarról,hogyCicusésaPapanemabankalkalma-
zottai,ésnemtartoznak„akezealattdolgozócsapat-
ba”,ahogyabeosztottaitemlegette.
Reggel, mielőtt dolgozni ment, mindkettőjüknek

felírtaegyhosszú listára,hogymitkellaznapmeg-
csi nál ni uk. Ci cus nak né ha az volt az ér zé se, hogy a 
Mamalegszívesebbenkitennéaszűrüket,mertnem
vég zik a dol gu kat elég „cél tu da to san”.
A Papa az asztalra tett még egy tányér pirítóst,

aztán a kezébe vette a fehér téglácskát, amit a pro-
fesszor kül dött.
–SzegényMatskahegyi!–sóhajtotta.–Valamiszél-

hámosbemesélteneki,hogyezakavicsaTemplom-
hozvezetőkétkulcsegyike.Talánmégarraismeges-
küdött,hogyvarázsolnilehetvele,ésteljesítiakíván-
sá ga it, meg a cso da tud ja, még mit nem. – Átnyúlt az 
asztalfölött,ésa„templomkulcsot”odatetteCicustá-
nyérjára.–Nesze,atiéd,berakhatodamúzeumodba.
–Köszi!–Cicusnaktetszettakő.Ahogyakezébe

vette,érezte,hogyafogásakeményéshűvös.
– No, ak kor – Pa pa ma gá ra öl töt te a „cél tu da tos” 

arcát–egyélmégegypirítóst,éshessbalettozni!Idő
van.

– De Pa pa!
–AMamaazágyadratetteabalettcuccot.
– Papa,muszáj elmenni balettra? –Cicus gyűlölte

ezeketazórákat.Anyaazértagyaltakieztaborzalmat,
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hogy „életet vigyen” a szombat délelőttökbe, ame-
lye ket a kislány amúgy lus tál ko dás sal töl tött vol na. 
–Nemmaradhatnékinkábbitthon?Csakmostaz

egy szer! Mond juk azt a Ma má nak, hogy ki ment a 
fejedből,jó?
Acsaládfejemegértőenmosolygott,deaztánmeg-

ráz ta a fe jét.
– Ne ha ra gudj, csil la gom, de itt van a lis tá mon, 

anyádeztírtaalegelsőhelyre–ésmegmutattaalá-
nyánakazaznapiteendőklistáját.
Akövetkezőálltrajta:

„Julian!
1. Ne hagyd Ci cust el lóg ni a ba lett ről – 11re ott kell len

nie a pa ró ki án, a nagy te rem ben.
2. Fer tőt le nítsd ki a vé cé ke fé ket!
3. Szórd be Eri ket bol ha ir tó val!
4. Menj el a tisz tí tó ba a ru há kért!”

Mindkettennagylélegzetetvettek.Ottvoltapapí-
ronfeketén-fehéren.AHegyenVölgyönZakatBank
gazdasági igazgatójával szemben még Prüszkh, a
macskaisten is tehetetlen volt, pedig ő amancsával
na pot meg hol dat ha ji gált az ég re.
–Jólvan–adtamegmagátCicus.Felállt.Úgybe-

reggelizett, hogy ki kellett gombolnia a farmert. –
Fölmegyek.Köszeztakő-micsodát.
Aligvonszoltamagátajóllakottságtól.Lassanfel-

battyogottaszobájába.Mielőttmamaelmentkocogni, 
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kikészítettenekiazágytakaróraabalettdresszt,aba-
lettnadrágotmegabalettcipőt.AdressztetejénErik
gömbölyödöttnagy,csíkoshalomba.Cicus felültaz
ágyra.MegcirógattaErikfejebúbját,féligsimogatva,
féligvakargatva,ahogyamacska szerette.Erik lus-
tán nyújtózott egyet, aztán leugrott a földre. Cicus
közbenfigyelte.Amiótacsakazeszéttudta,mindig
szívesennézteEriket:megpróbáltakitalálni,milyen
gondolatokatforgathatafejébenakedveszöldszem-
pár mö gött. Ami kor na gyon ki csi volt, meg akar ta 
tanítaniEriketbeszélni,ésmégmostismegvoltgyő-
ződveróla,hogyamacskájaérti,amitmondneki.
Erikaradiátorhozoldalgott,megnyalogattaame-

leg fűtőtestet, aztánahátsóját isnekidörgölte avas-
nak. A tekintetét a gazdájára szegezte. Bundás po-
fács kája ki csit meg nyúlt, ös  sze húz ta a sze mét, és igen, 
egészbiztos,hogymosolygott.AMamanemhittab-
ban,hogyamacskákképesekerre,deCicusmegaPa-
pamegvoltakgyőződveróla,hogyErikrájukszokott
mo so lyog ni. Ked ven cük min den mo so lyá ra ki ta lál tak 
va la mi ne vet: volt a „most hü lyén vi gyo rogsz, Erik” 
mosoly, aztán a „szívdöglesztő” mosoly (ezt Cicus
mondta)ésvégüla„véncsirkefogó”mosoly (eztvi-
szont aPapa találtaki).Most éppena szívdöglesztő
Erik dorombolt, beleadva apait-anyait. Aztán össze-
kucorodott,amitőlCicusszerintolyanlett,mintacsir-
keatepsiben,mielőttbeteszikasütőbe.Csirkerik.
–Kedves öreg szépfiú! – súgta oda neki. – Bez-

zegneked jókedvedvan,nemkellkétórahosszat 
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kínlódnodabalettóránannakatetűEmilyBainesnek
atársaságában.

Emily Baines az osz tály tár sa volt. A Telizsák park 
melletti általános iskolába jártak, és pont szemben
laktakegymással.Anyaazthitte,hogyettőlmindjárt
jó barátok is lesznek. Cicus képtelen voltmegértet-
ni vele, hogy ez egyszerűen lehetetlen. Emily nyur-
gavolt,szőke,ésnagyonjólnézettki.RáadásulMrs.
Fábaszorult osztályában ő volt a kedvenc a lányok
között. És persze (mint az fontos emberek esetében
gyakranmegesik)mélyenlenézteatöbbieket.
Volt egy bandája. Öt tagból állt, valamennyien

Emilybarátnői.Megesett,hogyegy-egylánytmaguk
közé fogadtak az osztályból, de legtöbbször gyor-
san meg is szabadultak tőle. Mindenki Emily ked-
vét kereste, és rettegtek,mikor jön rá a bolondóra.
Olyan kor ugyan is rit ka go nosz tu dott len ni.
Mrs.Fábaszorultosztályábólháromlánysoha,de

sohanemférkőzhetettaközelükbe:Lucy Church, aki 
nemrégjöttaziskolába, Maria Szepinsky,akicsaklen-
gyelülbeszélt,noésperszeCicus.Hogymiértdön-
töttEmilyúgy,hogynemkérCicusból?Lehet,hogy
azért, mert őt lehetett a legjobban csúfolni. Emily
Lucybe is belekötött, de ő olyan betegesen sápadt
volt,ésúgyelvoltmagában,mintabefőtt.Azegész
nem értemeg.Mariával is próbálkozott, de az sem
volt va la mi nagy mu lat ság, mert Maria ilyen kor csak 
rá vi gyor gott, és len gyel ak cen tus sal an  nyit mon dott,  
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hogy „kozonom”. Így csak Ci cus ma radt, aki vi szont 
pillanatokalattcéklavöröslett,ésnagyszerűenlehe-
tett pisz kál ni.

A Pa pa azt mon do gat ta ne ki, hogy rá se ránt son, 
őazonbanképtelenvoltúgytenni,minthanemven-
néészre,amikorEmilypimaszkodikvele,hülyevic-
ceketmonda rövid lábárólmegakerekpopsijáról.
Majd' elsüllyedt, amikorEmilybalettóránutánozta,
aho gyan tán col. Ezt min dig olyan kor csi nál ta, ha a 
tanárnőnemnézett oda.Miért nemakarja aMama
meg ér te ni, hogy Emily egy sze mét dög? Na gyon, de 
nagyon nem igazságos, hogyminden szombat dél-
előttkétteljesóráraösszevanzárvaezzelazundok
lánnyal,pedigahéttöbbinapjátisazzaltöltiazisko-
lában,hogymesszeelkerülje.
Erikelnyújtózottaradiátorelőtt,kitátottalazacszí-

nűszáját,ésóriásitásított.Anaphátralévőrészében
aházkényelmeszugaibanpihengetett.Nemsokkal
ebédelőttmajdkimegyakertbe,hogymegmozgas-
saöregcsontjait,deéppcsakannyira,hogymegjöj-
jön az ét vá gya. Min dennap ezt a nyu godt élet rit must 
kö vet te.
De jó is lenne, gondoltamagában Cicus, ha egy

napra cserélhetnék ezzel a gondtalanul szendergő
macskával! Nagyot sóhajtott, bedugta a professzor
kövét a farmerja zsebébe, és eltűnődött azon, hogy
vajon bekapjon-emég egy brióst, mielőtt elmegy a
balettórára.
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2.
A balettóra

Emilynvadonatúj,rózsaszínbalettdresszfeszültfe-
hér balettnadrággal és rózsaszín balettcipővel. Az
anyukája(akinemjártdolgozni,ésláthatóanazvolt
életének egyetlen értelme, hogy a lányát cicomáz-
za) igazi balettkontyba tűzte föl a haját.A baletto-
sok úgy hív ják az ilyet, hogy chignon. Ép pen a pliéket 
gyakorolta.Teljesenleguggolt,ésközbenabalkar-
játkecsesenoldalranyújtotta.Abandaáhítattalállta
kö rül.
Cicusazöltöző legtávolabbi sarkába sietett.Élet-

ha lál kér dé se volt, hogy gyor san kész le gyen. Fel 
kellett kapnia a balettdresszt, mielőtt Emilynek al-
kal ma nyílt vol na va la mi un dok meg jegy zést ten ni 
abugyijáravagya trikójára (reggelbizonynemke-
vésidejébetelt,miresikerültelőszedniealegkevésbé 
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cikisbugyit).Gyorsanlevetetteafarmertésapulcsit.
Mégakezeisremegettközben.Aztánleültapadra,
hogy fel húz za a fe hér sztreccsnadrágot. Ci cus nem 
volt egy nád szál.
LucyChurchottültmellette.Éppa ruháithajto-

gattaösszenagyműgonddal.Vigyázva,hogy senki
se lássa, félénkenrámosolygottCicusra,aztánelfor-
dult,mégmielőttővisszamosolyoghatottvolna.
Cicusérezte,hogyelpirul.Kezdődik!Pillanatokon

belül rákvörös lesz. Valahányszor meglátta Lucyt,
valamiért elszégyelltemagát,mintha valami galád-
ságon kap ták vol na raj ta. Lucy és az anyu ká ja két 
hónapja költöztek be a mellettük lévő pöttöm ker-
tesházba.Mindkettenalacsonyakésvéznákvoltak,
ráadásulszégyenlősenviselkedtek,ésúgytűnt,hogy
egyfolytábanlógatjákazorrukat.Régebbenatenisz-
pályákmellettlaktak.Lucykorábbanegyolyanbel-
városi iskolába járt, ahol a lányok szalmakalapot
hordtak.Most,hogyaszüleielváltak,őisaTelizsák
TériÁltalánosIskolatanulójalett.
Kettőjüketazistenisbarátoknakteremtette,mégis

aligbeszéltekegymással.LucymegsepróbáltCicus-
hozközeledni.Haőpróbáltmegbeszédbeelegyedni
ve le, Lucy úgy tett, mint ha nem ven né ész re. Reg gel 
iskolábamenetmindigelőrerohant,hogynekelljen
Ci cus sal men nie. Ezt na gyon saj nál ta, mert klassz lett 
volna, ha van egy barátja, aki pont a szomszédban
lakik!NagyonjólelvoltaPapával,deegykopaszré-
gész még sem olyan, mint egy má sik kis lány.
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– Jé, néz zé tek már Williamset! – hal lot ta hir te len 
Emilyvihogását.–Fordítvavettefeladresszét!Ahá- 
tul ja van elöl.
Azöltözőbenmindenszemrászegeződött.Végig-

né zett ma gán, és lát nia kel lett, hogy a dresszt tény leg 
fordítvakaptamagára.Ezlettanagysietségből.Csak
állt ottmozdulatlanul,mint aki karótnyelt,mintha
azt re mél né, hogy így lát ha tat lan ná vál hat. Jaj, csak 
legalábbnepirultvolnael!Érzi,hogyvörösazarca!
–Hoppá!–mondtaEmily.–Jólbevághátuladresz- 

szed! Teljesen eltűnik a nagy fenekedben. Tisztára
olyan,minthatriplanagyseggedlenne.EzutánME- 
GAPOPSI-nakfoglakhívni!
Lucyn kívül mindenki visongott a röhögéstől.

Olyanhangosannevettek,hogyYvonne,abalett-ta-
nárnő is beszaladt, aki épp kint cigizett dugiban a
hátsókijáratnál.Megakartanézni,mifolyikazöltö-
zőben.Yvonnesoványvoltésfagyos,ahajátvörösre
fes tet te, és nem is tit kol ta, men  nyi re rang ján alu li nak 
tartja,hogyaparókianagytermébentanítsaagyere-
keketbalettozni.
–Williams,hagydmárabbaarendetlenkedést!–

pattogott. – Mindenki a dolgára! Negyed kettőkor
ebédelnimegyek.
Aröhögéselhalkult,márcsak itt-ottkacarásztak.

Hallatszott,ahogyalányokszedikacókmókjukat,és
belökikalengőajtót,mielőttbelépnekatáncterembe.
Cicusúgyálltott,mintegyfaszent.Aszájátharap-

dál ta, hát ha ak kor nem sír ja el ma gát. Utál ta Emilyt. 
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Valamennyiüketutálta.A terembebefelémenetva-
lakimeglökte,éshalkankuncogvaafülébesziszegte,
hogy: „Mega Pop si!”
Egyedülmaradt az öltözőben a hátizsákokkal és

a halmokbadobált ruhákkal. Leült a padra.Apro-
fesszorköveakadtakezébe.Éppakkorakartabele-
dobniahátizsákba,amikorEmilybelekötött.Erősen
megszorította,úgyérezte,hogymegnyugtatja.Jóér-
zésvolt,ahogyapicitéglaéleiatenyerébevágódtak.
Habemegy,atöbbiekabbanapillanatbanmegint

el kez de nek rö hög ni. Per sze han go san sen ki sem fog, 
mertYvonnehamarfelkapjaavizet.Deitt-ottmajd
elkezdenek sutyorogni,meg halkan vihorászni,mi-
alattYvonneordítozik,hogy„…ötödikpozíció,ket-
tő-három, demiplié, kettő-három, figyelj a karodra,
kettő-három”.
Egy könnycsepp elszabadult, és lassan lefelé gu-

rult az or rán. Rá csep pent a pro fes  szor kö vé re, olyan 
voltrajta,mintegygyöngyszem.APapaaztmesél-
te,hogyerrőlavalamirőlazthiszik,varázsolnilehet
vele, és tel je sí ti a kí ván sá ga in kat.

Azt kí vá nom, hogy Emilynek nő jön ha tal mas, ren gő hát
só fer tá lya!Cicusfortyogottaméregtől.Vigaszképpen
magaeléképzelte,amintEmilyfelsikolt,amikorész-
reveszi,mekkora hátsója lett hirtelenjében. És örök-
re ígymarad,mert ez a fenékakkor is visszanő,ha
Emilylevágjaonnét.Ettőlkicsitjobbanéreztemagát.
ValamiértmegjelentelőtteErikpofija.Talánazért,

mertazelőbbeszébejutott,hogyahalottprofesszor 
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annak idején amacskaisten után kutatott. Erikmo-
soly gott, zöld sze mé vel nyu god tan hu nyor gott.
Aztánamacskapofácskájaelhalványodott,ésegy-

szercsakegymásikszőrösarcnézettveleszembe.Egy
fe ke te macs ka fe je volt, a sze me úgy vi lá gí tott, mint egy 
fényszóró.Ezmegmi?Cicusbehunytaaszemét,dea
szem hé ja mö gött is lát ta az is me ret len macs ka po fá ját. 
Hatalmas szeme egyre fényesebben tündökölt, míg-
nem a kis lány egy szer csak azon kapta ma gát, hogy  
elmúltmindenbánata,ésabátorságaisvisszatért.

Ön kén te le nül mor mol ni kez dett va la mit:
– A Temp lom rám ru há zott ere jé nél fog va azt kí vá nom, 

hogy le gyek Prüszkh is ten alatt va ló ja!
A mel le el szo rult, mint ha egy kéz mar kol ta vol na 

megaszívét.Alélegzeteiselakadtmeglepetésében.
A karja és a lába zsibbadni kezdett. Érezte, hogy a
hátamegnyúlikésívbegörbül.Csakzsugorodottés
töpörödött,mígnemaruháiegyhalombanhevertek
körülötte.Aprofesszorköveelőszörcsakátlangyoso-
dottatenyerében,aztánfelforrósodott,végülégetni
kezdte.Sikoltvaejtetteel,ámlegnagyobbdöbbeneté-
reasikolybólelnyújtott,kétségbeesettnyávogáslett.
Képtelenségnektűnt,amitörtént!Lerogyottaföl-

dönheverőbalettdresszre.Úgyérezte,minthavala-
mi szél vi har mér he tet le nül mes  szi re so dor ta vol na. 
Azt sejtette, hogy picike lett. Az öltözőmost óriási
csarnoknak rémlett, amelyetmindenféle árnyakné-
pesítettek be.Minden kékes színbenúszott,mintha
egy rossz vi de o fel vé telt néz ne.
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Deaz,hogynemlátmindentolyanjól,mintmás-
kor, most nem is volt fontos. A füle egyszeriben
olyanéleslett,hogyeddigismeretlenzajokegészse-
regét hallotta: a padló alól mélyről jövő neszezést,
suttogásokat, amelyeket nem értett, morajlást, kiál-
tá so kat, csi cser gést és ri kol to zást. Mi cso da ka val kád! 
Balettóránmáskornemigenhallottmástaklimpíro-
zásonkívül,aztiscsakYvonnemagnójáról.Ja,meg
Yvonne or dí to zá sát. Ezt per sze most is hal lot ta, de 
nemvoltateremben,éskülönbensemérdekelte.Az
ablakonátbeszűrődöttegymadárcsicsergése.Cicus-
nakösszefutottanyálaszájában,sőtmégapumpais
felmentbenne:hü lye ma dár, csak bos  szan tasz, pe dig de 
meg kós tol ná lak!

És a sza gok! Ol dal ra for dí tot ta a fe jét, és egy szer re 
illatokáradataleptemeg.Olyanélénkekéserőtelje-
sekvoltak,hogymár-márúgyérezte,hallaniisképes
őket. EmilyBaines rózsaszínűmelegítője ott feküdt
mellette,ésőmegérezterajtaalányszagát,ámakkor
lepődött csakmeg igazán, amikor észrevette, hogy
azegésztesteliba-,jobbanmondva,macskabőröslett
tőle.Hátát felpúposítvakitátottaa száját, ésmérge-
sen fújt egyet.
Macskavanazöltözőben.
Őmagavoltaz–Cicusmacskáváváltozott.
Ki nyúj tot ta a kar ját, és egy for más, vö rös man csot 

pillantott meg. Még mindig akadtak emberhez illő
gon do la tai, de ezek mind un ta lan ös  sze ke ve red tek 
egymacskagondolataival.Elképesztővolt!Devajon
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hogynézhetki?Azöltözőbencsakegytükörvolt,az
isamosdófölött.Ámfelfedezte,hogya lábaipom-
pásan erősek és ruganyosak lettek, ésmagasra tud
ugrani.Egykecsesszökellés,ésmárisamosdókagyló
szé lén állt. Oly ügye sen egyen sú lyo zott, hogy azt egy 
kö tél tán cos is meg iri gyel het te vol na.
Atükörbenegygyönyörű,baracklekvárszínűkis-

macskát pillantott meg. Szemecskéje áttetsző sma-
ragdzölden ragyogott. A nyakát bársonyosan puha,
sárgásbarnacsíkokdíszítették,akáregykölyökmacs-
káét,amancsaésafarkaazonbanhosszúvoltéske-
cses.Cicustmindigizgatta,milyenlehetaz,havalaki-
nekfarkincájavan.Mostmártudta,hogyolyan,mint-
haazembernekeggyeltöbbvégtagjalenne,amelyet 
azértlengetide-oda,hogyígyegyensúlyozzaatestét.
Valóban csodálatosan szép cicus lett. Az ember-

Cicusnak hullámos barna haja volt és kerek barna
szeme,sbárazarcanagyonkedves,csakolyanvolt,
minta többi ember.Bezzegakis tűzvörösállatban,
akiatükörbőlnézettrá,nemvoltsemmi,amimások-
hozhasonlítottvolna.Tudta,hogyavörösnőstény-
macskák különösen ritkák, és nagyon büszke volt
rá, hogy ilyen kivételes jószág lett belőle. Életében
először érezte meg, milyen szépnek lenni. Örömé-
bensóhajtottegyet(asóhajtásbólperszemélyrőljövő
nyávogáslett),ésamosdórólügyesenLucyhátizsák-
já ra ug rott.
Fantasztikus érzés volt! Ugyan hány ember me-

het szabadságra a saját testéből, hogy aztán olyan
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dolgokravállalkozzék,amikrőla jóöregkarjaéslá-
bamégcsakálmodnisemmertsoha?Cicusszökellt,
ugrabugrált, hempergőzött. Nem tudott betelni a
könnyed mozdulatokkal. Szabadnak érezte magát.
Körbecikázottazöltözőn,végigfutottaruhafogasok
tetején, és többszörmerészen fejestugrott azössze-
hajtogatottruhákpuhahalmába.Rájött,hogyatestét
ki tud ja nyúj ta ni, majd ös  sze tud ja pré sel ni, mint egy 
harmonikát.Macskánaklennipontosanolyancsodá-
la tos do log volt, ahogy el kép zel te. Ad dig ug rált és 
játszadozott,mígkinemfogyottbelőleaszusz.
Aztánleültgondolkozni.Mielőttészbekapottvol-

na, hogy mit is csi nál tu laj don kép pen, már az éles 
pi ci kar mai kö zött nya lo gat ta a man csát. A nyel ve 
olyan volt, akár a smirg li. Ez már egy ki csit sok volt 
neki.Félnikezdett.Jó,tudja,hogyaprofesszorkövé-
neksegítségévelhogyanlehetvisszafordítaniakíván-
ságot,deakőbeleesettahátizsákba,annakisaleg-
aljára,aropiszacskókéscsokipapírokközé!Bedugta
anagybajuszospicifejétahátizsákszájába.Nagyon
bántottaazorrátannakamegbarnultbanánhéjnaka
bűze,amittegnapelfelejtettkidobni.
Kint,anagyterembenabbamaradtaklimpírozás.
– Cat Williams meg mi a cso dát csi nál en  nyi ide ig? 

Williams! – csat tant fel Yvonne hang ja.
Cicushallotta,hogyazöltözőajtajamegnyikordul.

Valaki bejött. Igyekezett elbújni, eltűnni a hátizsák-
ban.Demégmacskakéntismeggyűltabajaafeneké-
vel,mert az bizonykilátszott.Keservesennyávogott, 
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amikorérezte,hogyYvonneujjaimegragadjákagra-
bancát.

– Te meg hogy ke rül tél ide? – mo rog ta Yvonne.
Ci cus ki kec mer gett az uj jai kö zül, és le hup pant 

a kőre. Yvonne két ütött-kopott balettcipője nézett
vele farkasszemet.Olyanok voltak,mint a vontató-
hajók, Yvonne pedig sziklafalkéntmagasodott fölé-
jük. Aztán le ha jolt, és Ci cus érez te, hogy föl eme lik. 
Ez se tör tént meg ve le mos ta ná ig. Ész re vet te, mi lyen 
könnyűlett,milyenpiciésgyámoltalan.Azemberek
veszélyt jelentettek rá. Yvonne rendkívül óvatosan
fog ta meg, de a sza ga na gyon za var ta Ci cus or rát. 
Kétségbeesettenfészkelődött.Yvonneazonbanegyre
szorosabban tartotta. Elnevettemagát, és visszasie-
tettatáncterembe.

– Néz zé tek csak, mit ta lál tam! Kié ez a kis macs ka?
Abbanapillanatbanhuszonöt lánytermettkörü-

löttük, és mind egyszerre kezdte becézgetni a kis-
macs kát.

– Jaj, de édes!
– Ó, de cu ki!
–Akezembevehetem?
–Én,haddvegyemelőszörén!
A macs ká vá vál to zott Ci cus resz ke tett. Túl so kan 

akartákszeretni.Ésolyannagyokvoltak.Olyanfur-
csavolta szaguk.Azzalanagykezükkelegyfolytá-
banőtpaskolták.OdabújtYvonnecsontosmellkasá-
hoz.
–Álljatoktávolabb!Úgylátszik,fél.
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Aszagok furcsa áradatábanmegérzett egykelle-
mesen ismerős illatot, amely a biztonság érzésével
töltötteel.Nemteketóriázott,márugrottis.Azaré-
sze, amely még min dig Cat Williams volt, lát ta, hogy 
Lucy Church karjában landol. Lucynek nagyon jó
illatavolt, védelmetnyújtott.Olyangyengéden tar-
tottaakismacskátazujjaiközött,hogyazmegnyu-
godott,ésmegkönnyebbültendorombolnikezdett.
–Tetszelneki–mondtaYvonne,akimostazegy-

szermég el ismosolyodott, és láthatóan tökéletesen
elfeledkezettarról,hogynemtaláljaazegyiktanítvá-
nyát.
Lucy halkan szólalt meg, nem tudva, hogyan

mond ja el, amit sze ret ne.
–Vanegymacskám.Lehet,hogyazőszagátérezte

megrajtam,ésezértgondolta,hogyénnembántom.
–Igen,biztoserrőlvanszó–szóltbelearettene-

tesEmilyBaineskényeskedőhangon.–Addcsakide!
Biz tos érez ni fog ja raj tam az én ara nyos ki csi kém nek, 
Cso ki nak a sza gát.

Lucy nem akar ta oda ad ni a macs kát, de Emily 
elvárta, hogy a többiek engedelmeskedjenek neki.
Cicus csak azt lát ta, hogy két ha tal mas kéz nyúl fe lé, 
ame lyen az uj jak olya nok, akár egy ket re cen a rács.  
Aszagukpedigförtelmes.Nyivákoltegyet,ésalapo-
san meg kar mol ta Emilyt.
–Aúú!–sikítottaEmily.–Ó,ezakis…!Juj,vegyé-

teklerólam!
YvonnelehámoztaacicátEmilyről.
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–Jólvan,elég!Kiviszeminnen.
– Nem kellene szólnunk az állatmenhelynek? –

kér dez te Lucy.
–Biztoshazafogtalálni–mondtaYvonne,deköz-

ben már másutt járt az esze. – A macskák mindig
haza ta lál nak.
Emily dúlt-fúlt, miközben a karmolások vöröslő

he lyét dör zsöl get te a ke zén.
–Micsoda alattomos dög! Csoki sohasem csinál-

na ilyet.
–Gyerünk,lányok,visszaaterembe!–szóltrájuk

Yvonne.
AkarjábakaptaCicust,éskisietettveleaparókia

utcaibejáratához.Kivágtaazajtót,ésleengedteajár-
dára.Azajtóbecsapódott,őpedigottálltegyedüla
hatalmas,kiismerhetetlenvilágban.
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