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iután
a Linuxvilág
szerkesztõsége

örökbefogadta Tóbiást,
a Budapesti Állatkert ma-
dárleányát, többen több-
ször nekem szegezték
a kérdést: „És hová tetté-
tek a pingvint?” Én csodál-
kozva néztem, s feleltem:
hát elvittük egy körre és
néhány tripla leszúrt
rittbergerre a mûjégpályá-
ra, majd estebédeltünk és
koccintottunk vele egy ha-
lászcsárdában, de mikor
már idétlen rendõrvicce-
ket kezdett mesélni, bezár-
tuk a fridzsiderbe, azóta
is jégkockákat darabol.
Talán elhamarkodott volt
tréfákat ûznöm, sosem
lehet tudni, fejletlenebb
érzékû humorral ki merít-
het ötleteket.
Leendõ szülõk örökbefo-
gadási kérelmei között ku-
takodva aranyos írásokat
leltem, mint például:
„Sz’al, nekem kéne egy
mókusmajom, de ha örök-
befogadom, az hogy jut el hozzám?”

Mások egybõl keresztszülõkké
válnának: 
„Én egy jegesmedvét szeretnék
örökbefogadni! A neve Lady lenne!”

Vannak igen bátor (?) egyedek is: 
„Szeretnék egy hím oroszlánkölyköt
felnevelni!”

És vannak, akik nem sokat lacafacáz-
nak: „Egy krokodil kellene, küldjetek
már egy emailt, hogy mennyibe kerül
és mikor szállítják a megadott címre.
Üdülési csekkel lehet fizetni?”

Azt hiszem, nem is akarnám
megtudni, mi az összefüggés
az üdülési csekk és a krokodil
házhoz szállítása között, de azért
kétlem, hogy a leendõ hüllõszü-
lõ mondjuk balaton-parti sétá-
kon andalogna pár méteres
csemetéjével.
Így hát indokoltnak látszik a kér-
dés: milyen kötelezettségekkel,
illetve milyen jogokkal jár, ha
örökbefogadunk például egy 99-es
évjáratú rókakuzut, vagy ugye ese-
tünkben egy 98-as pápaszemest?
Bizonyára egzotikusabb látványt
nyújtanának reggelente az ország

utcái, amint az emberek
kávé után és munkafelvé-
tel elõtt leruccannának
röpke lakóparki sétára
egy-egy zsiráffal vagy
elefánttal, és valószínûleg
megnõne az ázsiója
a köztisztasági vállalatok
dolgozóinak; azonban
ezzel egyidejûleg emel-
kedne a veszélyeztetett
és kihaló fajok száma
– állatok és emberek közt
egyaránt.
Állatkerti nevelõszü-
lõként elsõsorban
a zoo lakóinak nyújt-
ható anyagi segítség,
életkörülményeik, egész-
ségük megõrzéséhez,
javításához. Az örökbe-
fogadó támogatásáért
cserébe egy névre szóló
oklevelet kap, továbbá
szülõi értekezleten
vehet részt, melyen
megérdeklõdheti, hogyan
s miként éldegél állati
sarja, mivel tölti napjait
és bendõjét. (Dicséretes,
mennyire lelkiismere-

tes szülõkké válnak egyesek.
A legutóbbi értekezlet után volt,
kinek feltûnt, hogy örökbefogadott
pápua levelibékája soványabbá
vált, fel is merült a gyanú, hogy
tán nem csemetéje pislogott reá
a terráriumban.)
Fentiek után tehát tisztázzuk
a kérdést, vagyis a választ: nem,
nem tartunk pingvint a szerkesztõség
hûtõszekrényében, és nem, nem
szállítják házhoz a jegesmedvét.
Még munkanapokon 16:00 és 17:00
óra között sem...
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Mikor szállítják házhoz a jegesmedvét?
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