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ÁTIRATOK (2.)
KÁLMÁN DÓRA

Állatkert

A hangzavar erősödésével egyenes arányban 
fogyott tanáraink türelme. Befogod a szá-
dat, nézed a tájat, pihensz! Üvöltötte Éva 

néni, teli torokból. Amikor megérkezés után kinyílt 
a busz ajtaja és csürhe módra leözönlöttünk, a mara-
dék korlátok is ledőltek.

Tizenkét évesek voltunk, az első osztálykirándulás.  
Éva néni, aki a gyerekeknél csak az állatkertet utálta 
jobban, dörgő hangon próbálta lecsillapítani mások 
neveletlen kölykeit. Leülsz a helyedre! Lazarics, Be-
nedek, ide mögém! Kelemen egy marék NDK-s már-
kát szorongatott a kezében, amit kamionos apjától 
kunyerált. A fiúknak autóskártyáért adott, minden 
lapért 20 pfenninget, a lányoknak mocskosabb üzle-
tet ajánlott. Csak Rácz Misi maradt kívül az őrületen, 
enyhe gúnnyal a hangjában jelentette ki: „Hülyék 
vagytok, ott nem lehet devizán perecet venni!”

A majmok előtt végképp elszabadult a pokol, az éles 
szemű Benedek kiszúrta, hogy két pávián éppen nemi 
életet él. – Nem állsz meg! – visította Éva néni, de a 
sikongó-huhogó, zavartan röhögő bandát ezzel nem 
sikerült megfékeznie. A Bagolyvárnál Lazarics, kihasz-
nálva tanáraink pillanatnyi figyelmetlenségét, felmá-
szott a toronyba, és addig tornázott, míg kis híján a mo-
sómedvék közé nem esett. Lazarics, hétfőn az igazgatói 
irodában kezdesz! – sipította Éva néni, önkívületi álla-
potban. Délben letelepedtünk a padokra, és előkerültek 
a szalvétába csomagolt szendvicsek. Vera néni beígért 
egy fagyit, mire Éva néni elsziszegte a fogai közt: Kar-
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társnő, hogy jut eszébe ilyesmi? De tudta ő is, hogy visz-
szakozni már késő lenne. Legalább addig is csönd lesz.

A fagyisnál eper-, csoki- és vaníliafagylaltból lehe-
tett választani – elméletileg, mert Éva néni gyorsan 
rövidre zárta a kérdést. Hogyisne, hogy aztán ne le-
hessen kiszedni a pulóverekből a foltot! Csak vaní-
liafagyit kérsz, világos? Mind a huszonöten vaníliafa-
gyit kértünk. A fagyis néni döbbenten nézett. Ennyire 
rossz lenne az eper meg a csoki? Nem rágod a töl-
csért, gyorsan nyalod, nem csöpögteted! – harsogta 
Éva néni. Vera néni száján kicsúszott egy „Nehogy a 
torkuk megfájduljon”, erre Éva néni sietve hozzátet-
te: „Annyira gyorsan nem nyalod, hogy torokgyulla-
dásod legyen!”

Hirtelen pörögtek fel az események. Először csak 
arra lettünk figyelmesek, hogy a többi látogató a ki-
járat felé igyekezett; egyedül maradtunk a ketrecek 
környékén. Majd két izgatott alak futott hozzánk, 
és sietve elhadarták, hogy az Állatkertet váratlanul 
meglátogatja a miniszter elvtárs, aki az igazgató 
elvtárssal együtt hamarosan ideérkezik. Az úttö-
rő pajtások lesznek szívesek fogadni őket, és szé-
pen válaszolni a miniszter elvtárs bácsinak. Lehet, 
hogy ennyi is elég. Éva néni falfehérre váltott. „Út-
törőnyakkendőt felveszed, nem ugrabugrálsz, nem 
idétlenkedsz!” – hadarta teljesen feleslegesen, mert 
mindenki lemerevedett a hír hallatán. Tomi előrán-
gatta táskájából a nyakkendőjét, Kovács kibányász-
ta a farmerzsebéből a sajátját. A stréber Beck Er-
zsinek még jelvénye is volt, Éva néni gyorsan előre 
állította. Kis Szabónak nem volt nyakkendője, Éva 
néni összekötötte Zalaival – hátraállsz, nem moz-
dulsz! – süvített rájuk, kettőjükre, akiknek nyakán 
egy közös nyakkendő tekergett.

Nem maradt sok idő, a delegáció már fel is tűnt a 
majomketrecnél. Éva néni gondolatban még vetett 
egy keresztet, majd vigyázzállásban várta a végzetét. 
A küldöttség megállt, az igazgató előrelépett és bá-
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torítólag a gyerekekre mosolygott. – Miniszter elv-
társ, ahogy láthatja, az úttörő pajtások vidám zsivaja 
mindennapos az állatkertünkben! Mukkanni sem 
mertünk, dermedten, vigyázzban állva szemléltük a 
vízilovat. – Na, gyerekek –, csapott bele a miniszter 
elvtárs –, mit tudtok mondani a vízilóról? Tanár-
nőnk, lélekjelenlétét kihasználva már éppen Beck 
Erzsit készült felszólítani, ám a miniszter megelőzte, 
és Lazaricsra mutatott. – Te, kispajtás! Szinte hallani 
lehetett, ahogy a víziló teste loccsant egyet. Lazarics 
kihúzta magát és szemrebbenés nélkül közölte: „A ví-
ziló… a baráti szocialista Algéria címerállata!” Majd 
a hatás fokozásaként hozzátette: „Éljen az algír–ma-
gyar szocialista barátság!”

Senki sem tudott megszólalni. Nem lehetett eldön-
teni, hogy amit Lazarics mondott, az oltári nagy po-
fátlanság vagy oltári nagy okosság-e. Láthatólag sem 
a miniszter elvtárs, sem az igazgató elvtárs, sem Éva 
néni nem volt tisztában az afrikai országok címerál-
lataival. Egy végtelennek tűnő perc után a minisz-
ter elvtárs szája nyílt szóra: „Elvtársnő, gratulálok 
az osztályához! Miniszter létemre nem szégyellem, 
hogy ma egy úttörő pajtástól tanultam meg valamit 
a víziló elv….a vízilóról.”

Éva néni végre levegőt vett. – Zolika – simogatta 
meg Lazarics fejét –, ügyes voltál, hétfőn az iskolában 
kapsz egy ötöst… állattanból. Zolika? A Lazarics?? 
Gyerekek, az algír–magyar barátság köszöntésére 
vendégeim vagytok egy fagylaltra! Indiánüvöltéssel 
tértünk vissza a fagylaltozóba, ahol mindenki eper- 
és csokifagyit választott. A fagyis néni döbbenten 
kérdezte: ennyire rossz volt a vanília? Csak kis Szabó 
merte Lazaricstól megkérdezni: – Ez komoly, hogy a 
víziló Algéria címerállata?

– Te hülye vagy? A nagybátyám mesélte, hogy tisz-
ta sivatag az egész. Szerinted hány víziló él a sivatag-
ban?


