
■ No persze a cicák cseppet sem 
rajonganak a kiállításért. Szá

mukra valóságos tortúra kikerülni a 
gazdi jótékony oltalmából. Kínszen
vedés egy szűk ketreccel felcserélni 
a megszokott, puhán bélelt, selyem- 
szalagokkal díszített kosárkuckót. 
Pedig hát abban szundikálni, ké
nyesen nyújtózkodni igazán jó! Egy 
magára valamit is adó cicának azon
ban tűrnie kell, mert hiszen a kiállí
tás és a macskaverseny a jó minősí
tések megszerzése. A jó tenyészve 
nal és a nemes tulajdonságok érté 
kelése fontos.

Szende Ferencvárosi Bonifác, az 
egyik esélyes sziámi kandúr méltat
lankodása mégiscsak beszédes. Szü
net nélkül fúj és borzolja a szőréi 
Csóválja gyönyörű ívű farkincájál 
ami pedig egy jól megtermett kan
dúrnál nem éppen a barátkozás jele 
Talán azért oly dühös, mert még csak 
a közelükbe sem férkőzhet a bájos ci
cahölgyeknek. Elérhetetlenül messze 
van tőle Szépek Szépe Anita és Ha- 
rapka Bambina Boci. Bosszantó, 
hogy jegjobb cimborájával, Szent- 
ivánéji Bonifáccal sem huncutkod - 
hat a „női lakosztály’’ környékén.

A ketrecközösséget most egyelőre 
az Ausztriából, Csehszlovákiából 
Hollandiából, Lengyelországból, az 
NSZK-ból, Olaszországból, Norvé
giából, Svédországból érkezett macs
kákkal együtt kell vállalniuk a „ven
déglátó” magyaroknak. Ami még 
csak hagyján, de jönnek az embe
rek, hölgyek és urak, szeplős arcú 
pimasz kölyök. Piszkálódnak. be
nyúlnak a ketrec rácsai között és

förtelmes hangon szólongatják a ci
canemzetségek legszebb és legbüsz
kébb példányait. Hát csoda, ha ezek 
után számos macskakollégának ele
ge van a béketűrésből, és állati büsz
keségét, fajtájának nemes önérzetét 
kifejezve karmait használja védeke
zésképp?

Ám mi ez a kín ahhoz képest, ami 
az őrület második napján követke
zik. Amikor fehér köpenyes emberek 
jönnek, és erélyes mozdulattal kive
szik a cicákat ketreceikből, majd a 
bírók asztalára teszik, ömlik a szép
ségverseny résztvevőire a reflektor- 
fény, csillognak a felborzolt bundák, 
és macskák opálszemében bujkáló 
riadalmat elrejti az erős fénynyaláb. 
A cicákat a magasba emelik, forgat
ják őket, majd egyszerűen lezsup- 
polják az asztalra, ahol „szakavatott” 
kezek végigmarkolásszák őket, or
ruktól a farkuk hegyéig, a legkisebb 
porcikájukat is. Ha fújnak, ha rúg- 
kapálnak és borzolják a szőrüket, az 
még nagyobb gyönyörűségre ösztön
zi a lármás emberhadat. Végül már 
csak néhány kitartó és szenvedések
től meg nem tört cirmos marad a 
„ringben”. Türelemmel viselik a fé
nyes serlegek, a magas díjak kiosz
tását. Basztet istennő szent állatai
nak az egyiptomi palotákban bezzeg 
nem volt ilyen hitvány sorsuk!

Más a véleménye erről a bírónak. 
Per Hifling-Olesen koppenhágai 
szakértő talán csukott szemmel is 
pillanatok alatt értékeim tudna egy- 
egy szép példány felborzolt bundá
ját. Két évtizede gyakorolja bírói 
teendőit. Egyébként egy nagy szőr
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mefeldolgozó üzemben dolgozik. Na
gyobb cicákhoz is hozzászoktak az. 
ujjai. — A macskák szépsége felvil
lanyoz — mondja magáról. — Mind
egyik egyéniség, mindegyik egy kü
lön élet. Szakács József Károly, az 
egyetlen honi bíró, aki tavaly Bécs- 
ben szerezte képesítését, családi 
örökségként tartja számon a cicák 
szeretetét. Vizsgálja a fej formáját, 
a test felépítését, a farok tartását. A 
gond akkor van, ha például kiope
ráltatnak egy sérült csigolyát, a ci
cának tökéletes lesz a faroktartása, 
de továbbörökíti rendellenességét.

Nem titkolják a szakértők, akad
nak országok, ahol a furcsa sebésze
ti beavatkozásokat az üzleti haszon 
reményében egyre gyakrabban al
kalmazzák. Az Egyesült Államokban 
valóságos iparággá nőtte ki magát a 
macskatenyésztés és eladás. Ott még 
pedikűrözik is a cicák karmát; ala
kítják fülkagylóikat. A FIFE, azaz a 
Federation Internationale Feline, a 
Macskatenyésztők Nemzetközi Szö
vetsége tiltja ezt, de valamivel en
gedékenyebb a CFA, vagyis az an
golszász országok szövetsége, ami a 
nem is ritka nézeteltérések okozója. 
A magyarországi cicakultuszt ter
mészetesen még távolról sem érinti 
mindez. Nemzetközi macskakiállítást 
a budapesti után második alkalom
mal még csak Sopronban rendeztek. 
A Magyar Macskabarátok és Te
nyésztők Országos Egyesületének 
napjainkban 1500 tagja van; gyara
podik a vidéki egyesületek száma.
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