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Bevezető

Valamikor régen a macskák és az egerek között béke honolt. Akkor még úgy tűnt, ez a béke örökké tart majd.
A macskák Macskaországban éltek, az egerek pedig Egérországban. A két ország határos volt egymással, de a határ csak a térképen és a hivatalos iratokban létezett. A valóságban szabadon járkáltak egymáshoz a macskák és az
egerek, amikor csak kedvük tartotta. Nem volt határőr,
nem volt vámvizsgálat. Igaz, rendőrség és adóhatóság sem
létezett. Egércsapda sem.
Egérország államformája köztársaság volt, Macska
országé monarchia. Ami azt jelenti, hogy Egérországot demokratikusan megválasztott kormány irányította,
Macskaországnak pedig királya volt. Történetünk idején
Első, más néven Fokhagymás Morci uralkodott az ország
szépséges fővárosában, Dorombváron. Dorombvár a Cica
folyó mentén épült, közepén a Dorombhegy magasodott.
Meredek, kanyargós út vezetett a hegy tetejére, ahol a király vára állt.
Első, más néven Fokhagymás Morcit az alattvalók ma7
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Bevezető

guk közt csak úgy hívták: „Morci király”, vagy egysze
rűen: „a mi Morcink”. Szerették őt, ezért néha úgy is emlegették: „a jóságos Morci”.
A macskakirály azért volt népszerű a macskák és az egerek körében egyaránt, mert az ő nevéhez fűződött a macskák és az egerek békekötése. Olyan jól sikerültek a béketárgyalások, hogy uralkodásának hosszú-hosszú évei alatt
soha egy hangos szó nem esett macska és egér között, a
két szomszédos ország barátságban élt egymással. Már el
is felejtették, hogy valaha viszály volt a macskák és az egerek között.

9

macskakiraly_bel.indd 9

15/10/18 12:54

1. fejezet

Négy kívánság

Új nap virradt Macskaországra. Varjak károgtak a Dorombvárra vezető országút jegenyefáin. A fővárosban
imitt-amott már nyíltak is az ablakok, hogy kiszellőztessék az éjszaka állott levegőjét. A főutcán pedig megjelentek az első kerékpáros macskák.
Odafönt a Dorombhegyen, a királyi várban még minden
ablak el volt függönyözve. Mélyen aludt a macskakirály.
Három méter széles, négy méter hosszú volt az ágya, két
selyempárnán nyugodott a feje, és horkolt, akár egy sündisznó. Minden kilégzésre halkan megcsörrent feje fölött
a kristálycsillár.
A horkolás kihallatszott a folyosóra is, ahol két lakájmacska járkált lábujjhegyen.
Hirtelen elnémult a horkolás.
Flikk és Flakk, a két lakáj megtorpant és a fülét hegyezte. És valóban! Csengettyűszót hallottak: Morci király felébredt. A következő pillanatban már fel is nyávogott:
– Éhes vagyoook!
A két lakáj szélsebesen a lépcsőhöz szaladt. Lecsusszan10
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1. fejezet

tak a korláton a földszintre, ahol a konyhában már várták
az utasításokat.
– Morci király fölébredt! – kiáltották egyszerre már
a küszöbről, aztán berontottak a konyhába.
– Szóval fölébredt – pödörgette a bajszát komótosan Ribizli Jakab, a főszakács. – Hát jól van, akkor vihetitek is
a reggelijét. De ne rohanjatok úgy, az ég áldjon meg titeket, mert még elejtitek ezt a méregdrága porcelánt!
Flikk és Flakk mancsba vett egy-egy ezüsttálcát, és már
rohantak is fölfelé. Versenyt futottak a lakosztályig.
– Első! – rikkantott Flikk, a tigriscsíkos lakáj, amikor
megállt az ajtó előtt. Társa lihegve követte, és így szólt:
– Jó, de tegnap meg tegnapelőtt én voltam az első!
– Igen, de útközben leejtettél két fahéjas csigát, úgy
nem ér – tiltakozott a tigrisbundás. – Meg egyébként is,
ami tegnap volt, már nem érvényes. Az az érvényes, ami
ma van.
– Hülye – fújt rá Flakk, és meglökte.
– Te vagy a hülye – tiltakozott Flikk, és ő is nagyot lökött Flakkon. Majdnem fel is borult a kávéval teli kanna.
Ekkor újra meghallották odabentről a király hangját:
– Éhes vagyoook! Reggeliiit!
– Psszt – suttogta Flikk, méltóságteljes testtartást vett
fel, és lenyomta a kilincset.
– Jó reggelt kívánunk felségednek – köszöntötték kórusban Morcit.
– Viszont – morgott a bajsza alatt a macskakirály. Ébredés után mindig rosszkedvű és szűkszavú volt. Ült az
12
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Négy kívánság

óriási ágy közepén, koronája lecsúszott a bal fülére, bajsza
gyűrött volt kissé, sárga szeme zavaros, akár a kipukkadt
tükörtojás.
Flikk és Flakk letette a tálcákat, majd sorban széthúzták
a súlyos brokátfüggönyöket az ablakokon.
– Már megint süt a nap – morogta Morci király kedvetlenül. – Mindennap süt a nap. Rémesen unalmas.
A lakájok közben hajlongva az ajtó felé hátráltak.
– Reggeli után kéretem a borbélyt! – kiáltott utánuk a
király.
– Igenis, felség – felelt kórusban Flikk és Flakk, majd
gyorsan becsukták maguk után az ajtót. Kint a folyosón néhány pillanatig némán álltak, majd Flakk megszólalt:
– Hát ez megbolondult. Most meg mi baja a napocskával? Ahelyett, hogy örülne a szép időnek!
– Te ezt nem értheted – legyintett Flikk. – A királyok
már csak ilyenek. Mindig mást akarnak, mint ami van.
– Jó, de akkor se normális – duzzogott Flakk.
– Ezért lett király, te hülye! Mert nem normális.
– Te vagy a hülye! – fújt Flikk arcába Flakk. – Gyerünk,
versenyfutás a konyháig!
– Rendben – biccentett Flikk, és már rohantak is. Várta
őket a személyzeti reggeli.
Morci király eközben rávetette magát az ételre. Meg
evett öt fahéjas csigát, három túrós batyut és négy mézes
zsömlét. Megivott hozzá egy kanna kávét, a végén kiszürcsölte a kancsóból a maradék tejszínt is. Most már csillo13
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1. fejezet

gott a szeme. Megigazította fején a koronát, és kimászott
az ágyból.
Történetünk kényes ponthoz érkezett. El kell mondanunk, hogy Morci király kövér volt. Kövér? Az nem kifejezés! Hájpacni. A bundája viszont szép volt. Sűrű, fénylő,
bársonyos, elefántcsontszínű.
Kopogtak.
– Tessék! – kiáltott Morci király.
Lajos kandúr érkezett, a házi és udvari borbély, szakmájának tekintélyes mestere.
– Jó reggelt, felség!
– Szervusz, Lajos – szólt hanyagul a király. – Bontófésűvel bontsd ki a gubancokat a bundámon, aztán keféld
át, végül fesd be. A bajuszt kérem kisimítani. Körömreszelést is kérek.
– Igenis, felség.
Morci király nyögdécselve letelepedett az ágy melletti
fésülködőasztalkához, a tükör elé, Lajos pedig nekilátott,
hogy kifésülje a bundáját.
– Mikor van a születésnapom, Lajos?
– Augusztus tizennegyedikén – vágta rá a borbély. – Három nap múlva, felség.
– Így van – biccentett a király. – Augusztus tizennegyedikén, azaz három nap múlva. És tudod, mit szeretnék
születésnapomra?
– Nem tudom, felség.
– Akkor megmondom neked. Négy kívánságom van.
Egy: óriási, csodálatos torta, ami egészen másképpen néz
14
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Négy kívánság

ki, mint a közönséges torták. Első ránézésre ne is lehessen tudni, hogy torta. Talán úgy nézhetne ki, mint egy
víziló, vagy mint egy elefánt. Szóval valami őrültség legyen, érted? Kettő: hatalmas vihart szeretnék. Villámlással, mennydörgéssel, ami belefér. Három: egy valódi
varázslót, aki varázsol nekem valamit. De tényleg igazi,
hús-vér varázsló legyen, ne valami vacak, szemfényvesztő bűvész, aki fehér nyulat húz elő a cilinderéből. Négy:
szeretnék még egy lovat. Egy kis lovacskát, amin lovagolhatnék. Hát igen…
Lajos közben kifésülte a király bundáját, és nekilátott,
hogy befesse. Kétnaponta kellett befestenie.
Morci király fekete csíkokat festetett a bundájába, hogy
úgy nézzen ki, mintha hermelinpalástja lenne.
– Hát igen… – sóhajtott újra. – De persze tudom én
is, hogy már nincsenek igazi varázslók. És a nap is úgy
fog sütni a születésnapomon, ahogy mindig. Majd biztosan kapok valami hót unalmas tortát, gyertyákkal meg
minden. Lovacskáról úgyszintén nem is álmodhatom. Jaj,
minden annyira unalmas! Lajos, én mondom neked, nem
könnyű a királyok élete.
– Igenis, felség – mondta Lajos.
– Ne mondogasd folyton, hogy „igenis, felség” – förmedt rá Morci. – Ez is mennyire unalmas!
– Igenis… – kezdte Lajos, aztán észbe kapott. – Azaz
hogy igaza van felség, felségednek mindig igaza van.
– Hát ez az, Lajos. Mindig nekem van igazam, mert én
vagyok a király. És ez is mennyire unalmas! Borzasztó!
15
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Lajos erre már válaszolni se mert.
– Éppen ez a probléma – folytatta a király. – Megtehetném, hogy parancsba adom a fura tortát, meg a lovacskát,
sőt talán még a varázslót is parancsba adhatnám. De akkor az már nem ajándék! Oda a meglepetés, és én unatkozhatom megint. Habár, azt hiszem, úgysem értesz egy
szót sem abból, amit beszélek.
– Igenis, felség.
– Igenis, felség… Tűnj a szemem elől, mielőtt belepusztulok az unalomba!
– Igenis… – Lajos kapkodva összeszedte a szerszámait,
és eliszkolt a királyi hálószobából.
Morci király a tükör előtt állva nézegette a bundáját.
– Nagyon szép – morogta a bajsza alá. – Tökéletes. Szuper. És unalmas. Minden unalmas, kivétel nélkül minden. Legközelebb rózsaszín tigriscsíkokat kérek, méregzöld pöttyökkel a csíkok között…
Lajos leszaladt a lépcsőn, egyenesen a konyhába. Ribizli
Jakab éppen zöldséget pucolt a leveshez.
– Jakab! – kiabált Lajos izgatottan. – Megvan! Tudom,
mit kíván a király születésnapjára!
– Tényleg? – nézett fel Jakab. – Halljam!
– Ne itt és ne most – szólt határozottan Lajos. – Ide figyelj: most azonnal hívd fel a városi pékséget, és mondd
meg az egérinasnek, hogy mondja meg a főnöknek, ma
este tanácsülés, minden cukrász- és pékmacska jelenjen
meg, plusz minden követségi egér. Találkozunk lent a
16
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városban, a pékműhelyben, nyolckor. Megértettél mindent?
– Pékműhely, nyolc óra – ismételte Ribizli Jakab. – Haver, nekem már most lyuk van az oldalamon a kíváncsiságtól!
– Mi már fél nyolckor találkozunk a várudvaron, a kútnál. Most átmegyek Oszkárhoz, őt is be kell avatni.
Miközben a szakács a városi pékség számát tárcsázta,
a borbély leszaladt a várudvarra. Az udvar túloldalán egy
keskeny boltív alatt kellett keresztülvágni egy másik, kisebb belső udvar felé. Magas falak vették körül ezt az udvart, a falakat sűrűn benőtte a borostyán. Egészen fönt, a
zöldellő falba vájva sorakoztak Morci király hálószobájának ablakai.
Ennek az árnyékos udvarnak a leghátsó zugában, egy
gesztenyefa takarásában állt Oszkár kandúrnak, az udvari karbantartónak a műhelye, bár ez a műhely a korhadt
deszkafalaival inkább sufnira emlékeztetett.
Na de mi mindent rejtegettek ezek a korhadt deszkák! Kerekeket, csavarokat, csöveket, babakocsit, drótot.
Lámpákat, ágyakat, tömlőket, fúrókat, órákat. Ládákat,
dobozokat, skatulyákat, szelencéket. Láncokat, bilincseket. Kávéfőzőt, bőröndöt, ruhafogast. Kályhacsövet… De
ha minden tárgyat felsorolnánk, amit ez a sufni rejtett,
sosem érnénk a történet végére. A sok limlomot és értékes tárgyat Oszkár hosszú évek alatt gyűjtötte össze, mert
minden jó lehet valamire. Oszkár ugyanis nem afféle közönséges karbantartó volt, aki a vízvezetékkel meg a per17
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1. fejezet

gő vakolattal bajlódik, hanem igazi feltaláló! Egyszerűen
bármit fel tudott találni. Csak meg kellett neki mondani,
miféle masinára van szükség, ő pedig néhány nap alatt
összerakott valamit a szanaszét heverő limlomokból. Valójában zseni volt, de ezt csak kevesen tudták. Például Lajos, a borbély.
Lajos zárva találta a műhely ajtaját.
– Oszkár! – kiáltott. – Én vagyok az, Lajos. Otthon
vagy? Nyisd ki!
– Máris – hallotta odabentről Oszkár hangját. Valami
puffant, valami csörömpölt, Oszkár káromkodott, aztán
végül kattant a zár.
– Ja, csak te vagy az – morogta a feltaláló. – Bújj be! Éppen születésnapi ajándékot barkácsolok a királynak, azért
is zárkóztam be. Nézd csak meg, mindjárt készen van: egy
háromkerekű bicikli, hogy ne essen el biciklizés közben.
A vázat egy régi vaságyból készítettem, szuper erős, törhetetlen. A kerekeket pedig a megszüntetett erdei kisvasút kocsijairól szedtem le. Szerintem el fogja bírni a súlyát.
Már csak lakkozni kell. Mit szólsz?
– Felejtsd el, Oszkár – szólt kíméletlenül Lajos. – Ma
reggel megtudtam, mit kíván a király születésnapjára. Bicikli nincs a kívánságlistáján, azt mindjárt meg is mondom neked. Te jó ég, hogy mennyire boldogtalan az a szerencsétlen flótás! Halálra unja magát!
Oszkár sértett arcot vágott.
– Nem kell neki bicikli? Pedig annyi munkám van benne. Ezt nézd meg, tényleg jó darab! – Azzal nyeregbe pat18
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1. fejezet

tant, és tett egy kört a szűk műhelyben. A pedál irgalmatlanul nyikorgott, és már a második körnél kilazult az egyik
kerék csavarja. A bicikli felborult.
– Elfelejtettem meghúzni a csavart – mondta zavartan
Oszkár. – Csak ennyi a baja, amúgy tökéletes. Ja, és a pedált kell még beolajoznom…
– Oszkár, figyelj már rám! – vágott a szavába Lajos.
– Nem is akarod tudni, mit kívánt Morci király születésnapjára?
– Dehogynem, figyelek – mondta Oszkár. – Értem én,
amit mondasz. A királynak nem kell bicikli. Jól van, akkor
én fogom használni!
– Oszi, drága barátom, ne játszd már itt nekem a sértett primadonnát! Csodálatos a biciklid, fantasztikus, lélegzetelállító!
– Tényleg? – mondta Oszkár, és már mosolygott is.
A művészeknek csodálókra van szükségük, ennyi a titok.
– Hát peeersze – vigyorgott Lajos. – A legklasszabb bicikli, amit valaha láttam. Az egész világon nincs még egy
ilyen csodálatos bicikli. Egyszerűen őrületes, én mondom
neked. Ilyen csak egy zseni keze alól tud kerülhet ki. Na,
most már meg vagy elégedve?
Oszkár közben leült a földre, behunyta a szemét, és boldogan mosolyogva hallgatta a borbélyt.
– Ó, milyen csodálatos érzés, hogy elismerik és megértik a macskát! Zene füleimnek minden szavad! Szívemet
mintha balzsammal kenegetnék, egészen elolvadok… –

20
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dorombolta Oszkár, és hanyatt feküdt az udvar kövén.
– Folytasd…
– Mára elég volt, mert még elájulsz nekem – förmedt rá
Lajos. – Most légy jó cica, ülj le ide, erre a ládára, és hegyezd a füledet, mert fontos mondandóm van.
Oszkár erre tényleg fölkelt a földről, megrázta magát,
leült egy ládára, és várakozóan nézett Lajosra.
– Először is – kezdte Lajos. – Morci király egy külön
leges tortát szeretne. Vízilótortát vagy elefánttortát vagy
valami hasonlót. De ezzel neked nem kell törődnöd,
majd a cukrászok meg a pékek megoldják. Ma nyolckor
lesz a tanácskozás az udvari pékműhelyben. Te is jössz.
A torta szerintem nem lesz gond. Másodszor: Morci egy
lovat szeretne. Az majd az egerek dolga lesz. Az égvilágon mindenhol van beépített egerük, majdcsak felhaj
tanak egy lovat, szóval amiatt sem kell aggódnunk. Harmadszor és negyedszer azonban: a varázsló és a vihar!
Az lesz ám a kemény dió, haver. Egy igazi varázslót akar
ugyanis. Nem ám bűvészt! Olyat, aki nemcsak ügyes, hanem tényleg varázsol, érted? Na de honnan vegyen ilyet
a macska manapság? Aztán még ráadásul a vihar! Képzeld el, hogy egy valódi, kifejlett példányt akar, éppen a
születése napján. Pont itt, ahol nyolc éve nem volt egy
szál vihar se!
– Mi sem egyszerűbb – vont vállat Oszkár. – Majd a varázsló varázsol neki vihart, és el van intézve.
– Miért, te ismersz varázslót? – kérdezte Lajos.

21
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– Nem – vallotta be Oszkár. – Csak úgy gondoltam…
– Ide figyelj, én azt hiszem, a varázslót nyugodtan ki is
hagyhatjuk – szólalt meg némi töprengés után Lajos. – Ha
a másik hármat megkapja, örömében meg is feledkezik a
varázslóról. Igen, ez lesz…
– Na és a vihar? – kérdezte gyanakodva Oszkár.
– Azt majd te megcsinálod! – vágta rá Lajos.
– Ééén? – Oszkár nagy szemeket meresztett.
– Bizony hogy te! – vigyorgott Lajos. – Oszkár kandúr,
királyi karbantartó és mérnök, feltaláló, ezennel megbízom egy vihargép elkészítésével!
Oszkár felugrott.
– Na ne, Lajos, ezt te se mondod komolyan! Képtelen
vagyok rá. Csinálja valaki más. Biciklit, hintát, kerekeken
guruló festőlétrát, betörésbiztos zárat, bármit, amit csak
akarsz. De vihargépet?! Egyáltalán, hogy néz ki egy vihargép?
– Az nekem tökmindegy – közölte Lajos. – Az a lényeg,
hogy vihart tudjon csinálni. Felhőt, villámot, mennydörgést, esőt… szóval vihart. Én most megyek, Oszkár.
Hidd el, képes vagy rá! Ne felejtsd el, hogy zseni vagy! Fél
nyolckor az udvaron, a kútnál. Viszlát!
Azzal elment, Oszkár pedig csak állt a műhelye közepén, mint akit megbabonáztak, és bámult maga elé. Az
után járkálni kezdett az összegyűjtött kacatok között.
Mancsát összefonta a hátán, vállát előreejtette.
– Vihargép – morogta időnként, csak úgy magának.
– Vihargép, sok villám, mennydörgés… Bumm! Bumm!
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Négy kívánság

Körülbelül fél órán át járkált így fel-alá, mint foglyul ejtett tigris a ketrecben. Aztán a tervezőasztalához rohant,
leült, és zsebkésével vadul hegyezni kezdte a ceruzákat.
Csak hegyezett, hegyezett, mormolt maga elé, a ceruzák
pedig egyre csak rövidültek, csonkok lettek, végül nem
maradt belőlük semmi.
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ERWIN MOSER 1954-ben
született Bécsben, és 2017-ben halt
meg ugyanabban a városban. Eredeti
szakmája nyomdai szedő.
1980-tól 2016-ig jelentek meg
varázslatos történetei, melyeknek
szerzője és illusztrátora is egy
személyben. Számos képes- és
gyerekkönyvet készített, amelyekkel
több díjat is nyert.
Fantáziadús rajzaival és szívmelengető
meséivel a német nyelvű gyermek- és
ifjúsági irodalom élvonalába tartozik.
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Erwin Moser könyvei a
kiadó gondozásában
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