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BEVEZETÉS.
Ha az ember közel jár hetvenedik évéhez, joga van,
hogy magáról is beszéljen. Hét évtized alatt oly sok válto
záson ment keresztül az emberiség, ilyen hosszú idő lefolyásá
ban annyi mindent lehet látni, tapasztalni, az embert oly
sok csalódás éri vagy, más szóval, oly sokat tanul, hogy na
gyon használhat a fiatalabbaknak, ha elmondja tapaszta
latait. Főkép ha természetbúvár és sok évtizeden keresztül
vizsgálhatta a világot és ha olyan szerencsés helyzetben
volt, hogy úgyszólván az egész világot, Európa csaknem
minden országát, a földkerekség minden világrészét meg
ismerte. Ha nemcsak hazájának minden vidékét ismeri, ha
nem évtizedekig vizsgálgatta a tenger életét, ismeri a meleg
égöv őserdeit, az alpesi hegyek természetét, a nagy sivata
tagokat meg pusztákat, az északi vidékek zord veszélyeit,
a földi paradicsomok szépségeit, ha megismerkedett minden
népfajtával, tanulmányozta a kőzeteket, a növényeket és
állatokat, ha belemélyedt nagyítóüvegével a láthatatlan
csodák világába, látta a föld minden nagy és híres múzeumát
és tudományos intézetét, ha minderről több mint ötven
könyvet írt és sok száz előadást tartott.
Nagyon érdekes, hogy ha az ember sokat tanul, akkor
nagyon könnyen elveszti a közel eső és természetes fogalma
kat és akkor más ember jobban tudja visszavezetni az igazi
útra. Így jártam én is. Egy jó barátom azt mondta nekem
a minap: — Érdekes, hogy ön, tisztelt barátom, sok hasznos
könyvet adott ugyan nekünk, de mégsem írta meg azokat,
melyekhez igazán ért.
És mikor erre felfigyeltem, így magyarázgatta szavait:
— Most, mikor már igazán ismeri a természetet, az embe
reket, az egész földet, mikor több mint ötven évig spekulált
és filozofált, most kellene megírnia az állatok meg a növé

nyek természetrajzát, nem ahogy azt mások kifürkészték,
hanem ahogy ön tapasztalta és megismerte. Szeretném, ha
volna Francé tollából egy munka, hogy mit látott ő a magyar
földön meg az öt világrészben. Szeretném megismerni azt a
különös és mindenesetre érdekes életet, melynek évei alatt
megfordult úgyszólván az egész világegyetemben. És végre
miért nem ad nekünk, tisztelt barátunk, olyan filozófiát,
amelyben benne van egész személyisége, s amelyből megtud
nók, hogy ekkora tudással, tapasztalattal és ily gazdag élet
alkonyán mit gondol a világ, az emberi szív, az emberiség
nagy problémáiról?
Én valóban megrendültem. Miért nem gondoltam mind
ezekre? Miért nem írtam meg még az én állattani tapaszta
lataimat, miért nincs meg az az «utolsó öt könyv», amelyben
benn foglaltatik minden mondanivalóm.
Belefogtam ebbe a munkába.
Íme, itt az első k ö te t: az én állattanom. Más szóval az,
amit saját tapasztalatomból ismerek az állatok világából.
Leírom azt a sok ismeretséget, amit végtelen sok nagy és
kis állattal kötöttem. Az olvasó sok képen fogja látni a föld
természetét, mint ahogy én láttam végtelen sok utazáson,
kiránduláson; elviszem magammal a laboratóriumba, ahol
oly sok órát töltöttem és megmutatom neki a mikroszkópi
élet titkait. Elmondom véleményemet az állati élet nagy
problémáiról, amelyek nem mások, mint az emberi természet
problémái, mert az emberi élet alapja és egyik fele mégsem
más, mint biológia, ha a más k fele szellem és isteni ihlet is.
És mikor befejeztem ezt a munkát, azt látom, hogy ez
nemcsak állattan és természetrajz, nemcsak tanulságos és
mulattató, hanem valóságos életrajz. Életrajza egy őszinte
embernek, aki örömmel telt szívvel beszél az emberekhez,
milyen szép és érdekes volt az élete.
De hogy teljesen őszinte legyek, van ebben a könyvben
sok búvárkodás, ami nem egyedül az én munkám. Majdnem
huszonöt év óta van egy élettársam, kedves hitvesem, Francé
Harrar Annie, aki velem dolgozik. Ezért sok helyen neki
adtam át a szót és itt nyilvánosan megköszönöm, hogy segí
tett ebben a könyvben is.
Raoul Francé.

I. Az é le t tö rv é n y e i.
A Kamaraerdő titkai.
Hogy lesz az emberből biológus? Tudom a recipéjét,
mely biztosan a célhoz vezet. Biológusnak születni kell.
Már a kisfiún észre lehet venni, hogy mi lesz belőle.
Mikor tízéves voltam, nagyon szerettem rajzolgatni. És
körülbelül mindig ugyanazt rajzoltam: a Dunát ligetes
szigeteivel, a nádast, a mocsaras erdőt. Szóval a pesti Margit
szigetet, amilyen akkoriban, 1884-ben volt. Nem a mai pará
dés világvárosi paradicsom, hanem a régi, nagyon idilli
sziget, ahol még nádas ringott, táncot lejtett a sok szúnyog
s a nagy nyárfák zizegő dalán kívül alig hallott az ember
egy-egy eltévedt hangot a közeli nagyvárosból.
Budapest 1884-ben ugyan még csak nagy város volt,
nem nagyváros. Pest utcáin már akkor is nagy iramban folyt
az élet, de Buda még élvezte a kisvárosi élet minden
örömét és unalmát. És már a Gellért-hegytől és Sashegytől
kezdve ott volt az a szűzies, szép magyar föld, teljes magá
nyában. Ki tudja ma már, mi az a Kamaraerdő? Még meg
van, néhány héttel ezelőtt, hogy ezeket a sorokat írom,
még láttam. Ha a Gellért-hegy tetejéről lenézünk a Csepel
szigetre és Budafokra, ott húzódik meg egy nagyon szerény
dombvonal és azon még szerényebb erdősor. Ez a Kamara
erdő. A világváros ma már ott is építi villáit és megtervezi
az utcákat; ötven és hatvan évvel ezelőtt azonban nem volt
ott ház, csak szőlő, gyümölcskert, mocsaras rét és azon árok
húzódott végig. Olyan, mint minden árok országunkban.
Fűzfával benőve, zsombékos, iszapos víz: rózsa is virított,
békák brekegtek, nagy szitakötők röpdöstek fölötte. És a
szép zöldes meg barna víz tele volt mindenféle állattal;
Ott ébredt fel a biológus lelkem. Még nagyon jól emlék
szem, hogy esős vasárnap délután volt, gyalog mentem ki a
magános erdőbe, mert csak a Tabánig lehetett menni propel

leren. És milyen hosszú volt onnan még az út! De erre nem
gondoltam, mert csodát láttam.
A vízirózsa levelén találtam egy állatot, amilyent addig
soha az életemben nem láttam. Pedig sokszor figyelgettem
addig is bogarat, legyet, pillangót, mindent, mi csak mászott
meg repült. Ez a rejtelmes állat valami féreg volt, átlátszó,
finom, mintha üvegből volna, de egész felülete be volt fedve
gyönyörű szép, leheletfinom tollszerű képletekkel. Hazavit
tem és kezdtem böngészni a lexikont, a természetrajzi iskola
könyvünket, megkérdeztem a tanárt. Az nagyot nézett,
látszólag nem tetszett neki ez az ismeretlen féreg. Legalább is
nem mondta meg a nevét. De azt mondta, ha a Tudományos
Akadémia könyvtárában forgatom a nagy állattani munká
kat, bizonyára megtalálom. Van azokban száz meg száz
színes tábla, melyeken minden állat képe megvan.
Azóta megint volt egy új paradicsomom. Ez az akadémiai
könyvtár volt, melynek nyilvános olvasótermében vala
mennyi állatot legalább képben meg lehet tekinteni.
Megkértem a könyvtárnokot, szabad-e ilyen munkákat
megnéznem. És addig kértem, míg meg nem engedte. Évekig
ott ültem az olvasóteremben és böngésztem. A nélkül, hogy
akartam volna, megismételtem az emberiség útját. A leg
újabb tudományos munkákat nem értettem akkor meg, de
volt elég a tizennyolcadik századból, meg régibb is. Az olyan
szívhez szólóan egyszerű szavakkal volt megírva, hogy még
az éretlen lélek is meg tudta érteni. Van egy nagyon híres
ilyen munka. Roesel von Rosenhof, nürnbergi festő 1750-ben
írta és festette tábláit. Kedves címet is adott neki: Insekten
belustigungen volt a könyv címe és voltaképpen nem mondott
mást, csak annyit, hogy a szerző a nürnbergi városi árkok
ban úgy figyelgette a rovarokat meg férgeket, mint én a
Kamaraerdő meg a Rákos mocsaras árkaiban. De mivel
festő volt, hallatlan pontossággal a legkisebb részleteiben
le is tudta rajzolni őket. És mivel mindig kisebb és kisebb
ilyen vízi lényeket figyelgetett, végre nagyítóüveg alatt is
meg akarta őket vizsgálni. Felkiáltottam, mikor egy szép
napon az öreg Rösel könyvében megtaláltam a Kamaraerdő
rejtelmes lakóját. Akkor tudtam meg, hogy mohaállatka,
későbben meg is mondták tudományos nevét. Eléggé hang

zatos: Cristatella mucedo. De az állatka is eléggé gyakori és
csak nekem látszott csodalénynek.
Nos, ezzel kezdődött természetbúvári pályám. Mert most
már elhatároztam, hogy az leszek.
A Rösel mintájára én is nagyítóüveget szereztem. Persze
csak olcsót, csak húszszorosan nagyított. De a tudományos
munkákból megtudtam, hogy kétszáz vagy ötszázszoros
nagyítással megnyílik a világ kapuja. Minden állat meg
növény teljesen más képet ad, ha finom átlátszó rétegekben
megvizsgáljuk ilyen erős nagyítással. És ha a mocsarak iszap
ját, a tavak vagy patakok vizét nagyítóval megnézzük, van
bennük száz meg száz csodálatos, gyönyörű szép vagy külö
nös teremtmény, melyeket minden preparálás nélkül nagyító
üveggel meg lehet vizsgálni. Van teljesen átlátszó ázalék
állatka meg apró rák vagy féreg, de még rovarálca is, mely
nek testében ilyen módon mindent úgy lehet látni, mintha
üvegből volna. Látszik az agyvelejük, a szemük, a rágó
szervük; be lehet látni a gyomrába és belébe, hogy mit evett,
hogyan emészt. Meglátszik a szív, mely dobog, a vér, mely
kering, a testben idegeket lehet látni és izmokat, melyek
összehúzódnak. Lehet látni a zsírtestecskéket, a tapogatókat,
a tojást az anya testében, a kisded utódot, amint fejlődik.
Minderről tudtam már tizennégy éves koromban és
könnyen érthető, hogy nem akartam mással foglalkozni,
mint ilyen tanulmányokkal. Korán keltem, kora reggel
tanultam az iskolának, de délután ott ültem vagy a nagyító
mögött vagy a könyvtárban, vagy kint jártam és gyüjtöttem.
Milyen sok szép hely volt akkortájt még Pesten és közvetlen
környékén, ahol szebbnél szebb ázalékállatkákat moszato
kat és efféle apró lényeket lehetett gyüjteni! A Városmajor
ban volt az Ördögárok, mely hemzsegett tőlük, a városligeti tó
akkor még szép, zavartalan tócsa volt, belőle a szebbnél szebb
rákocskát meg sodróállatkát halásztuk. A Lágymányos afféle
egyiptomi tájék volt. Félig sivatag, félig nílusi mocsár, mely
ben százával fetrengett a vízi sikló, a kákásban meg remek
édesvízi szivacsok, mohaállatkák, nagy csíkbogár volt és a tisza
virág álcájára vadásztam. A Zsigmond-utcában a Lukács-für
dővel szemben volt egy melegvizű tó; még most is megvan
egész eredetiségében (csak el van zárva egy fallal az utcától.)

Benne virágzott a csodaszép thermális vízirózsa és kristály
tiszta vízében az édesvízi fauna meg flóra tündérvilága oly
gazdagon volt (és van) kifejlődve, amint azóta csak a trópu
sokon, Dél-Amerika ősmocsaraiban láttam.
Paradicsomi életet éltem én is. Ifjúságom legszebb esz
tendeiben tanulmányoztam, olvastam, gyüjtöttem, tanul
gattam, rajzoltam, úgy megismertem hazánk mikrobioló
giáját (mert azután kimentem a Rákosra, a K is-Balaton
mocsaraiba, a puszták szikes vizeihez, a Tisza, a Sárrét, az
Ecsedi láp ősv lágába), hogy már tizennyolcéves koromban
bevettek a Műegyetem tudományos intézeteibe tanársegéd
nek és azóta megnyílt előttem a tudós-pálya, melyet nem
hagytam el többé egész életemben.
A tizenhetedik század tudós könyveiben azt olvastam,
hogy ezek a régi búvárok maguk készítették a mikroszkópot.
Ólomüvegből öntötték a lencséket, azokat befogták egy kis
állványba és úgy figyelgették az apró állatok életét. Én is
így tettem. Magam szerkesztettem nagyítóimat és néhány
évig ezekkel rontottam szememet, mígnem szép, modern
készülék tulajdonosa lettem és azután a tudományos inté
zetekben és saját laboratóriumomban rendelkezésemre állott
a legmodernebb nagyító, ezerszeres nagyítással.
Anélkül, hogy tudtam volna, megismételtem életemben
a tudomány útját. Így kezdődött Európa tudományos állat
tana is. Csak kedvtelésből gyüjtöttek rovarokat, kagylókat,
csigákat, korállt, figyelgették az apró állatok világát, szinte
kíváncsiságból alkalmazták a nagyítóüveget. Mindegyre
komolyabban vették ezt a foglalkozást, felkeresték az egész
világ minden tájékát a gyüjtők, a figyelők, egyre részleteseb
ben hatoltak be az állatok leírásába, bonctanába, fejlődésébe,
életmódjába. A legaprólékosabb részletekkel is foglalkoztak,
mikor észrevették, hogy ebből mindenféle gyakorlati és elmé
leti haszon származik. És így épült a zoológiai tudomány
óriási palotája, melyben ma minden mivelt népnek mintegy
tizenkétezer tudósa foglalkozik. Van többszáz tudományos
állattani intézet és éppenannyi múzeum és bár a szakszerű
munkák számát még nem állapították meg, hozzávetőleg
több százezerre teszem a számukat. Évente vagy húszezer
tudományos állattani munka és tanulmány lát napvilágot.

És mi a haszna mindennek? Számos állattal ismerked
tünk meg, mely hasznos és szolgál az embernek. Ezerszámra
megismerkedtünk kártékony rovarokkal és férgekkel és tudunk
ellenük védekezni. Nagyon sok biológiai folyamatot, mely
az ember életében is nagy szerepet játszik, csak az állat
kísérlettel lehetett kikutatni. Az emberi fejlődés legparányibb
részleteit csak az állatokon végzett vizsgálattal lehetett ki
deríteni; az örökléstan, melynek ma olyan döntő szerep jutott,
bizonyos rovarok és tengeri állatok vizsgálata alapján épült
fel. Számtalan milliót szerzett az emberiségnek a tudományos
állattannak az az ága, mely a háziállatok tenyésztésével foglal
kozik. Ha pedig megtudjuk, hogy több mint az emberek fele,
t. i. vagy 1200 millió ember beleiben és vérében férgek élnek,
hogy mintegy négyszáz millió maláriabeteg van, hogy az
állattenyésztésben óriási méretű az élősködők által okozott
kár, akkor bátran állíthatjuk, hogy az állatok ilynemű
kutatása a legfontosabb foglalkozásokhoz tartozik, mibe az
ember csak kezdhetett.
Íme, gyermekkori emlékekkel kezdtünk egy fejezetet,
melynek végén az emberiség legnagyobb érdekeibe tekintünk
és ma még senki sem mondhatja meg, hová vezet még az
állatok kutatása? Nekünk tudósoknak, akiknek egész lelkét
elfoglalja ez a biológia, némelykor úgy tűnik fel, mintha min
den tudásnak csak kezdetén volnánk és a voltaképpeni
betekintés az élő világ titkaiba csak ezentúl következik el.
Az átlátszó állatok szerepe.
Az első fejezetben megemlítettem, hogy vannak állatok,
melyeknek teste olyan átlátszó, hogy nagyítólencsével
minden részletet meg lehet látni bennük. Ez a látvány kapta
meg fiata lelkemet és terelt a tudományos kutatás útjára
és ez a tény talán úgy hangolja olvasóim lelkét is, hogy éppen
ezekről az állatokról szeretnének első sorban valamit meg
tudni.
Tulajdonképpen minden állat és minden növény, a saját
testünk is átlátszó modell, ha kellőképpen preparáljuk.
De némely apróbb állatka már akkor is elárulja belső életé
nek minden látható titkát, ha csak egyszerűen nagyító
lencsével megvizsgáljuk. De az ilyen lény nem kivétel, hanem

csak példa, mely mindenre áll. Kivételes csak az, hogy a
bőre átlátszó, a többi á latok vagy az ember bőre pedig
nem, vagy csak részben (ilyen például szemünk lencséje,
mely mély betekintést enged a belsőnkbe). Ha összehason
litjuk az átlátszó állatok testi szervezetét a nem átlátszóké
val, nem találunk lényeges különbséget. Ez a tény pedig
végtelenül fontos, mert akkor szabad az egyikről a másikra
következtetni. Szóval az átlátszó állatkák tanulmányozásából
legtöbbet lehet tanulni az egész állattanban. A kutató itt közvet
lenül meglátja az élet, a szervezet, az élő szervek működésé
nek törvényeit.
Minden orvos oly sokszor mondta már, ha rejtélyes
betegséggel állt szemben: megtudnék mindent, ha bele tud
nék látni ebbe a testbe, ha átlátszó volna ez a szegény beteg
fej vagy mell. Ez a kívánság itt megvalósult. A csodák vilá
gában élünk, csak fel kell keresni a csodát ott, ahol hozzá
férhető.
Mutatok egy-két ilyen csodát.
Tó partján, bármely nádasban merítsünk az iszapos víz
ből egy pohárral. Ha leülepedett a benne felkavart iszap
meg növényi szövedék, sokféle apró állatkát fogunk látni,
amelyeknek a viselkedése eléggé szembetűnő.
Van olyan, melynek zegzugos mozgásán legeltetjük
szemünket. Különös is az alakja; átlátszó, vagy vöröses
kis körte, melyen két szürke nagy fül függ. Ki hinné, hogy ez
kis rák; pedig valóban evezőlábú cyclopsrák. Van sok nagyon
parányi lény; éppen csak mozgó csillogó pontnak látszik. Ezek
ázalékállatocskák és a tudomány azt mondja róluk, hogy a
legegyszerűbb állatok. De rendesen, különösen ott, ahol sok
a zöld moszatfonal meg vízimoha, van nagyobb, féregalakú
lény is, mely szépen, elegánsan úszik, sokszor átlátszó, üvegszerű, de van fekete, zöld meg piros is.
Ezeket fogjuk ki. Egy csepp vízben, ha azt üveglemezre
tesszük, finom üveglemezkével befedjük és a nagyító alá
hozzuk, meg ehet figyelni az életüket.
Örvényféregről van szó. Azért örvényes állat, mert testé
nek egész felülete finom csillangóval van befedve. Ezeknek
szabályszerű evezőmozgásával úszik.
Ha néhányszázszoros nagyítással nézzük meg az egy

milliméteres örvényférget, csakhamar észrevesszük, hogy
néhány millió apró részecskéből áll, melyek bizonyos módon
változtatják az alakjukat. Itt-ott gömbölyűek, egyformák,
más helyen fonálalakúak, bizonyos csoportokba verődnek.
Így keletkeznek egyes «szervek , és szervcsoportok, például
a felhám, mely a csillangókat viseli, a szájnyílás, a bél, mely
ben szétmállik a felvett növényi táplálék, a petefészek, az
agyvelő, a szemek, az izmok, az idegek. Többet rendesen nem
lehet látni az örvényférgek testében, de ez is káprázatos
látvány; lenyűgözi azt, aki először látja életében.
Íme, itt van egy szervezet. Látjuk egyes szerveit, meg
győződünk arról, hogy még ezek is részekből vannak össze
téve, melyeket a régi elnevezéshez híven, de nem egész
helyesen sejteknek nevezünk. Ugyanis azok a képletek,
amelyeket a régiek «cells» néven ismertek, nem felelnek meg
a mai értelemben vett sejteknek.
Minden állat, az ember is sejtekből ál (ugyanez áll a
növényekre is) és ha csak sejteket látunk, nem is lehet meg
különböztetni, miféle állat testéből valók. A kutya ideg
sejtje a megtévesztésig hasonlít az elefánt megfelelő sejtjé
hez, ez pedig szakasztott olyan, mint az emberé vagy a
baromé. A sejtanyag is, melynek tudományos neve ősanyag
(protoplazma), ugyanaz. A legtudósabb vegyész sem tud
különbséget megállapítani. Minden protoplazma fehérje
vegyület, tehát nitrogénből, szénből és vízből áll, de van
benne némi foszfor, kén és más elem is.
Minden protoplazma anyagcserével él. Bomlik és újra
képződik. Oxigént vesz fel és szénsavat bocsát ki. Ezt lélekzés
nek nevezzük. Van olyan, mely szénsavat és vizet meg
nitrogént vesz fel, és van olyan, mely csak nitrogéntartalmú
vegyületeket és vizet vesz fel. Az előbb nevezett folyamatot
növényi táplálkozásnak mondjuk, az utóbbit állatinak. De
van olyan növény is, mely állati módon táplálkozik, úgy
hogy voltaképpen állat és növény közt nincs különbség.
Minden protoplazma az anyagcsere következtében növek
szik és szaporodik is, amire számtalan különféle módszer, de
csak egy törvény van.
Minden protoplazma tud mozogni és célszerű módon
felel, ha valamely inger éri. Ezt is számtalan formában tudja

érvényesíteni és ennek megfelelően sok névvel jelöljük ezeket
a feleleteket. Ingerlékenységnek, ösztönnek, intelligenciának,
észnek, lángelmének nevezzük a plazma e tulajdonságát.
Az, amit életnek mondunk, nem más, mint az anyagcsere,
a lélekzés, táplálkozás, növekedés, ingerlékenység össz
hatása. Ha csak egyik is hiányzik, holt anyagról van szó. Élet
és halál csak ebben különbözik. Teljesen lehetetlen, hogy csak
az egyik tulajdonság is hiányozzék. Nincsen élő lény inger
lékenység nélkül vagy lélekzés nélkül. Valamennyi tulajdon
ság összehatása teszi csak az életet.
Íme, alig, hogy megnéztük az első átlátszó állatot, máris
megismertük a biológia összes alapvető törvényeit. Aki eze
ket tudja, más életet él, mint azelőtt.
Megérti, miféle lény az ember. Hogy a biológia törvényei
reá is érvényesek. Hogy nem szabad ezekről sohase megfeled
kezni, nem szabad őket elhanyagolni. Nagyon élesen tudja
ezentúl megkülönböztetni, mi a képzelődés és mi a reális tudás,
mi a valóság az ember életében.
Tudja, hogy voltaképpen állat és növény közt nincsen
lényeges különbség. Csak történelmi okokból, megszokásból
különböztetjük meg az állattant a növénytantól. Ezek helyébe
lépett már régen a tudományban az összefoglaló biológia, és
mind több munka van, mely már egybe is fogja az állati és
növényi élettörvényeket. Az utánunk jövő nemzedék már
csak biológiát fog ismerni és tanulni.
Tudja elvégre azt is, hogy a növényben is van ingerlé
kenység, hogy élet és élet közt csak fokozatos lehet a különb
ség, úgy mint számtalan fokozatos átmenet van a szervezet
ben is. Igen egyszerű módon lehet táplálkozni és emészteni
és igen bonyolultan is. Ennek megfelelően az ázalékállatka
csak körülfolyja és magába kebelezi a vele találkozó bakté
riumot, míg az ember sokféleképpen tagolt tágas emésztő
készülékkel rendelkezik. Itt van a száj, a torok, a fogazat,
mely kisebb darabokra szaggatja a táplálékot, itt van a
gyomor, melyben vegyileg elváltozik a táplálék bizonyos
mirigyek váladékának segélyével, itt vannak ezek a nagy
mirigyek, a máj és váladéka, az epehólyag, meg a hasnyál
mirigy, itt vannak a belek, melyek mozgatják és felszívják a
megemésztett anyagokat. Mégis mind két esetben ugyan-

arról a folyamatról van szó: az emésztésről, melynek törvénye
minden állatban ugyanaz. De az ember meg az őslény emésztőmechanizmusa közt száz meg száz átmenet van, fokozatosan
bonyolódik is, és az ember nem tudja megérteni az emésztés
szerveit, meg folyamatát, ha az emberen kezdi a tanu má
nyozást. Ezt lépésről lépésre kell kísérni, az alsórendű álla
toktól haladva a rovarok, halak, kígyók, madarak, emlősök
megfelelő szerveihez. Ebben a tanulmányban pedig végte
lenül fontos az átlátszó állatok sora és így van ez minden
szervcsoporttal és minden élettevékenységgel, a élekzéssel,
a kiválasztással, a szaporodással, a mozgással, az érzékszervek
kel, az idegekkel, az agyvelővel.
Csak néhány oldallal ismerkedett meg az olvasó itt
könyvemben és már nem fogja ezentúl csupa szórakozásból
meg kedvtelésből nézegetni az apró víziállatokat. Remélem,
teljesen megértette, hogy végtelenül fontosak a tudomány
szempontjából. Legrövidebb úton legteljesebben meg lehet
ismerkedni tanulmányozásuk révén az élet folyamataival és
kit ne érdekelne, hogy hogyan lélekzünk, hogyan emésztünk,
mi történik a testünkben, milyen az agyvelőnk, milyen az
egészséges, milyen a beteg szerv (mert azt is lehet látni)?
Ezt tudni nemcsak érdekes, hanem okvetlenül szüksé
ges is. Enélkül nincs műveltség, enélkül nem tudja az ember
az életét helyesen értékelni.
Amit itt röviden összefoglaltam, azt hosszú évek alatt
részletesen egész sor könyvben és számtalan cikkben meg
írtam. Tudomást is vett róla az egész művelt világ, különö
sen Németország. El is értem, hogy elfogadták ezt a felfogá
somat, ma iskolában is tanítják mindezt és az átlátszó álla
tok bemutatásával és vizsgálásával kezdik most Német
országban, de Svájcban, Angliában és Amerikában is sok
iskolában a természetrajzi tanítást.
A tanuló önállóan dolgozik, a nagyítóval megvizsgálja,
le is rajzolja az állatokat, mert akkor ismeri meg legjobban.
Ázalékállatkákat gyüjt, hogy lássa, milyen a legegysze
rűbb élet és a legelső önálló szervezet. Moszatokkal hasonlítja
őket össze, hogy meggyőződhessen, milyen a növényi és
milyen az állati módon élő ősanyag.
A legkedveltebb példa, melyen a szervezetet, az «organiz

mus» törvényeit és a szervek legegyszerűbb alakjait és műkö
dését életben lehet látni, a sodróféreg. Ilyen van minden mo
csaras tócsában, különösen, ha van benne sok növény és
felületén az ismeretes békalencse. De minden tóból is lehet
sodróférgeket (Rotatoria) nagy számban gyüjteni, ha finom
hálóval merítgetünk a vízből. Csakhamar visszamarad a háló
ban némi kocsonyás anyag, mely ezer meg ezer apró állat
kából és pici növényből áll. Ezek közt mindig van szebbnél
szebb sodróféreg, olyan átlátszó, mintha üvegtokban élne.
Az ilyen sodróféregben megvan minden szerv. Átlátszó
páncél védi a testét. Elöl van egy csomó nagy sejt, melyből
számos csillangó indul ki. Mozgásuk szabályszerű. Ezzel
mozog az állat, ostorozza a vizet, örvényt gerjeszt, mely a
szájnyílás felé sodorja a sok ázalékot, baktériumot, moszatot,
ezekből él a féreg. Lehet látni, hogy kerül az élő zsákmány
a rágok közé, melyek ügyesen szétkalapácsolják a falatot.
Látszik, hogy nyeli le egy csepp vízzel a rablóféreg a táplá
lékot, mely a gyomorba jut, ez pedig aztán közvetlenül a
bélben folytatódik. A gyomorfala nagy emésztő sejtekből
áll; jobb- és baloldalában nyílik egy-egy nagy hasnyál
mirigy, mely emésztőváladékot szolgáltat. Lépésről lépésre
lehet megfigyelni az emésztett falatok felszívódását és elvál
tozását. Visszamarad a meg nem emészthető maradék, melyet
időről időre kiürít az állat. Már ürüléke is van. A testben a
szervek közt vér is kering, még nem szabályos lüktetéssel,
hanem csak esetleges mozgással. De ebből a vérfolyadékból
kiválik az elhasznált anyag és van itt egy csőrendszer, való
ságos veseszerv, mely egy húgyhólyagba vezet. Ez összehúzó
dik, így tisztul az állat belseje a káros anyagoktól. Van pete
fészek is, és szépen meg lehet figyelni, hogy érik a pete, hogy
képződik benne a szik. A sodróállatok petét raknak. Rende
sen magukkal is cipelik ezeket egy ideig és megint nagyon
szépen meg lehet figyelni, hogy fejlődik az átlátszó petében
a fiatal állat sejtoszlással fokról fokra. Van ugyan hím is, de
az csak időközönkint jelenik meg s nagyon különös módon,
egészen más a szervezete.
Minden nagyobb szerv, különösen a folyton mozgó sodró
szerv nagy izmokkal van megrögzítve és kitűnően lehet tanul
mányozni, miféle szálakból áll az izom, s hogyan működik.

Van agyvelő és idegrendszer is. Ki ne szeretne látni élő
agyvelőt működésben, a híres kéregsejteket, az idegszálakat,
összefüggésüket az izmokkal meg a különféle szervekkel?
Itt van reá alkalom. Van például olyan szem is, mely sokszor
közvetlenül rajta ül az agyvelőn. Van benne csillogó pici
szemlencse is. Tapogató is van és gyönyörű látvány, hogyan
függ össze a tapogató sörtékkel az idegsejt meg az ideg, mely
összekapcsolja az érzékszervet az agyvelővel.
Sok sodróféreg hátsó részén van egy valóságos végtag,
melyben sok az izom és melyben van mirigy is, mely ragasztó
váladékot szolgáltat. Ennek segélyével odarögzíti magát a
kis állatka valamely növényre. Ott lakik, vadászik, szaporo
dik, éli az életét.
Tessék most elgondolni, hogy a hazai édesvizekben vagy
hatszáz fajta sodróféreg van. Mindegyiknek más az alakja,
belső szervezete, életmódja. Egy emberöltőbe kerülne, ha
valaki igazán meg akarná ismerni ezeket az állatkákat, me
lyeknek káprázatos szervezete évekig lekötötte figyelmemet.
A mai tanításban rendesen megmutatják, mint ajánlot
tam, az apró úgynevezett levéli bú rákok egynéhány képvi
selőjét is, mert azokon megint más természeti csodákkal ismer
kedhetünk meg. Nagyon népszerű névvel «vizibolhának»
nevezik, tudományosan Daphnidáknak vagy Cladoceráknak.
Van belőlük hazánkban sok-sok millió; a már elhúnyt
Daday Jenő évtizedekig kutatta őket és akkora hírre tett
szert ezzel, hogy az egész világ tudósai hozzáküldték a
Daphnidákat meghatározás végett.
Mikor a Rákos mezeje még nem volt házsorokkal be
építve, hanem csak homoktenger volt és puszta, melyen
tavaszi áradáskor a patak messzire elöntötte a földet, ott
kéjelegtem a Daphnidák hadseregeiben. Mert minden tócsá
ban volt milliónyi. Annyi, hogy sokszor sárgás színt adtak
a víznek és nyüzsgésük már messziről meglátszott. Ha fogyott
a víz, kiszáradt a pocsolya és a természet kegyetlensége
halálra ítélte az egész népséget.
A vizibolha szintén átlátszó és sokkal bonyolultabb a
szervezete, mint a sodróféregé, nagyobb is, mégis minden
szerve még tökéletesen átlátszó. Testében sokkal több az
izom, mert az apró rák soklábú, és két hatalmas úszólábbal
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szépen tud evezni is a vízben. A többi láb főképpen a lélek
zésre szolgál, úgynevezett kopoltyúláb, melyben kering a vér
és mivel nagyon finom hártya választja csak el a víztől,
könnyen leadja ott a szénsavat és felveszi az oxigént, ami
az egész lélekzés valódi célja. Szépen lehet látni a kis rákok
testében a szöveteket is, sok helyen kötőszövetet, azaz olyan
sejteket, melyek összefűzik a szerveket és megtartják kellő
helyzetükben; van itt zsír is a vérben; meg lehet különböz
tetni a fehér vértestecskéket, amint bebújnak a szívbe és ott
egy másk résen megint kijönnek, hogy meglátogassák a test
minden szervét.
Mert a kis Daphnia világhíres lett azzal, hogy van szíve.
Kissé hasonló az emberi szívhez és izgatottan összehúzódik
és kitágul, lüktető mozgásba hozza a véráramot. Másik neve
zetessége a nagy fekete szem, mely olyan összetett, mint a
rovaroké és sok kristátylencsével van ellátva, izmokkal mo
zog; a szemideg összeköti az agyvelővel, akárcsak az ember
testében.
És kitűnően lehet tanulmányozni az egész embryológiát.
Az anya testében ott van a pete. Kezd barázdálódni, lassan
kiképződik a test, tagolódik, végtagok formálódnak. A fiatal
állatka izeg-mozog a petehártyában, fokozatosan kifejlődik,
végre úgy kibújik a petéből, mint a kis tyúk a tojásból.
Aki mindezzel közvetlenül megismerkedik, mélységesen
tudatosítja magában az élet nagy törvényeit. Soha többé nem
fogja elfelejteni, hogy ezek a törvények szabják meg a mi éle
tünket is, fontosabbak, mint minden emberi törvény. Nem szabad
őket átlépni; természetes életet kell élni. Istenünk nagy tör
vényszerűségének vagyunk alávetve. Ami ettől eltér, az hiba,
az hamis útra vezet és az embert végül elrontja és tönkre
is teszi.
Aki így kezdi a természetet megismerni, abból termé
szetes, jóravaló ember is lesz. Én mindig nagy elégtétellel és
igazi boldogsággal gondoltam reá, hogy megtanítottam az
emberiséget ezen az úton járni és sok megtiszteltetésben
volt részem ezért.

A sejtelmélet meg fog dolni.
Az eddigiekben mindig sejtekről volt szó és olvasóim
tudják is, hogy mi a sejt. Gyermekkoromban az állat- meg
a növénytan, — mert akkor még nem volt összehasonlító
biológia — szentül azt hitte, hogy a sejtelmélettel mindent
meg tud magyarázni.
Ugyanis körülbelül 1848-ban felfedezték, hogy van olyan
állat meg növény, mely csak egy sejtből áll. Ázalékállatká
nak (Infusorium vagy Protozoa) nevezték el, meg egysejtű
moszatnak és nagy felfedezésnek tartották.
Az ázalékállatkák is édesvízben meg tengerben élnek és
van körülbelül 6000 különféle forma. Aki ezeket kutatja, az
egész életét is eltöltheti vele Hazánkban az infuzóriumok
nagy tudósa Entz Géza volt, és nekem az a szerencse jutott,
hogy tanárom volt, meg is szeretett engemet és sok órát for
dított reá, hogy bevezessen kedvenc tudományába, melyhez
mindenkinél jobban értett. Ezért foglalkoztam én is sok éven
át ázalékállatokkal meg moszatokkal. Egy ideig ezek voltak
azok az állatok, melyekhez legjobban értettem, írtam is sok
önálló tudományos munkát, a Balaton infuzoriumairól, egy
pályadíjas munkát a M. kir. Természettudományi Társulat
kiadásában, a Nemzeti Múzeum folyóiratában és sok külföldi
archivumban. Entz pedig írt egy nagy munkát, mely nemcsak
a magyar, hanem a nemzetközi irodalom remekeihez tartozik,
de tragikusan csonkán maradt és tündéri szépen festett táblái
sohasem jelentek meg. Magyar tragédia.
Az ázalékállatkákhoz tartozik az úgynevezett legegysze
rűbb állat, az amoeba is. Kezdetben azt hitték, hogy ez éppen
csak egy csepp élő ősanyag. Minden iszapos árokban van
ilyen amoeba, da van nagyon veszélyes helyen is. Tudniillik
az ember vérében. Van még egy egysejtű lény, mely szintén
az emberi vérben él és még veszélyesebb. Alakja olyan mint a
dugóhúzó, rendkívül apró spirális, élénken mozog és millió
számra él a vérfolyadékban s minden szervben. Mindkettő,
a vérplazmódium, mert ez a véramoebának a neve, és a Spi
rochaeta, a kis vérspirális, betegséget okoz. Az egyik a malária
láz okozója, a másik meg háromféle betegséget idéz elő: a
luest, melyet általában szifilisz néven ismernek a paralysis
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nevű elmebetegséget és a gerincsorvadást, melynek tudomá
nyos neve tabes dorsalis.
Borzasztó veszedelmek ezek. Mert maláriában szenved
körülbelül 400 millió ember, az emberiség ötödrésze. A trópusi
vidékeken ezért nem tud kifejlődni az emberi kultúra. A
Spirochaeta pedig jelenleg talán százmillió embert gyötör
és négyszáz évvel ezelőtt olyan járványt okozott, hogy csak
nem kipusztitotta Európa népességét.
Az amoebáról tehát némi jogosultsággal azt lehetne
mondani, hogy a legfontosabb állat. Ezért engedjék meg,
hogy bemutassam, hiszen jó ismerősöm.
Az édesvizi amoeba (van sokféle fajta) sokszor csepp
szerű. Nincs állandó alakja, kisebb egy porszemnél, az át
látszó állatokhoz tartozik. De nem látni benne semmit, csak
egy pár szemcsét meg cseppet. Az egyik szemcse nagyobb,
ezt sejtmagnak nevezik. Van benne egy hólyag is, mely sza
bályos időközökben összehúzódik. Láttunk már ilyet a
sodróféreg testében és ott húgyhólyagnak tartottuk. Per
analogium itt is kiválasztó szervnek nevezzük. Az amoeba
gurul vagy úszik, mert testéből nagy szálakat, úgynevezett
állábakat tud kinyujtani. Ezekkel fogja meg az útjába kerülő
baktériumot vagy moszatot, vagy vértestecskét, bekebelezi
testébe, megemészti, a salakot meg kihányja. Ettől megnövek
szik, aztán kettéválik és ez az osztódás a szaporodás legegy
szerűbb formája. A Spirochaeta is így szaporodik, de még egy
szerűbben él. Egész testével felszívja a vérfolyadékot, mely
ben úszik. Kiválasztásai pedig mérgesek és ezek okozzák a
betegséget.
Íme dióhéjban egy sejt szervezete meg élete. Ennek sok
féle változata él a világon. Van egysejtű állat, amely fínom
bőrkével vagy inkább páncéllal van beburkolva; van olyan,
mely csak egy vagy néhány fonalat ereszt ki testéből és ezek
kel az ostorokkal úszik; van olyan is, melynek egész teste be
van nőve ezer meg ezer csillangóval, vagy csak a szájnyílás
körül van csillangó; ezek az állatok az igazi ázalékállatkák.
Néha több kiválasztó hólyag és sok sejtmag is van bennük.
A szaporodásuk is különféle. A sejtoszláson kívül van olyan
is, ahol a sejtmagok időnkint egyesülnek és magalkatrészeket
cserélnek ki. Ezt nevezzük conjugatiónak és itt van a nemi élet

első jelentkezése. Vagy egymással össze is olvadnak, azután
összehúzódnak, pihennek egy ideig. Sok részre darabolódnak.
És minden darabkából új őslény lesz, mely önálló életet is
kezd.
De vannak nagyon egyszerűek is. Nem látszik bennük
mag. Csak számtalan oszlással szaporodnak, minden negyed
órában oszlanak; ebből könnyen ki lehet számítani, hogy
egyből egy nap alatt számtalan keletkezik, mert már 5 óra
alatt egy millióra szaporodik mindegyikük. Összehúzott
állapotban spórának nevezzük; az ilyen pehelykönnyű
spóra nem hal meg, ha kiszárad, a szél felkapja és magával
viszi. Ez áll minden őslényre, azért van tele a levegő spórák
kal és minden víz ázalékállatkákkal, mert menten kibújnak a
tokból, ha megint vízbe jutnak.
A legkisebb magnélküli véglényeket mindenki ismeri.
Hallott róluk; baktérium vagy bacillus a nevük. És mindenki
tudja, hogy a Spirochaeta átka a bacilusokkal is megismét
lődik. Ők is az emberi test folyadékaiban élnek és mivel a
levegőből ragadnak reánk, a náthaláz, a kolera, tífusz, tüdő
vész, minden ragadós betegség okozói, szerencsére csak bizo
nyos körülmények között, mert máskülönben már kihalt
volna az emberiség.
Hasonló az egysejtű moszatok élete is. Csak van bennük
mindég egy bizonyos szerv, zöld vagy sárga, vagy viola és
biborszinű lemezke, mely a levegőben lévő széndioxidból
olajat vagy keményítőt termel. Ezért növényeknek tartjuk a
moszatokat, habár van olyan moszat is, mely állati módon
mozog és felváltva egyszer mint állat fal, egyszer mint növény
vegyileg dolgozik. Már ők is bizonyítják, hogy növény meg
állat voltaképpen ugyanaz.
De most jön a sejtelmélet. Az egysejtű lényeken kívül
vannak soksejtűek is, illetve van vagy 6000 egysejtű faj és
körülbelül 300,000 soksejtű az állati «rovatban», a növényi
ben pedig vagy 10,000 egysejtű növény, meg 500,000 sok
sejtű. A soksejtűeket öt osztályba sorozzuk: Van tömlős
állat, tüskebőrű, féreg, ízeltlábú és gerinces. És a gerincesek
hez tartozik a tisztelt olvasó és tisztelő barátja, az író is.
Mert hát sejtekből vagyunk felépítve és egysejtű állapot
ban éltünk, mikor mint petesejt és ondósejt szüleink testében

tartózkodtunk és a nemi egyesülés alkalmával úgy egymásba
olvadtunk, mint az egysejtűek a termékenyítésnél. Azután
kezdődött ugyanaz a sejtoszlás, mint a kis Daphnia testében
vagy a sodróféreg petéjén megfigyeltük. Kiképződött a
«test», annak tagozottsága, a fej, a végtagok, a bőr, a bél, a
szív, az agy, a csontok, izmok, idegek, az érzékszervek, egy
szóval az a csodálatraméltó szervezet, melyet ez esetben em
bernek nevezünk. Más esetben ló, vagy bogár, madár vagy
tengeri sün, bélféreg vagy apró rák a neve, mert ezek is mind
«soksejtűek». csakhogy valamivel egyszerűbb a szervezetük és
különösen lelki tehetségük. Mert testi, illetve sejtes kiképző
désben az ember nem a «teremtés királya» mlnt kedves sze
rénytelenséggel szokta magáról mondani, hanem van állat,
melynek szeme jobb, izomzata tökéletesebb, mely jobban
tud szagolni, vagy szaladni, melynek finomabb az érzék
szerve, vagy szebb a külseje.
Íme ez a sejtelmélet, melyet a mult század közepén
német földön kigondoltak és bámulatos szorgalommal és elmés
séggel a műveltség valóságos dogmájává alakítottak.
Legyen szabad most elmondanom, hogy én ebben a sejt
elméletben nem hiszek. Sok évig dolgoztam azon, hogy meg
döntsem és ma nagyon sok tudós van, aki szintén egy véle
ményen van velem. A sejtelmélet, meggyőződésem szerint,
nem tartható.
A dolog azzal kezdődött, hogy az úgynevezett egysejtűek
szervezete túlságosan bonyolódott, voltaképpen egészen más,
mint a sejteké. Csak annyiban hasonlít az ázalékállat és a
«testsejt» egymásra, hogy mindkettő protoplazmából áll.
Minden más tekintetben különböznek egymástól. Az ázalék
ban van egy nagy, meg egy kisebb sejtmag (néha sok is), van
kiválasztó hólyag, van érzékszerv, pl. tapogató meg szem
folt, sokszor van izomfonál meg ostor, van szájnyílás mely
némelykor nagyon is bonyolódott, a soksejtűek testében az
úgynevezett sejtek mindezt nélkülözik. Sokkal egyszerűbbek.
Néha elvesztették sejtmagjukat, illetve az állati testben ez a
rendes eset; teljesen átalakulnak az izomban meg az ideg
ben, a csontban meg a véredényekben, az idegben, a kötő
szövetben és a porcszövetben. «Sejtes» csak a felhám egy
része, a petesejt, az idegsejtek egy része meg az úgynevezett

fehér vértestecskék, melyek tényleg valóságos amoebák; a
többiről senki sem állíthatja, hogy csak némileg is hasonlí
tanak a sejtekhez.
Az emberi test nagy része, azaz sok kilogramm kötő
szövet, csont, porc, meg zsír, nem is áll sejtekből, még élő
anyagból sem, ez mind csak kiválasztott anyag és így van
ez az állatok testében is.
Az egész emberi testben csak kétféle sejt élhetne egy
magában egy ideig: a petesejt, és az ondószálak a férfinek a
magfolyadékában, de ott is csak addig, míg körülbelül 35
fokos. A többi ötbillió sejt, mert annyira becsülik testünk
sejtjeinek számát, mind meghal abban a pillanatban, amikor
elhagyja a test közösségét.
Van nagyon sok élő lény, mely nincs is felépítve sejtekből.
A tengerben élnek nagy moszatok, szép métermagasságú
növények, jól tagozott levelekkel, meg gyökerekkel (tudo
mányos nevük Caulerpa) melyek nem állnak sejtekből. Egész
testük csak protoplazmakocsonya és nyoma sincs annak,
hogy valaha sejtekből épültek volna fel. Ezek a sejttelen nö
vények a földi élet nagyon korai szakában talán a tenger
uralkodó növényzetét alkották.
Minden rovar bizonyos átalakuláson megy át. Ezt min
denki tudja, legalább abban a formában, hogy a hernyóból
lesz a báb, ebből meg a kifejlett pillangó. Mikor megvizsgál
ták ezt a bebábozást, azt vették észre, hogy a hernyó teste
a bábburokban szétmállik. Pép lesz belőle, a sejtek feloldód
nak. Nem hogy talán csak sejtekből álló kása keletkeznék, a
sejtek maguk is szétfolynak és a pépből megint új sejtek
válnak ki, új alakban összeállnak, épületet emelnek, szerve
ket, a szervekből pedig egy pillangót hoznak létre. Itt tehát
teljesen csődöt mond a sejtelmélet.
Már megismerkedtünk a kis örvényférgekkel. Ezek úgy
szaporodnak, hogy testük kettéválik. Ha ilyen válófélben
lévő férget úgy vágunk két darabra, hogy az egyik kétharmad,
a másik csak egyharmad féregből áll, a két darab nem ha?
meg, hanem átalakul. Mindkét darabban a sejtek feloldód
nak. Az agyvelő szétmállik, a bél szétesik, itt is ugyanaz a
pép keletkezik, mint a rovarbábban. Sejttelen élő anyag és
belőle válik ki az új «sejtállam». Új agyvelő, új bél, új

idegek meg izmok, egyszóval új állat, mely nem a sejtelmélet
törvényei szerint épült fel. Sok ilyen példát tudnék még fel
sorolni, s mind ugyanazt bizonyítja, hogy nem egy petesejt
oszlásából keletkezik az egész sejtállam, hanem hogy az állat
(meg a növény és az ember) egységes test, mely célszerűségi
okokból van egyes nagyobb és kisebb részekre, szervekre meg
sejtekre tagolva. Ha a szükség követeli, feloldódik és újra
tagolódik. Nem a sejt az önálló, az «állam polgára», mint sok
szor hasonlatban mondták, hanem az élő anyag, a protoplazma,
mely egyszer állat, egyszer növény szervezetét építi fel, vagy
pedig egyáltalában nem tagolódik, mint pl. az úgynevezett
vég lények (én szívesebben azt mondom, hogy őslények) vagy
a sejttelen növények esetében.
Évekig foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel és 1923-ban
össze is foglaltam ismereteimet meg nézeteimet egy külön
könyvben, melynek: «Plasmatik» a címe, mert benne azt
ajánlom, hogy a régi sejtelmélet helyett barátkozzunk meg
azzal a nézettel, hogy a plazma, az élő anyag törvényei sze
rint alakul minden élő lény. A «sejt» csak bizonyos technikai
forma, mintahogy az ember egyszer csak cementfalat emel,
más esetben azonban a falat cementtéglából építi. Ha ez a
nézet elterjedne a tudományos világban, sok tudományos
meg gyakorlati következménye volna. Teljesen átalakulna a
biológia, de még az orvostudomány is. Mert a sejtelmélet
egyik legfontosabb következménye az volt, hogy H. Virchow
német orvosbúvár kezdeményezésére a betegséget is mint a
sejtek megbetegedését ítélték meg. Látták, hogy a rákos meg
betegedésnél bizonyos szervekben elhalnak a sejtek, mások
meg túlságosan elszaporodnak vagy hogy a tüdővész kórképét
legjobban a beteg tüdő mikroszkópi vizsgálata alkalmával
lehet megérteni. Ott van a tüdőben a bacillus, mely megmér
gezi és megöli a légzacskók hámszövetét. Ezt köhögi ki a
beteg. Az orvostudomány lelkesedéssel fogadta a betegségek
ilyenféle sejtelméletét. Lassan hozzászokott, hogy sejteket és
beteg szerveket gyógyítson. Azonban ezt világosabban látó
orvosok nem helyeselték; arra figyelmeztettek, hogy a beteget,
nem a beteg szervet kell kezelni. A beteg egész teste meg
érzi a fertőzést és egységesen reagál a betegségre. A sejtelmé
lettel ez nem volt összegyeztethető, ellenben a plazmatika

szigorúan követeli, hogy minden élő lényt «egység»-nek* kell
tekinteni. A lélek nem az agy, hanem az egész test működésé
ben nyilatkozik, a szaporodás, az ösztönök, a növekedés, az
egész élet nem egyes sejtek munkája, hanem az «egyetemes
ség»-től függ, azzal él és meg is hal.
Bizonyára még sok időbe fog kerülni, míg a százéves
sejtelmélet helyébe általánosan az a meggyőződés lép, hogy
az élő anyag körülbelül egymillió különféle alakban népesíti
a vizet, a föld felszínét, a talajt és a levegőt. Az élő anyag
nagyon különféle módon tud szervezkedni. Alkalmazkodik
minden viszonyhoz. Nagyon kis szervezetek alakjában el
juthat olyan helyekre is, hol nagyobb formában nem tudna
megélni, kihasználja a légkör gázait, de rablómódra is meg
támadja és felfalja azt az élőanyagot, melyet legyőzhet, sőt
megeszi a halottat is. E szerint lehet megkülönböztetni az
őslényeket, a növényeket és az állatokat.
Ha nagyobb a formája — van olyan, mely háromszáz
méteres a növények közt (bizonyos tengeri moszatok) vagy
huszonöt méteres az állatok közt pl. az ámbráscet — akkor
szervezete nagyon bonyolult. Az élő anyag ilyen esetben
millió meg millió kamrára tagolódik a munkamegosztás elve
szerint, hogy elvégezhesse sokféle működését és kellőképpen
alkalmazkodhassék. Szükségletei szerint alakítja a kisebbnagyobb szerveket, melyek azonban mind egységes vezetés
alatt állnak. Az élőlény mindig egységes egyén. Mint ilyen
alkalmazkodik, dolgozik, táplálkozik, szaporodik, betegszik
meg és hal meg.
Egyre nagyobb számban akadnak már tudósok, akik
Így ítélik meg az életet és az élet keretében az állatvilágot
meg az emberi létet. Én nem tudom másképpen látni; sok
munkámban küzködöm már vagy húsz éve e meggyőződé
semért. Egy szép napon egy amerikai egyetem díszdoktorává
választott, mert azon a nézeten volt, hogy a jelenkor leg
nagyobb biológusát tünteti ki ezzel. Én ezt ugyan túlzásnak
tartom, mégis hiszem, hogy a «plazmatika» (úgy nevezik ezt
az új irányt), teljesen át fogja alakítani a biológiát.
* Németül «Ganzheit»nek mondják ezt. Magyarul talán «egyetemes
ség» lehetne.

Az élő anyag.
Most már ott tartunk, hogy megértettük, mi is az állat.
Az élő anyagnak egy bizonyos formája. Az, mely a már meg
lévő szerves vegyületekkel táplákozik, legyenek azok élő vagy
holt fehérjék.
Hogy ezt megértsük, először tudni kell, mi is az az élő
anyag, mi az a protoplazma, az a nagy bűvész, mely olyan
sokat tud és csinál, mely ezer alakot ölt, mely mint őslény
mindenütt tud élni, mint féreg más állatokba is bújik, mint
korái szigeteket épít, mint madár és rovar káprázatos szép
ségeket fejt ki, mint bal benépesíti a tengereket, mint mérges
kígyó pokoli veszélyt jelent, mint nagy négylábú állat a
szél sebességével tud futni, mint madár megtanulta a repülést.
Ugyanez a protoplazma megint más alakban felmászik a
fákra, rémes óriásokat teremtett, mint ember megtanult dol
gozni és gondolkodni, nem nagyon mélyrehatón ugyan, mégis
oly kitűnően, hogy számtalan felfedezéssel meghódította az
egész világot, biztosította az életét, kényelmet és gazdagságot
teremtett magának, művészi munkával megszépítette világát
és a föld királya lett.
Mindez benne foglaltatik az élőanyag fogalmában, mindez
a tulajdonság megvan benne.
A protoplazma valóban a csodák csodája és érdemes
foglalkozni vele.
Kerek egy évszázad óta tudunk róla. Francia lángész
volt, aki először megismerte. Felix Dujardin a neve. Ő találta
ki, hogy az amoeba jelképezi az élő anyag legegyszerűbb
alakját, és hogy az, ami az amoebában él, minden állatban
él, hogy az állatok is csak összetett és nagy amoebák. Azóta
sokszáz tudós foglalkozott az élő anyaggal, valóságos könyv
tárt írtak össze róla.
Először is vegyileg elemezték nagyon alaposan azt a
protoplazmát, mely minden élő «sejtben» benne van. Az első
és legfontosabb megállapítás ez volt: egysejtű állat, növény ,
ember élő anyaga vegyileg nem különbözik egymástól. Csak
egyféle élő anyag van a világon. Ez talán az összes tudományok
egyik legfontosabb alaptétele.

A protoplazma többféle fehérjevegyületeknek a keveréke.
Még pedig a kolloidok formájában. A fehérjéket nagyon jól
ismeri a vegyész. Tudja, hogy szénhidrátok, azaz három
elemből állnak, szénből és vízből, más szóval oxigénből és
hidrogénből. Azt is tudja, hogy sokszázféle ilyen szénhidrát
van, és hogy ezek a legbonyolultabb vegyületekhez tartoznak.
Minden protoplazmában sokféle más vegyület is van, melyek
a szénhydrátok vegyi tevékenysége által keletkeztek. Mert
ezek igen könnyen bomlanak és más vegyületekké átalakul
hatnak. Ez a folytonos bomlás és újraképződés jellemzi az
élő protoplazmát, ez hozzátartozik az élet fogalmához. Ha
már nem él a protoplazma, akkor is bomlik, de már nem olyan
sok irányban, hanem csak olyan módon, hogy mindig egy
szerűbb vegyületek keletkeznek belőle: Végre humusz, víz
meg gáz lesz belőle.
Így kell érteni, hogy az élő protoplazmából nagyon sok
féle anyagot tudtak kielemezni. Plasztin, zsírsavak, lecitin,
savamidok, pepton, organikus savak, gyanta és sok minden
féle van benne. Minden, amit növényből-állatból nyerünk, az
a sok különféle anyag vagy benne van a plazmában, vagy a
plazma munkájából keletkezett. A cukor, a fa, a pamutfonál, a
gyapjú, a selyem, a szén, a petróleum, a gyanta, az indigó,
az illanó- és a közönséges olaj, a szaru, a csont, a haj és szőr,
a zsír, a vaj, a tej, a tojásfehérje, egyszóval az emberi táp
lálkozás, az ipar, a kereskedelem milliárdos értékei mind a
protoplazma vegyi világából származnak.
Tényleg, ez a legfontosabb és legértékesebb anyag a világon.
Pedig végtelenül egyszerűnek látszik.
Már tanulmányoztuk az amoebát meg a bacillust és
tudjuk, hogy csak «egy csepp fehérje». Ha belenézünk a
növény vagy az állat élő protoplazmájába, akkor sem látunk
mást, mint hogy kamráiban mindenütt ott van egy kis nyálka.
Némelykor van benne sejtmag, sokszor nincs, néha van épp
olyan nyúlványa, mint az amoebának, többnyire azonban
nincs. Néha mozog, a legtöbb esteben azonban mozdulatlan
és csak vegyileg működik. Táplálkozik, növekszik, kiválaszt
mindenfélét és osztódik, más szóval szaporodik. Némely sejt
hetven és száz évig is el tud élni ilyen módon. Ez áll az
agyvelő legfontosabb protoplasztjaira (tudományos nevük gan

glion), de a protoplaszt* legtöbbnyire csak néhány napig él.
Elhal és más lép a helyére. Az élő szervezet folyton kicseréli
alkatrészeit.
Van benne többféle szerv és sok kiválasztott anyag.
A szaporodó sejtekben mindig van sejtmag és már hozzá
szoktunk, hogy ezt szaporodó szervnek tekintsük. Mert ha
valamely protoplaszt két utódra oszlik, nagyon különös vál
tozások mennek végbe a magban. Vannak benne kis részecs
kék, melyek szintén széttagolódnak. És azt vettük észre,
hogy ezek a részek a protoplazma tulajdonságaival vannak
összefüggésben. Sikerült ilyen magrészecskéket eltávolítani,
a nélkül, hogy az egész meghalt volna és kiderült, hogy akkor
hiányzik az utódnak ez vagy az a tulajdonsága.
Ha a megtermékenyítés alkalmával a pete sejtmagva
összeforrad az ondó sejtmagvával, a magrészecskék egyesül
nek. Mióta ezt láttuk, szent a meggyőződésünk, hogy az
apa és az anya, illetve az ősök tulajdonságai összeolvadnak
és átöröklődnek. Így marad meg és így változik el a faj és ez
a sokat emlegetett, egész Európát megváltoztató «fajelmélet».
Minden állat meg növénytenyésztő tudja, hogy kereszte
zéssel javítani, nemesíteni lehet a fajt, de el is lehet rontani.
Mindegyikünk tudja, hogy családunkba mikor és ki által
került ez vagy az a tehetség. Mert az apám nagy muzsikus
volt, ezért bennem is megvan ez a talentum; már dédapám
szeretett festeni és már gyermekkoromban ámuló szemmel
csodáltam azt a néhány festményt, mely francia kastélyunk
korából reánk maradt. Magam is festek. De nagyatyám, édes
atyám, édesanyám mind tüdővészben halt meg. Örököltem a
hajlandóságot a borzasztó betegségre; fiatal koromban én is
megbetegedtem. Ezért menekültem a betegség elől a dél
tenger partjára, ahol most is élek.
Mindez a tulajdonság benne van testem magtestecskéi
ben. Minden tulajdonság, a jó meg rossz is megvan a proto
plazmában. Ez a legnagyobb csoda a világon.
A magtestecskék vizsgálata alkalmával kiderült, hogy
igen finom részekből vannak összetéve. Az élő anyag nem
egyszerű. Nagyon bonyolult a szerkezete. Éppúgy, mint vala
* Protoplaszt = protoplazmából álló egyén.

mely magasabbrendű állat teste sok szervből, szövetből és
sejtből áll, a protoplaszt is sok mindenféle részből van össze
téve. Valóságos szervezet. De hogy milyen ez a szervezet,
azt ma még nem tudjuk, mert ezt nagyon nehéz vizsgálni.
Illetve, van a magyar szellem világában egy dramatikus
és titkozatos epizód, mely népünk kultúrájában még nagy
szerepet fog játszani.
Már megemlítetten Entz Gézát, aki legjobban ismerte
a földön 1870 és 1919 közt az ázalékállatkákat. Tudom, hogy
sokat mondok ezzel, de állom szavamat. Megismerkedtem
kortársaival, akik ezen a téren búvárkodtak, mégis neki
adom a pálmát. Entz Géza azonban tanulmányozta a proto
plazma szervezetét is és azt is mondhatom, hogy behatolt
ebbe a titokba. Vannak csodálatos munkái; a legszebb a
magyar Tudományos Akadémia jelentéseiben jelent meg, a
legtöbbet azonban, — melyekben leírta az élő anyag rejtel
mes szerkezetét — nem nyomatta ki.
Pest városa a kilencvenes években a lázas munka és
öröm életét élte. A nagy Kerepesi-úton — hisz ez volt akkor
a Rákóczi-út neve — tombolt a fejlődő világváros forgalma.
Ezer meg ezer ember taposta ott a nagy kirakatok előtt, a
két színház közt az utat, sietett a nagy kórházba, a cifra
kávéházakba; senki se gondolta, hogy alig harminc lépés
nyire a nagy élet-értől egy kis mellékutcában, az Esterházyutcában ott volt Entz Géza intézete, ahol mély csendben
mindennap késő estig ott ült a természetbúvárok kis csapata,
hallgatta a mester csodás szavait, nézte a preparátumokat,
figyelt, belemélyedt a világ legnagyobb csodájába, a proto
plazma tanulmányozásába. Lázas érdeklődéssel, teljesen el
elzárva a világtól kutattuk a földi élet legnagyobb titkát.
Négyen voltunk, az ősz tudós maga, a székely Daday Jenő,
Lendl Adolf, akiből későbben politikus és a pesti állatkert
igazgatója lett, és mint legfiatalabb én magam. Valamennyien
megismertük a nagy titkot, mindegyikünk írt is róla a tudomá
nyos irodalomban. De ki figyelt Európában, a művelt világ
ban s a tengeren túl az árva magyar szóra? Elhangzott, el
veszett az az európai élet nagy szimfóniájában...
Akkoriban a német tudomány uralkodott. És Német
országban egy nagyon híres tanár azt tanította, hogy a

protoplazma csak nyálka, olyan, mint a szappan habja. Nincs
benne állandó, finomabb szerkezet. Ezt hitte az egész világ,
csak a kis magyar csapat tudta azt jobban.
Lassankint kitűnt, hogy Franciaországban, ott, ahol
már a protoplazma helyes fogalmát megismerték, szintén
voltak tudósok, akik ugyanarra az eredményre jutottak,
mint a magyar búvárok. Később akadt német, angol,
amerikai tudós is, aki pártunkra á llo tt; ma mosolyognak a
szappanhabos elméleten, de még nem fogadták el azt, amit
mi már 1895-ben megismertünk.
Van egy nagyobb tudományos könyvem, címe: «Der
Organismus». Ebben összeállítottam azt a nagy irodalmat,
amely azóta a protoplazma szervezetéről keletkezett és el
mondtam, hogyan látom én ezt a dolgot.
Az Entz-iskola még azt hitte, hogy itt szerkezetről van
szó. Én egy lépéssel tovább mentem és bebizonyítottam,
hogy a protoplasztnak van szervezete. Van benne sokféle szerv,
melyek működésükhöz alkalmazkodnak és ennek megfelelően
úgy átalakulnak, mint az izmok, a zsír, a kötőszövet, a hólya
gos szervek az állati szervezetben. A szervek pedig kisebb
elemekből épülnek és úgy látszik, hogy ezekben rejlik az
utolsó titok.
A huszadik század fogja a protoplazma szervezetét
anatómiáját, hisztológiáját, utolsó elemeit igazán megismern,
Mi csak kaput nyitottunk, de mély tisztelettel mondom, a
magyar biológus lángész, Entz Géza volt az első, aki ezt a
kaput döngette. Az egész emberiség hálával tartozik neki és
a magyar nép szobrot is fog neki ezért emelni. Az én szívem
ben ez a szobor máris áll.
Hol van a legtöbb állat és növény?
Erre a felelet nagyon egyszerű. A legtöbb a vízben van
és innen terjedt a földre és a levegőbe. Ezt persze nehéz el
hinni, de az a tudományos expedíció, mely az angol kormány
megbízásából a «Challenger» nevű gőzössel évekig járta a
föld összes tengereit, négyezer új fajt fedezett fel a Radiola
riák csoportjából. A földtan nemcsak az özönvíz előtti idők
óriásait, a nagy gyíkokat és mammutokat tanulmányozza,
hanem foglalkozik a legkisebb élőlényekkel is, melyek a

palákban meg a meszes kőzetekben megmaradtak, mert szi
lárd, elmeszesedett páncélban éltek. Ezekből is több mint
5000 faj van már leírva. Az édesvizekben él a kovamoszatok
serege, milliárdnyi van belőle csak a Balatonban. Ezekből
is 6000 fajt ismernek. Össze-vissza azt lehet mondani, hogy
eddig 30,000 fajta apró víziállatka meg növényke van leírva,
de bizonyos, hogy eddig még csak a meglevő formák egy
részét ismerjük.
Már ez a tény is felülmúl minden művészi fantáziát.
A hópelyhek vagy kristályalakok sokasága szegényes ehhez
képest. De nemcsak a tengerben vagy az édesvízben van
élet, mely mindent túlhalad, amit a magasabbrendű állatok
világából ismerünk. A gerincesek számát 6100 fajra becsül
jük, az ízeltlábúakból azonban több mint 260,000 fajta van,
a csigák meg kagylók fajszáma 53,000. Férgekből van 6200
alak, a tüskebőrűek osztálya 3000 fajt foglal össze, a tömlő
sökből ismerünk 3000 fajt, de az ősállatok és ősnövények
csoportja (ez a kettő összetartozik) több mint 20,000 fajjal
van képviselve, és ha az előbbiekből milliárdnyi egyén van,
akkor itt asztronomikus számokkal kell foglalkozni. És tény,
hogy az 500,000 állatfajból csak 2500 az emlős, de 13,000 faj
a madár és 12,000 a hal, tény, hogy van körülbelül 230,000
különféle rovar, ezekből 100,000 a bogár (hazánkban alig
6000 faj), 10,000 pók és csak 1500 a rák, de tény az is, hogy
körülbelül valamennyi állatfaj egyharmadrésze a tengerben
él, s ebből már is kitűnik, hogy a tenger volt az élet bölcsője.
A tengerből vándoroltak az állatok a folyókba meg ta 
vakba, a vízből jött az élet a szárazföldre és ott el oglalt min
den helyet, ahol csak állat élhet.
A magas hegyeken, a gleccsereken, télen a fagyott havon,
az északi országok örökös jégmezőin mindenütt vannak álla
tok. Van ott rovar, sodróállatka milliószámra, van őslény,
mely a havat pirosra, sőt feketére s festi. Ha a tél vége felé
a patakok jege még nem olvadt el ugyan, de már átlátszó, a
patak medre már szép barna leplével elárulja, hogy kezdődik
a tavasz. Ha megvizsgáljuk ezt a barna iszapot, számtalan
igen szép apró állat és növény nyüzsög benne. Tőzeglápok
fekete vízű tócsáiban, bűzös elriasztó iszapjában a para
dicsom szépségeit lehet élvezni, ha nagyítóval vizsgálunk

egy cseppet az iszapból. Néha egyetlen egy preparátumban
vagy százféle őslény, féreg meg növényke hemzseg. Legszebb
színekkel, pazar alaksokféleségben élnek és kergetik egy
mást.
Ha esőcseppeket vizsgálunk, azokban is vannak ázalé
kok, baktériumok, peték, sőt sodróférgek is; ugyanazok,
melyeket a légben áramló porban is lehet találni, még a leg
magasabb hegyeken, sőt a sztratoszférában is.
Mindenütt, ahol valami rothad a vízben, ott élősködik
a kis állatok hadserege. Néha annyian vannak, hogy a vizet
zöldre, barnára festik. A tengervízben sok helyen annyi van,
hogy a szép kék tenger színe zöldre változik, de van sárga meg
vörös tenger is, amelyben billiószámra élnek ezek az apró
állatok.
Az erdő egészséges, jószagú, tiszta humuszföldjét lakja
az edafon tömkelege. A szó azt jelenti, hogy «a földben élők).
Moha alatt van a legtöbb és legérdekesebb élőlény; akinek
van nagyítóüvege, ne kímélje idejét és vizsgálja meg egyszer
az erdei talaj edafonját. Van ott rengeteg bacillus meg
barnaszínű gombaszál, még penészgomba is, de ezek közt
látja a legszebb amoebákat és ázalékállatkákat. Van sok olyan,
mely kis házikóban él. Tömérdek az apró fonalasféreg, sok
különös sodróféreg is van, mely összezsugorodik és beszárad,
de nem hal meg, ha nyáron hetekig nincs eső és az erdő
talaja még meg is reped a nagy szárazságtól. Ha van eső,
menten felébred az egész alvilág a tetszhalálból és vígan,
szinte megifjodva újra kezdi életét. Kipróbálták, hogy har
minc évig is tarthat az «álom» és mégsem hal meg a kis
állatka.
Edafon van azonban a rét, a puszta meg a szántóföld
talajában is és itt nagyfontosságú. Mert élettevékenységével
bomlasztja a talajba került állatok meg növények holttestét,
meg a trágyát is. Kiderült, hogy mennél több az edafon,
annál hathatósabb a trágya.
Sok évig a talajélet képviselőivel és életműködésükkel
foglalkoztam. «Das Edaphon» című munkámban megvetettem
az alapját egy tudományszaknak, melynek ma minden
országban száz meg száz művelője van a talajbiológiai inté
zetekben (különösen Amerikában és Oroszországban, de

hazánkban is van ilyen intézet.) A trágyázás egy különös
nemét is meg lehetett honosítani ezen az alapon a földmívelés
ben és kisült, hogy 50 százalékkal nagyobb termés jutalmazza
a talajélet törvényei szerint végzett helyes trágyázást.
Ha meggondoljuk, hogy az egész földön mindenütt, ahol
növény terem, a talajban megvan ez a titkos élet, bizonyára
azt kell mondanunk: a legtöbb állat ott él, ahol néhány év
tizeddel ezelőtt még nem is gondoltunk életre, vagyis a lát
hatatlan világban.
Ne mondja tehát senki, hogy ott, ahol él, nincsen érdekes
és megfigyelésre méltó állatvilág, hogy az ő falujában szegé
nyebb a természet, mint máshol. Ezzel csak elárulná, hogy
nem ismeri a természetet és nem tudja megfigyelni. A kis
állatvilág ezer meg ezer remek drágasága egyenletesen oszlik
el az egész földön, mindenütt van belőlük, erdőn, mezőn,
minden tóban, tengerben, a légkör óceánjában.
Most elutasíthatatlanul felmerül az a kérdés, miképpen
jött létre ez az egyforma eloszlás. Hisz ez ellentmond az
általános tapasztalatnak. Minden állatnak meg növénynek
megvan a maga hazája. Csak ott találjuk és másutt nem tud
megélni. Amerikában nincsen elefánt, a hazai lucfenyő nem
él meg Egyiptomban, már az Alföldön is csak nehezen ten
gődik. De a Nílus vizében megtalálták ugyanazokat az
ázalék-állatokat, mint Berlin környékén. Észak-Amerika moh
párnája alatt megvan ugyanaz az állattársaság, mint a budai
hegyekben. Azonban ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
van néhány magasabbrendű lény is, mely mindenütt megél.
Ilyen például a házi poloska vagy a nád.
De ez csak kivétel. Azonban a mikroszkopikus világ
ban ez a mindennapi eset. Még sem nehéz ezt megmagya
rázni.
A vízben élő lények mindenütt hasonló életkörülményeket
találnak az egész föld kerekségén. A talaj földben élő edafon
pedig a széllel terjed. Ha kiszárad a föld, összezsugorodnak,
betokozzák magukat, megdermednek és a porral együtt a
szél tovasodorja őket. Az felkapja s tengeren túlra is el
viszi őket. A legelrejtettebb szigeteken, a Csendes-Óceánban
is megtaláltam őket. Beutazzák az egész világot, mindenütt
partraszállnak, ahol jó nekik. De már a jövő nemzedék megin t
Francé.

útnak indul. Ezért van élet mindenütt és ezért talán többé
sohasem fognak kihalni a föld e parányi lakosai.
A legszebb állatok.
Már említettem, hogy aki nagyítóval vizsgálja az állat
világot, a legszebb élő alakulatokban gyönyörködik. Az élő
anyag úgyszólván sokezernyi cseppekben szóródott szét az
egész földön és voltaképpen egy alak sincs, melyről azt
lehetne mondani, hogy nem érdekes vagy csúnya, de nagyon
sok van, melyről azt kell mondani egy ismert szóval, hogy a
«természet műremeke».
Ha valaki azt kérdi tőlem, melyek a legszebb állatok,
akkor bátran mondom, hogy a Radioláriákat illeti meg ez a
dicsőség. Mi az a Radiolária? Sokmillió ember van, akik
sohasem hallotta ezt a hangzatos szót s talán mindössze
néhányezer van, aki valaha látott Radioláriákat. Élőt pedig
én is csak néhányszor láttam, mert kerestem őket. Az Adriá
ban alig van, de már Szicília partjain, a Messzinai-szorosban
minden csepp tengervízben van belőlük, az Atlanti-Óceán
déli részeiben, vagy a Csendes-Óceánban, az Egyenlítő körül
pedig van az az ékszeresbolt, melyben ezerféle ilyen drágakő
billiónyi mennyiségben úszik a víz felszínén.
Drágakőnek mondom őket és ezerféléről beszélek. Való
ban így is van. A Radiolárium (azt ajánlom, nevezzük ma
gyarul sugárállatkának) protoplaszt, amely hegyi kristályból
vagy gipszből álló átlátszó, fénylő vázat választ ki. És van
hatezer különféle ilyen váz, mely hatezer fajnak felel meg.
Nincs szó, amellyel méltóképpen ecsetelhetném szép
ségüket. Volt már Németországban ékszerész, aki szép mellen
függő ékszert vagy fülfüggőt készített a képek alapján,
amelyeket művészi ecsettel néhány híres természetbúvár,
különösen a nagynevű Ernst Haeckel rajzolt róluk. Haeckel
ki is adott egy m unkát: «Die Kunstformen der Natur»
címen és abban komolyan ajánlotta az iparművészeknek,
használják fel ezeket a modelleket. Így is történt és a mű
vészeti formák így gazdagodtak az állatvilág meséskönyvéből.
Miért csinálja a kis sugárállatka ezeket a pazar vázakat?
Az élő anyag apró cseppjének támaszul szolgál az a sok
kovasavas nyíl, rácsozat, sugár és rúd, melyből épül a váz.

Nem művészi fantáziával alakulnak, hanem a műszaki tudo
mány törvényei szerint. Koronájukban nem szabad hiányozni
semminek, egy ágacskának és fogacskának sem, mert akkor
megbillenne az egyensúly, a váz nem volna már szilárdságá
nak tetőpontján, mely biztosítja a finom gyöngéd testecske
biztonságát a hullámok hintáján. Itt minden vonal szükséges
és szükséget is elégít ki.
Hirtelen megértjük a szépség legmélyebb titkát. A kis
sugárállatka mutatja az utat és minden szép állat meg növény
megerősíti ezt a gondolatot. A cél és az alak összefüggésben
van egymással. A teljesen célszerű forma mindig szép és
nincsen igazi szépség, amely csak üres fantáziából eredne.
Legalábbis a természetben ez így van. A természet
művészeti alakulása mindig praktikus; mindig mély gon
dolat, hogy ne mondjam, isteni gondolat fejeződik ki benne.
A magyar művészeknek is jó volna a természet szép
alakulatait tanulmányozni. A művészi ipar, de a technikus,
az építőmester is tanulhat az állat- (meg növény-) világtól.
Nem azt akarom mondani ezzel a tanáccsal, hogy a mű
vészeti organikus alakot egyszerűen másolják és ezáltal saját
képzelőtehetségüket terméketlenné tegyék. Nem, az alkotó
művész azért tanulmányozza a természetet, mert a pro
blémák új megoldási módját találja benne. Ha még a közép
korban élnénk, egyszerűen azt mondanám: Az Istenség
műveit tanulmányozza a természetben. Ilyen szellemben
foglalkoztak is a nagy Mesterek, Leonardo da Vinci, vagy
Michelangelo vagy Ajtósi Dürer az állatokkal meg növé
nyekkel.
Természeti meg művészeti törvény közt van össze
függés. A szép alak nem a fantáziától függ, a szép alak egy
szersmind a szükséges alak is. Minden problémának csak
egy megoldása van, mely minden tekintetben tökéletes és
ezért végleges. És ez a megoldás mindig szép is. A legszebb
mindig egyszersmind a legtökéletesebb is.
Mindez oly egyszerű, hogy szinte banálisnak tetszik.
De ha csak kissé alaposabban meggondoljuk, kisül, hogy itt
úgyszólván új esztétikai törvényekről van szó. Mert mit is
fedeztünk fel? A szépség természettörvényét, mely azt mondja,
hogy nincsen abszolút szépség. Minden alakulat magában
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hordja saját szépségtörvényét, minden új helyzetben meg
változik ez a törvény. Ezért szépnek mondhatók sokszor
az ellentétek is. Nemcsak szép fiatal leány, hanem szép öreg
asszony is van. A palota vagy pompás vár szép lehet, de
éppolyan szép lehet a szegényes kis viskó is. Nemcsak a
Vénusz-szobor isteni szép, hanem van kutya is, mely tel
jesen megüti a szépség mértékét.
De ez nem új. Új csak a magyarázat. Az emberek min
dig így éreztek, mindig volt ilyen biológiai szépségtörvény
a szívükben. Minden egészséges és normális ember úgy
érezte, hogy a természet mesésen szép, minden fűszálban van
isteni szépség, minden felhőben, a ragyogó kavicsban, minden
férgecskében, mely a földön mászik. A tavaszi erdőben, a
csendesen hullámzó Balaton láttára, a végtelen tenger előtt
még mindenkit elfogott az a mély érzés, milyen gyönyörű
mindez! De sokszorta mélyebb és lélekemelőbb a szellemi
hatás, ha erről az ismeretlen természetről alapos ismereteink
vannak, ha meg is értjük a felhők titokzatos vonulását, a
növények meg állatok alakulatait, a világ törvényeit. Akkor
mindenben százféle új szépséget fedezünk fel. Aki a ter
mészetet ismeri, egészen másképpen élvezi, mint a műveletlen.
Élő gyémántok.
Az ember addig nem mondhatja magáról, hogy ismeri az
állatvilág szépségét, míg nem látta a világító kis és nagy állato
kat, melyekkel egy nagy tengeri út alkalmával találkozik.
Láttam a Mexikói-öböl szinte földöntúli szépségét, mi
kor éjjel az egész tenger kék-ezüstös fényben csillog, mely
ben nem látszik semmiféle részlet, legfeljebb minden csepp
ben fénylő pontok. Nem akkor néztem meg először ezt a
fénylő vizet nagyító alatt, mert már régen tudtam, hogy a
sok csillogó pont nem egyéb, mint infuzórium: szépnevű
hólyagocska, melynek a tudomány a Noctiluca, azaz éjjeli
mécs nevet adta. Tropikus tengerben, de az Északi-tenger
ben is nyáron, csaknem minden hajó mögött ott húzódik éjjel
a nagy, csillogó hullám, káprázatos, tejszínű, kékes és benne
ezer meg ezer égő pont csillan fel. Ez a tenger ragyogása,
mely ről mindenki, aki először látja, azt mondja: Ez a leg
szebb az egész utazásban.

Pedig nem a Noctiluca-fényt illeti meg a korona. A Vörös
tenger legdélibb részében láttam a legszebb tengeri tüzet.
Már elhagytuk a Harnish-szigeteket, a kietlen fekete vagy
pecsétpiros vulkanikus sziklákat, melyek a szűk tengert
szinte elzárják az Indiai-Óceán elől. Mindenütt van ott
veszélyes sekély hely meg zátony, tengeráramlás, magával
sodorja azt a sok kis arab vitorlást, mely az afrikai Szomáliföld meg az ázsiai Arábia közt éjjel-nappal jár sokféle ter
mékkel, de még rabszolgával is, mert ezek a partok még
ma is a rabszolgakereskedelem búvóhelyei. Sok ilyen benn
szülött gálya vész el ott a veszedelmes vad tengerben. Ezt
jelzi a tengerszoros neve is: Bab el Mandeb, a Könnyek útja.
A Könnyek útján láttam a legszebb tengeri tündöklést.
Pedig ugyancsak évekig jártam a föld minden nagy óceánját.
Holdvilágos éjjel volt ugyan s általános meggyőződés szerint
a holdvilág nem kedvez a világító állatoknak. Ez nem igaz.
Láttam ezt akkor és sokszor előtte is, meg utána is. A teli
hold ezüstös fénnyel szőtte be a sok hullámot, melyekből ki
sugárzott a zöld tengeri tűz. A legkisebb hullám széle is
be volt aranyozva mesés zöld fényszegéllyel. Gyémántos csil
logás özönlött felénk; a sok holdezüstben pedig mindenütt
ott úszott az élő parázs. Oly sok volt a fény, hogy a tenger
szinte átlátszóvá v á lt; néha-néha a képzelődés azt vélte,
hogy mélyen le lehet látni a tenger fenekére, ahol a sok össze
tört, homokba süllyedt rabszolgagálya és vitorlás hever.
De legszebb volt a sok nagy tengeri állat, mely saját
fényében mutatkozott. Érdekes, hogy a meleg tengerekben
sokkal több állat fejleszt világosságot, mint a mérsékelt
vagy hideg óceánokban. Tíz év óta sokezerszer néztem az
éjjeli Adriát, mert hisz itt, az íróasztalom előtt terül el a
maga végtelenségében; sokszázszor jártam a partján vagy
rajta éjjel és mindig figyeltem a tengert, de alig néhányszor
láttam valami tündöklést és az is nagyon szerény volt. Itt
a Vörös-tengerben és azután az Indiai-Óceánban azonban
száz meg száz éjjeli mécs mesés világításában gyönyörköd
hettem.
A legszebb ezek közt talán a nagy szifonofóra, a társas
medúza, mert elektromos kékellő tüzet áraszt. Ugyanolyan
szép a tüzes hömpöly (Feuerwalze). Ha nappal kifogjuk a

vízből, akkor sörtés, szürkés átlátszó henger; látszik benne
a bél meg néhány nagy izom. De éjjel izzik ez a hömpölygő,
idétlen kolbász. Parázsfénye van, szinte szikrázik, az ember
azt hiszi, hogy odalenn nagy fahasábok égnek. Bámulatosan
szép a kis rákok sugárzása. Ha a borszeszlángba rézdrótot
tartunk, akkor keletkezik ez az elragadóan tündöklő réz
zöld, mely a legkisebb rákocskák testéből áramlik. A fátyolos
medúzákat éjjel is fel lehet ismerni, mert kecses lila vagy
üvegszerű ernyőjük világít. Aranyos a tüze, lángokban ég,
mert ez az ernyő mozog. Folyton kinyílik és összehúzódik
és ezt olyan ügyesen teszi, hogy a meduza szinte szökdécsel
a vízben.
De még nem írtam le a legmegkapóbb látványt. Nagy
tengeri csigákkal találkozunk; hosszú menetben zarándokol
nak, szinte repülnek a vízben s ezért tengeri pillangónak
nevezi a hajós. Ezeknek a csigáknak nincsen házuk, de van
sokféle pasztellszínük, van rózsaszínű, zöld, káprázatos fehér
vagy opálos. Ha sok van együtt, azt lehetne hinni, hogy
valamely ékesszínű lángoló szőnyeg hánykódik a víz mélyé
ben. Volt olyan, melyet ibolyákkal hasonlítottunk össze,
melyek fölött biborszinű tűz ég.
De mindez a vízi tűzijáték teljesen néma. Nem sistereg
a fehér vagy zöld szikra, sem a hideg azurkék, éjjeli fény.
Ilyen fénnyel világítanak, hacsak egy pillanatra is, a nagy
kalmárok. Mint tüzes nyilak fel-felszökkennek ismeretlen
állatok. A víz maga is fénylik, színes buborékkal és szép
szende fénnyel belevész a messzeségbe.
Sokszor láttam így a trópusokon a tenger éjjeli tűzi
játékait. Vannak tájak, ahol az egész évben mindennap
ég a tenger. Ezt írják például a Harafura tengerről, mely a
nagy és kis Maláji-szigeteket veszi körül. A Vörös-tenger
déli része is híres e tekintetben. Nagyon különös, hogy az
Északi-tenger, sőt az északi Óceán sem nélkülözi ezt az el
ragadó tüneményt. Az Északi-tengerben volt alkalmam
gyönyörködni benne egy szép májusi estén. Ugyan csak egy
féle tűz volt a vízben, fehérzöld, szinte villanyos fény. Ez
azonban ezer meg ezer hullám szegélyén csillant fel. Az
evezőlapátról kékfény harmatozott, minden csepp gyé
mántos színpompával tükröződött, a nagy hullámok, mint

világító szökőkutak megbabonázták a sok szépségbe szinte
belefáradó szemet. Alkalmam volt a helyszínen megvizsgálni
a tüzijáték okozóit. Ez esetben milliónyi apró rák volt,
abból a fajtából, melyből a hering táplálkozik. Az északi
vidékek tengereiben oly nagy számban élnek ezek a hazai
Cyclops rákocskákkal rokon úgynevezett Calanidák, hogy
belőlük meg tud élni mindaz a milliárdnyi hering, mely
ből minden esztendőben viszont megél az európai partokon
vagy kétszázmillió ember. Így kapcsolódik össze a termé
szetben a tündéri szépség a mindennapi élettel.
A medúza még ma is az állattan legnagyobb rejtélye.
Medúzát persze mindenki ismer. Aki valaha tengeren
járt, különösen ha valamely német vagy francia strandot
látogatott meg, mert ott a meduzák alakban és színekben oly
díszes nemzetsége sokkal gyakoribb, mint a Középtenger
ben. Ha nagy szél fújt, másnap a strandon mindig nagy
aratás van. A halászok összegyüjtik a kivetett moszatokat
meg rákokat, a gyermekek örülnek a sok csigának és kagyló
nak, mely ilyenkor százával marad a finom fövényen. Aki
pedig csak sétálgat, könnyen megismerkedik mindenféle rit
kább állattal, amilyent addig még nem látott. Talán ilyenkor
rábukkan valami kalandos külsejű, gyöngyházszínű vagy
violás golyóbisra is, mely körül még itt-ott meg-megmoccan
valami tapogatóféle. Ez a medúza.
Szárazföldön nem éppen kedves ismeretség. Alaktalan,
könnyen rothadó, idétlen, nem tud magán segíteni. Pedig a
vízben ez a remek állat a legnagyobb szépségek egyike. Ha
sokat járunk csónakon a tengerparton, különösen a Keleti
tenger fürdővárosai előtt, bizonyára találkozunk élő medú
zákkal. És ez aztán igazi élmény.
Ilyenkor, szép nyár reggelen a német tenger csaknem
gyöngyszínű, a zöld áradat tükrözi a szintén halvány gyöngy
színű eget. Békés derű van mindenütt, nagy csend. Ez a
kellő hangulat, hogy a szép tengeri teremtményekkel meg
ismerkedjünk. Olyan bájosan tudnak úszni, remek ibolya
színű ernyőjük alatt! Van nagy, csaknem félméteres át
mérőjű, de sokkal gyakoribb a kisebb rózsaszínű, vagy a
teljesen átlátszó. Néha tele van az egész tenger ilyen csillogó

napernyőkkel. És ha figyelünk, titkos életükből is ellesünk
valamit. Hiszen olyan üvegszerű és átlátszó a testük, hogy
minden szervet és részletet meg lehet különböztetni benne.
Nagyon meglepő már az úszásuk módja is. Lehellet
szerűen, mintha csöndesen lélekzene, kissé összehúzódik
az ernyő és akkor kis lökéssel előretör az állat. Bámulatos,
mikor ilyenkor a szivárvány minden színében felcsillan ez
a megfordított kehely, mely leginkább valamely nagyon
drága antik serlegre hasonlít.
A test belsejében mindig nyolcasalakú hólyag van, mely
valamivel sötétebb színű. Ezek a nemi szervek, mert a
medúzáknak nagyon bonyolult nemi életük is van. De még
jobban szemünkbe tűnik az a sok cafat, mely a harangból
lecsüng és folyton mozog, mintha ez volna az állat lába
meg tapogatója. Csakugyan, ezekkel fogja a medúza a zsák
mányát. Néha a korongból is sok tapogató csüng le, sőt
van olyan faj is, mely méteres fonalakat ereszt a vízbe. És
jaj annak, aki ilyen fonálhoz ér, úgy éget, mint a csalán.
A német és atlantióceáni fürdők vendégei jól ismerik ezt;
néha szinte lehetetlenné teszi a fürdést a sok csalánozó
medúza. A sok cafat központján, tehát alul van a szájnyílás,
mely közvetlenül a gyomorba vezet. Akváriumban néha
meg lehet figyelni, milyen ügyesen fogja meg a medúza az
apró halakat, melyekből él. Odaviszi őket a szájnyíláshoz
és úgyszólván beletömi a megbénított áldozatot a gyomorba.
Többet nem igen lehet látni a medúzák életéből, ha nem
foglalkozunk tudományosan velük. Hisz ez is nagy tudo
mány. Van néhányezer fajta a meleg és hideg tengerekben,
sőt azt lehet mondani, hogy több van belőlük a Jeges Óceán
hideg vizében, de a legszebb alakok mégis az Egyenlítő alatt
élnek. A Kanáriszigetek körül, vagy az Indiai Óceánban,
ott kezdődik a medúzavilág legcsodálatosabb kifejlődése.
Csak ott él a «portugál gálya», ott találjuk a híres szi
fonofórákat, a nagy medúzaállamokat, az óriásokat, melyek
nek korongja méteres, ott van a «Vénusz öve», mely gyémántos
színek tüzében fel és alá evez. Bizonyára van még száz meg
száz eddig ismeretlen, le nem írt alak, mert a nagy Óceán
állatvilágát alig ismerjük még.
Sokszor láttam őket, különösen a déli Atlanti-Óceán-

A meduza «Állam» nem egy állat, hanem sok apró állatka
szövedékéből alkot szerves egységet.

ban Afrika és Brazília közt a remek «portugál gályákat».
A matrózok szeretik őket, mert mindig csak akkor lehet
velük találkozni, ha állandó és csendes az idő. Már messzi
ről látszik kis rózsaszínű vitorlájuk. Közelről azonban ki
tűnik, hogy ez csak fodros taraj, mely egy levegővel telített
hólyagon ül. A hólyag pedig szivárványos színű, lelóg róla
a számtalan tapogató és cifrázott fonál, mellyel az állat
megfogja a kis evező rákokat meg csigákat. Sohasem fogom
elfelejteni, mikor egyszer milliónyi medúzával találkoztunk
közel a keletindiai partokhoz. Először csak néhányat láttam
a kis hajóhadból. Elegánsan vitorláztak az enyhe szélben.
A tenger olajos, hullámnélküli, mély csendben ringott. Aztán
jött talán száz, egyszerre az egész látkör tele volt a rózsa
színű vitorlákkal. Kezdődött ez délután, de az esti nap még
bearanyozta az állatok meg nem szűnő karavánját. Reggel
még mindig benne vagyunk a rózsaszínű selyemzászlók
hadseregében, délután, másnap, harmadnap is, végre meg
szakad a lánc. De még sokáig látszott a hajó mögött a kris
tálykék vizen a rózsaszínű fény.
Ilyen gazdag a tenger élete.
Medúzaállamoknak nevezik a portugál gályákat és
rokonaikat azért, mert itt egy «állatban» sok egyesül. Össze
tartanak, együtt táplálkoznak, együtt védekeznek, egymás
nak segítenek. De mégsem igazi «állam» az ilyen szervezet,
mert az egyének nem élnek külön. Inkább azt lehetne mon
dani, hogy a szifonofóra virágzó fa. Minden virágnak meg
van a saját élete, mégis összeforradnak, testileg is egyesül
nek egy nagy egészbe. Inkább állattelep ez, nagy munkamegosztással, s úgy van berendezve, hogy minden egyes
«egyén» kap valamit abból, amit más helyen, más egyének
zsákmányoltak.
Még nem oldotta meg a tudomány azt a kérdést, hogy egy
állatnak tekintse-e az egészet, vagy talán állattelepnek, mely
nek minden tagja maga is önálló állat! De hogy volna ez lehet
séges, mikor az egyes «állatok» csakugyan elvesztették önálló
ságukat? Nincs más szerepük az egésszel szemben, mint a
mi testünkben valamely végtagnak vagy a gyomornak.
A szifonofóra szervezetében felül sorakoznak az úgy
nevezett úszó egyének. Ezek igazi medúzaállatok, s össze

rándulásaikkal mozgatják az egész telepet. Nem vadásznak,
nem szaporodnak, csak mozognak. Sőt van olyan egyén is
legfelül, mely teljesen elváltozott és csak levegővel telített
palack formáját vette fel. Nincs semmiféle tevékenységük.
A bennük rejlő levegő fenntartja az egész telepet a víz fel
színén. A portugál gálya rózsaszínű vitorlája megfelel az
úszóhólyagnak. Minden ilyen átalakult egyénben van azon
ban mégis egy csőrendszer, mely a központi konyhához
vezet. Onnan kapják a táplálékot. Nincsen azonban bennük
semmiféle szaporodási szerv. Nincsen gondjuk, de nem is
merik a szabadságot sem, nem tudnak a szerelemről. Az
ilyen állat csak rabszolga; dolgozik, élelmet kap, de nem
pihen sohasem. Rejtelmes életet él, elvesztette egyéni életét.
Az úszó harangok alatt ott vannak a «védőállatok»
vagy fedő egyének, melyek elvesztettek mindent, ami valami
élőlényre emlékeztetne. Szilárd fedél az egész; nincsen benne
semmi szerv, egyedüli célja az, hogy takaró legyen és mint
ilyen megvédje a vadászokat, a tapogat egyéneket, az
emésztő polipokat és végre az ivaros egyéneket. Mert ez a
négy kategória is megvan. Az emésztő egyéneken van száj
nyílás, de ami ott bejön, abból mindenki megkapja a maga
részét. Az ivaros egyénekből lesz a pete és abból kis, csil
langós lárva bújik ki, mely szabadon úszik, majd leveti
csillangó ruháját és lassanként átváltozik. Bimbókat hajt,
mint a növény és minden bimbóból a hétféle kategóriának
valamely tagja lesz. Ezek közt a vadászó egyének mutatják
a legegyénibb fejlődést. Hosszú, fehér fonalas polipok, melyek
csalános méreggel megbénítják azokat a szerencsétlen kisebb
állatokat, melyek a fonálhálózat labirintusában eltévedtek.
A kiválasztott méreg olyan veszedelmes, hogy még embert
is meg tud ölni. Éppen a portugál gályáról tudom, hogy a
matrózok hogyan félnek tőle.
A vadászat is igazi munkamegosztással jár. A tapogatók
kipuhatolják a zsákmányt, a csalánfonalak megölik. Nem
eresztik ki, míg el nem rothad. Odanyujtják az emésztők
nek, ezek pedig falatoznak. Szájuk úgyis mindig nyitva van,
éhségüket nem egykönnyen lehet csillapítani, hisz száz meg
száz egyén várja a mindennapi táplálékot tőlük. A nagy
csatornából jut azután mindenkinek, még a fedeleknek is.

Legszebbek az egész szervezetben az «anyák». Rendesen
gyönyörű, cifra színűek és mindig az egész állam legvédettebb
helyén vannak. Onnan indul ki a nagy tengerbe a kis pete,
az a gyámoltalan, egy legyintéssel megölhető lárva, mely
ből kibúvik a pompás nagy mestermű.
Ha ez nem csoda, akkor sohasem volt misztérium a
világon.
A legcsodálatosabb azonban talán a medúzaállamok
életében az a tény, hogy a kitűnő és szigorúan megszervezett
államból mégis kiszökik néha-néha egy medúza. Ez a tény
fontos. Mert kiviláglik belőle, hogy mégsem vész el teljesen
az egyesülésben a társak önállósága. Sajnos, nem ismerjük
még ezeknek a szökevényeknek végleges sorsát, hisz úgyis
rengeteg nehézségekbe ütközött a szifonofórák tanulmányo
zása. Gondoljuk csak el, hogy mindig a szabad tengerben
élnek, sok mérföldnyire a partoktól, és ha lehet is konzer
válni testüket formalinnal és az újabb kitűnő állandósító
keverékekkel, mégis évtizedekig tartott, míg csak valami
képpen értesültünk sajátos életükről
Még mindig vannak nagy hézagok. Sok kérdésre még
nem tudunk feleletet.
Egy művemben egyszer azt írtam, hogy az ilyen büszkén
vitorlázó virágos hajó nem más, mint veszedelmes rabló
banda. És ma se tudok jobb kifejezést, ha egy szóval akarom
jellemezni ezt a csábítóan szép és érdekes állatcsoportot.
Már a magános meduza is ördöngös portéka; jobb, ha az
ember hozzá se nyúl. Legrejtélyesebb, hogy olyan kevés
bennük az élő anyag. 99 százalék vízből és csak egy százalék
húsból állanak. Itatóspapíron fel lehet szárítani őket. Ter
mészetes lenyomatot kapunk ilyen módon; gyöngéd, színes
hártyát, mely még nem is milliméteres vastagságú, de szépen
megtartja az alakot. A müncheni természetrajzi múzeumban
láttam egy ilyen szép természetes medúzalenyomatot az
eichstätti mészpalákból. Ott a jurakorszakbeli tengerben
éltek medúzák, melyeket az iszap eltemetett és olyan jól
megtartotta a kis test az alakját, hogy még most, évmilliók
után is meg lehet ismerni.
Ilyen csodákat teremt a természetben az alkotó isteni
szellem. Ez a «semmi» évmilliók óta úszik a kék vízben, de

láttuk, hogy furcsa, szellemes gépezet, a találmányok egész
sorát rejti magában, pedig nincsen is benne agyvelő, mely
mindezt kigondolta volna.
Nagyon okos fej lehetett, aki azt mondta: Ha csak
felületesen foglalkozunk a természettel, tagadjuk az Isten
séget, de ha alaposan tanulmányozzuk, akkor visszatérünk
a Teremtő fogalmához. . .
A medúzák az állatok rendszerében nagyon alacsony
helyen állanak. Az úgynevezett tömlősök (Coelenterata) tör
zséhez tartoznak. Csak a szivacsok egyszerűbbek, mert azok
nak még csalánszerveik sincsenek és ha a közönséges mosdó
spongyát (Euspongia officinalis) ismeri is mindenki, ezzel még
nem tud semmit az állatról, mert amit az iskolában meg a
fürdőben használunk, az nem az állat, hanem szaruból álló
rugalmas váza, melyből az állatot kiirtották, úgy mint a
piros korál se állat, hanem csak mészváz, melyről lecsiszolták
az élő anyagot. Az élő szivacsállat csak szürkés «élő anyag»,
mely sok sejtre oszlott. Nincsen gyomra, nincsen szeme,
agyveleje, nincsenek nemi szervei. Csak bimbódzik és ki
választ időről-időre nagy szaporodó sejteket, melyekből
megint kisarjadzik az egész állat. Népünk jól ismeri (legalább
a Balaton vidékén, ahol rengeteg sok van a nádasokban)
az édesvízi szivacsot, gyöngynek nevezi, gyüjti is, zsírban meg
pörköli és kenőcsnek használja. Segít is a «gyászpirító» a
reumásnak. Miért? Mert sok benne a finom kovatű, mely
izgatja a bőrt és azzal használ. Oly sok a szivacs a Balaton
vidékén, hogy a Balaton iszapja, mint megállapítottam,
bőségesen tartalmazza a kovatűket.
Ennek a gyászpirítónak közeli rokona a medúza meg a
korái. De mégis már mennyivel finomabb és bonyolultabb
a medúza szervezete! És még sincs benne agyvelő, alig
van érzékszerve és idege. De van benne bőven célszerű be
rendezés, az egész bámulatosan van megszervezve, hogy
saját eszünk még nem tudja teljesen felfogni.
Visszatérek itt arra a kérdésre, melyből kiindultunk.
Mi a szifonofórában az egyén, mi itt a személy, mi itt az
egyesület, az állam? A falatozó meduza meg tudna élni, ha
nem is tartoznék az államhoz. De mégsem tud megélni egy
magában. ha leválasztjuk a törzsökről, úgy amint nem tud

megé ni a fogunk sem, ha kihúzzuk. Viszont a kis medúza,
amely leválik, vagy a pete meg tud élni, sőt sarjadzással új
államot is tud teremteni.
Olvasóim megérzik, hogy itt saját személyiségünk titká
ról van szó. Hiszen mi is «állam» vagyunk, melyben van
önálló rész és «rabszolga», mely teljesen alkalmazkodott a
munkamegosztáshoz. A medúzák állama nekünk csak minta,
melynek segélyével jobban megértjük saját testünk és lel
künk csodáit. A mi testünkben a munkamegosztás és az
egyes részek alkalmazkodása nagyon előrehaladt már, a
medúzaállamban jobban meg lehet különböztetni az egyes
kategóriákat. De elvégre a vérünkben is vannak önálló élő
lények, a vörös és a színtelen vértestecskék, melyek meg
tudnak élni a testen kívül is. Jól tudja ezt az orvos; hasznát
is veszi, ha vérátömlesztést végez. Az idegen testben meg
tartja a vér életképességét és alkalmazkodik az új államhoz.
És a pete meg az ondószál is önállóan tud élni. Az is elhagyja
az államot, melyből sarjadzott. Nagyon sok állat van, mely
kitojja a petéjét, teszem a madarak vagy a halak, amelyek
a vízbe eresztik a tojásokat, s ezek úsznak és várják a termé
kenyítést. Ha a pete az emlősök és így az ember testében
benne marad és ott kezd fejlődni, ez csak alkalmazkodás, de
nem a dolog lényege.
Mi tehát a mi testünkben az egyén? Ezt eddig nem
tudtuk megfejteni, mert a sejtelmélet félrevezette a gondol
kodást. A sejtelmélet szerint minden egyes sejt «egyén» és
a soksejtű lények csak «sejttelepek». Aki ebben hisz, annak
meg kell elégednie azzal a lehetetlen feltevéssel, hogy a sok
sejtű állat kétféle alakban é l : mint egysejtű pete és mint
soksejtű sejttelep. Az emberben a pete kilenc hónapig mint
élősködő henyél és kiszívja véréből a táplálóanyagokat.
A plazmatika hívei ezt jobban tudják. Az úgynevezett
soksejtű állat nem telep, hanem «egyén» és ebből az egyénből
sarjadzik a pete, mint új egyén, mely az emlősök testében
benn marad, míg bizonyos fejlődési fokot el nem ért; a leg
több állat azonban már petét szül, másszóval menten ki
ereszti testéből, ha a pete megérett. Az egyénekből némelykor
telepek keletkeznek. Ilyen például a korái és valószínűleg
a szifonofóra is. A fedelek, a csalánszervek, a polipok: mind

nem szerv, hanem valóságos egyén. Azért tud néha egy-egy
«egyén» elszökni a telepből. A peteegyénből pedig sarjadzás
sal újabb és újabb egyének keletkeznek, melyek nem szóród
nak szét, hanem együtt maradnak és munkafelosztással szer
vezkednek. Ilyen sarjadzás sem valami új dolog. Már a
szivacsok is sarjadzanak; minden polip, minden magányosan
élő medúza testében is megvan ez a képesség, sőt úgy látszik,
ez a sarjadzó képesség megmarad az egész állatvilágban.
Az ember sem vesztette el. Mert előre meghatározott terv
szerint fejlődik ki az embrió a petéből; az úgynevezett
barázdálódás tudniillik teljesen olyan, mint a sarjadzás.
Milyen meglepő, hogy éppen a szifonofórák tanulmányo
zása vet világosságot saját létünk legbensőbb titkaira. Meg
döbbenve érezzük, hogy ugyanaz a törvény uralkodik az
emberen és még a legegyszerűbb élőlényen is.
Mi a szexualitás?
Ki ne olvasná el ezt a fejezetet, mikor mindenki érzi,
hogy igazában nem tudja, mi az a szexualitás és mégis tudja,
hogy benne rejlik az életnek egyik nagy mozgató tényezője.
Van bennünk valami, ami az életen túl vágyódik, alkot, re
ménykedik, ami erősebb, mint az élet és ez a valami a szere
lem. Titokzatos, nem foglalható teljesen megmagyarázható
fogalmakba. Néha úgy érezzük, hogy benne van az élet
központja. Szerelem nélkül nem tudunk igazán élni. De még
nem mondta meg senki nekünk teljesen érthetőn, m i az a
szexualitás, amely a szerelemhez vezet.
De most el kell mondanom, hogy mint biológus mit
tudok róla és mi az én fogalmam a szexualitásról.
Már az előző fejezetben volt szó arról, hogy a medúza
egyesületben vannak vadászó, úszó, védő, lakmározó és
szaporodó egyének. Ezek sarjadzás útján keletkeznek és
medúzaszerű állatok, melyekben pete meg ondó van. Némely
kor ki is válnak az egyesületből, felkeresik a tenger mélyét
és ott egyesülnek. A megtermékenyített petéből pedig megint
kisarjadzik az egész új egyesület. Vannak tehát ivari egyé
nek és olyanok, melyekben nincsen szexualitás. Az egyik
rajtaül a másikon, kibimbódzik belőle. Egyszer a szexuális az
ivartalanból keletkezik és azután a megtermékenyített

anyából megint a steril egyének egyesülete. Már a tengeri
üvegállatok körében a szexuális nemzedék a kisebb, a másik
pedig olyan nagy, hogy általánosan erről mondjuk: ez a
voltaképpeni állat, a benne rejlő szexuális állatot észre se
vesszük.
Íme, ez az egész szexualitás. Állat- és növényvilágban,
az ember szervezetében mindig csak ez a séma ismétlődik
meg: a nagy állat vagy növény és a testében sarjadzó kis
szexuális egyén, mely átváltozik a nagy szervezetben. Rende
sen, de nem mindig, el van rejtve a kis him meg a kis nőstény
generáció a nagy testben. Tényleg rejtett helyen, mert ben
nük megvan az élet tőkéje, tőlük függ a jövő. Az élő anyag
legérzékenyebb, legnemesebb, legfontosabb pontja bennük
van központosítva.
A nagy szervezet teljesíti a mindennapi élet munkáit.
Lélekzik, keresi a táplálékot, megeszi és megemészti, áthaso
nítja; mozog, dolgozik, gondolkodik, őt terheli a mindennapi
harc a megélhetésért. Csak egyideig tud éln i; ha meghal,
vége van mindennek. A faj kihalna, ha nem volna ott a
másik, a kis generáció.
A «másik» mindig kisebb, mert neki csak egy feladata
van; ugyan végtelenül fontos, de nem kell hozzá sokféle
szerv, izomerő, nem kell agyvelő. Már a szifonofórák testében
láttuk, hogy az ivari medúza csak élősködik az egyesületben.
Nem dolgozik. Csak fal és — parancsol. Megparancsolja a
nagynak, hogy etesse, védje meg, keressen neki társat,
mellyel egyesülhet.
Ez a parancs áthatja az egész emberi életet is. Meg
érezzük szívünkben. Ez a szerelem. Megparancsolta nekünk
a családalapítást. Ehhez alkalmazkodott minden, ruháza
tunk, törvényeink, az élet berendezése, a politika, az állam,
a háborúk.
Ez a «másik» a legkegyetlenebb diktátor, aki valaha pa
rancsolt az életnek. És igaza is van, engedelmeskednünk kell,
mert ettől függ a nemzet, az emberiség minősége meg élete.
Ha nem követjük parancsát, nincsen többé élet.
A «másik» férjet vagy feleséget kíván. A nagy szervezet
megtesz mindent, hogy megfeleljen a felszólításnak. Nem
laszik, nem eszik, nem törődik a hivatalával, elégedetlen,

felcicomázza magát, bolondokat beszél, mindent megtesz,
míg a diktátor ezt nem mondja: «Jól van, meg vagyok elé
gedve. Mikor lesz a lakodalom? » És akkor a nagy szervezet
fényes ünnepet rendez.
Mi mindent nem találtunk ki a «másik» kedvéért! Örö
mest elismertük, hogy ő az élet egyik nagy gócpontja (a má
sikat úgy nevezzük, hogy élettárs). E körül forog minden,
mert minden élő lény tovább akar élni, fél a haláltól. Minden
nemzet meg akar maradni. Ezt pedig csak a «másik»
biztosítja.
Ne tessék ezt csak szellemes paradoxonnak tekinteni.
Minden élő lény, akár állat, akár növény, feláldozza magát a
szaporodó generáció kedvéért. A növények megteremtették
a virág csodáját, a halak vagy a madarak, a hüllők pazar
«nászruhát» öltenek, ha üt nekik a szerelem órája. Volta
képpen teljesen természetes és egyszerű dolog, hogy az élet
meg akarja tartani tulajdonságait, és mégis milyen édes,
kápráztató, szinte misztikus, parádés ünnep lett mindebből.
Rózsák keletkeztek, a legédesebb parfőm, selyemruhák, el
ragadón szép színek, aranyos halpikkelyek, a paradicsommadár
tollazata és a páva kereke, az aranyos rózsabogár drágakő
szépsége, a tánc, az ének, az életörömök minden élvezete.
Mindezt csak azért találták ki, hogy a rejtett «másik» csak
ugyan találjon imádót és hitvest.
Ha ezt elgondolom, mosolygok — és megborzadok
ugyanabban a pillanatban. Hogy lehet az élet legmagaszto
sabb örömeit, a művészet minden lángolását elfecsérelni csak
azért, hogy mindig legyen bokor és réti virág, madár az ágon,
pillangó a réten, munkás a gyárban, adófizető és kávéházi
vendég?. . . Mit gondolhatott a világteremtő erő, mikor így
rendezte be az életet?
És jól megjegyzendő, ebben a nagy misztériumban nem
az a fontos, hogy van szexualitás, férfi és nő, hanem csak az,
hogy kétféle egyén kicserélje élő anyagának tulajdonság
raktárát. Már tudjuk, hol van elhelyezve, az úgynevezett
sejtmag magtestecskéiben. A termékenyítés, mely már az
ázalékállatkák körében megvan, csak abból áll, hogy minden
egyesülő egyén belefonja a másik magba saját magtestecs
kéit. Az ősállatok ismerik ugyan a termékenyítést, a szerelem
Francé.
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nagy titkát, de nem ismernek hímet és nőstényt. Még a
medúzák meg korálok sem tesznek különbséget; az ondós
medúza szakasztott olyan mint a petés. De a férgek körében
már kezdődik a két nem különböző alakja. A kis sodróférgek
hímei nagyon aprók, sokkal egyszerűbbek, mint a nőstények,
rövidéletűek, csak a szerelemnek élnek. Van olyan állat is,
mely ugyanabban az egyénben egyesíti a hímet meg a nős
tényt. Ilyen például a csiga. Aztán megint kettéválik az
alaksor. Milyen különbség van a kakas meg a tyúk közt, a
szarvas híme és nősténye közt! Már a szarvasbogár híme is
teljesen más, mint a nősténye. Van olyan féreg, melynek
híme szabad szemmel alig látható. Olyan apró és olyan rejtett
helyen él, hogy sokáig meg sem találta a tudomány: oda
van nőve a nőstény nemiszervéhez, hogy mindenkor meg
termékenyíthesse annak petéit. A férfi és a nő tehát nem
kivétel; tulajdonságaik különbsége teljesen beleillik a ter
mészet törvényeinek keretébe. A biológus nem udvarias;
nagyon higgadtan mondja: az ember is csak olyan faj mint
sok más állatfaj, híme és nősténye különbözik egymástól.
A lényeges nem az, hogy van férfi és nő, hanem hogy
két egyén a szaporodás előtt a magtestecskéket egyesítse.
Ezáltal szaporodnak a tulajdonságok, össze is keverődnek.
Csak ha ez megtörtént, akkor barázdálódik a pete. A pete
egyén sarjadzik és megint «ember» lesz belőle.
Legújabban azt is megtudta a kutatás, hogy már a
megtermékenyítés szent órájában megint keletkezik egy új
«másik». Már akkor félreteszi a pete magva azt az élő anya
got, melyből megint vagy ondószál vagy új pete lesz. Az élet
megszövi azt a csodálatos szőnyeget, mely száz meg száz
tulajdonsággal új ember formájában új életre is kel, de kez
dettől fogva kimarad a szövedékből egy finom szál, éppen
a «másik», mely az új testben fog élni és parancsolni és megint
szaporodni.
Mikor ezt megértettem, megrendült a lelkem. Mert ez a
tény nem jelent mást, mint hogy az «ember» biológiai alak
jában kezdettől fogva megvolt ez a fonál, a protoplazma
bizonyos mennyisége, mely átmegy az egyik generációtól a
másikra évszázadokon, évezredeken keresztül, mely ott volt
a magyar plazmában a honfoglaláskor, benne volt Gog és

Magog idejében, benne volt az emberiségben, a kőkorszak
ban és benne lesz az Ítélet napjáig. Ha megszakad ez a fonál,
vége van az emberiségnek. Akkor kihal, úgy, mint kihaltak
a nagy óriás elefántok, az óriási szaurusok, ezer meg ezer faj.
Mindenki, aki utód nélkül hal meg, megszakította ezt a szent
fonalat, melyet az emberiség reá bízott.
Az emberiségnek ez a fonál a legfontosabb. Minden állat
meg növény csak úgy tudott megélni, hogy ezt fonta évről
évre. A «nagy egyén» soha nem volt olyan fontos. Ő feláldozza
magát, ő szolgál a «másik»-nak, ő dolgozik, ő eszik és etet,
ő volt az, aki a plazma különböző fejlődési fokain keresztül
felépítette ezt az isteni kultúrát, a nagy műveket, ő írta a
könyvtárakat, gyüjtötte a tapasztalatokat, ő volt a nagy
felfedező, felfedezte az egész világot, megvizsgált mindent,
átgondolta az egész világot, ő szántott, vetett, vadászott,
halászott, hajózott, harcolt, dolgozott. Minden éghajlat alatt
alkalmazkodott, minden új generációban megváltozott, nagy
ember, kis ember, sötétszínű, négeres vagy fehérbőrű lett,
művelt és műveletlen. Római sasorra volt és görög arcéle,
mongolszemű lett, piszeorrú és gyapjasfejű néger, a német
hősök szőke szakállát viselte, de a szabók elferdült vállát is,
a bányamunkások tuberkulózisa benne él éppúgy, mint a
nagy művészek ihlete. De — és ez volt a fontos — ez a nagy
egyén tanult, művelte testét, átformálódott, ügyes lett és
tapasztalt, agyveleje fejlődött, új tulajdonságokat szerzett
és ezeket is át tudta örökölni. Az emberiség fejlődött, minden
állat- meg növényfaj járt a fejlődés útján. És fejlődésével
valamiképpen megváltozott a «fonál», fejlődött a másik is.
A huszadik század embere egészen más, mint a Krisztus
korabeli vagy a kőkorszak embere.
Mégis nagyon konzervatív maradt benne mindig a
másik. A szexuális gócpont még ma is éppúgy diktál az ember
nek, mint évezredek előtt. Még ma is zavarja azt, amit az
ész akar. Még ma is gyötör és megaranyozza életünket;
meghalunk és feltámadunk, ha ő parancsol. Elátkozzuk és
imádjuk. Nem szabadultunk tőle és nem fogunk tőle szaba
dulni, ameddig csak van ember a világon.
Régóta ismertük ezt a nagy titkot. Százféle néven ismer
tük meg, mielőtt a tudomány is megpróbálta a «másikat»
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megismerni. De ha meg is zavarja életünket, mégis csak meg
hajlunk előtte, mert csak ő, a halhatatlan szerelem biztositja
az emberiség jövőjét.
M i a fejlődés?
Mindenki tudja, mi az a fejlődés. Legalább is azt hiszi,
hogy tudja. Menten felel is a kérdésre. Ami fejlődik, az
kifej eszti mindazt a tulajdonságot, mely kezdettől fogva
benne volt. Aki így felel, az megfeledkezett arról, hogy ezzel
nem tudja megmagyarázni, hogyan keletkezett az ember, a
gerincesek osztálya, a magasabbrendű állat a medúzából
vagy féregből, az pedig az őslényből. Pedig hogy az egyikből
fejlődött a másik, azt nem vonja kétségbe a tudomány.
Ha a meggyfát átplántáljuk Madeira szigetére, ahol nincs
tél, mely kényszeríti a növényt, hogy lehulljon a levele, akkor
átváltozik örökzöld növénnyé, mely teljesen más, mint a
magyar meggy; akkor az sem lehetetlen tehát, hogy vala
mely vadon élő kutyanemzetség a sarkvidékre elkóborolva,
az örökös jég birodalmában sarki rókává változott.
Ellenben ha a pete barázdálódik és lassan egy kis rovar
álca vagy egy kis ember képződik belőle, akkor csakugyan
fejlődött a pete; az lett belőle, ami eredetileg megvolt benne;
kifejlesztette tulajdonságait.
Ezt a kétféle fogalmat sokszor összetévesztette a bioló
giai tudomány és részben meg ma is összezavarja.
Van egyéni fejlődés. Embriológiának nevezzük azt a
tudományt, mely ennek jelenségeivel foglalkozik. Van azután
átváltozás, mely az alkalmazkodáson alapszik és csodás dol
gokat mivelt. És ezenkívül van még valami fejlődés is, mely
nagyon titokzatos és melyről voltaképpen nagyon keveset
tudunk.
Harminc meg ötven évvel ezelőtt ugyan egészen más
képpen írtam volna ezekről a dolgokról. Akkor szentül hittek
az úgynevezett darwinizmusban, a származástanban, mely azt
tanította, hogy az egész világ fejlődött és fejlődik, még a
csillag is. A napból lesz a bolygócsillag; a föld tüzes volt,
csak aztán lett kérge, azon fejlődött az élet. Egysejtű lények
kel kezdődött az a fejlődés, szépen előre haladt egyenes
vonalban és mellékhajtásokkal. A főúton ott volt az ázalék,

a féreg, a gerinces. A gerincesek körében kifejlődött a halból
a kétéltű hüllő, abból meg a madár. Annak az ősi hüllő
törzsnek, amelyből a madár is fakadt, egyik oldalhajtásából
szakadt le a csőrösemlős, amely azonban tovább nem fejlő
dött. A valódi emlősökhöz egészen magányos út vezet a régi
emlőshüllőktől, amelyek valószínűleg már nem voltak tojás
rakók. Ott van a fejlődés csúcspontján az emberszabású majom
és Őfelsége: az ember.
Hogy ez így van, arra bőven van bizonyíték. Meg
találtuk a kövületeket, melyek kézzelfoghatón bizonyítják
az átmenetet a gyíkok meg a madarak közt (az úgyneve
zett ősmadár), a madarak meg az emlősök közt (éppen a
vizi vakondok Ausztráliában). Van átmenet a halak meg a
hüllők között. De a legtöbb átmenet elveszett és — ami
különösen fontos — nincsen semmiféle kapocs az «egysejtűek»
és «soksejtűek» között.
Kitűnő bizonyítéknak nézték azonban azt a hasonlatos
ságot, mely az egyéni fejlődés alkalmával feltűnt a magas
rendű és alacsonyabb rendű állatok közt. Az ember fejlődé
sében van olyan állapot, melyben az embrió farkot visel,
van olyan is, melyben kopoltyúnyílása van, mely a cápák
kopoltyújára emlékeztet. Szemünk belső sarkában van egy
kis redő, mely a kígyók szemében is megvan, belünkön van
egy függelék, az úgynevezett vakbél, mit csak úgy lehet meg
magyarázni, hogy az ember bele egyszer sokkal hosszabb
volt, mint most, tehát az ember alakja is más volt, olyan,
mint a négylábúaké.
Három nagy és világhírű tudós hirdette ezt a származás
tani és fejlődési tudományt. Itt volt a francia Lamarck
Napoleon idejében; azt tanította, hogy az állatok átváltoz
nak, alkalmazkodnak a különféle viszonyokhoz. Igy lett a
mostani állatvilág sokkal egyszerűbb állatokból. Itt volt a
világhírű angol Darwin, talán a leghíresebb biológus, aki
valaha élt. Azt tanította, hogy a legegyszerűbb állatokból
lett az ember is, mert az állatok élő anyagának megvan az a
képessége, hogy folyton változtatja tulajdonságait. Ha cél
szerű volt az új tulajdonság, oly előnyöket szerzett az új
változatnak, hogy az könnyen elnyomta az ósdi alakokat,
mert át is tudta örökíteni az új szerzeményt. És itt volt végre

a nagyhírű Ernst Haeckel barátom is, aki csak a világháború
végén halt meg és gyönyörű mítoszban összefoglalta mindazt,
amit fejlődéstannak, származástannak meg darwinizmusnak
neveznek.
Haeckel elragadó természetű ember volt. Néhányszor
meglátogattam intézetében, Jenában, megmutatta remek
szép rajzait és elmélyedtünk a tudományban, amelyben ő
szentül hitt. Nekem pedig sok kételyem volt. Írtam is egy
könyvet a darwinizmus mai álláspontjáról; a könyv már
elavult, mert azóta sok ember megtanult kételkedni a szár
mazástan állításaiban. Nem a fejlődéstanban, mert az meg
maradt, az ember testében csakugyan vannak elkorcsosult
szervek, melyeket nem lehet másképpen magyarázni, mint
hogy az ember ősei másképpen éltek, mint ma és ennélfogva
állatiasabb alakjuk is volt. Ez a tény meg a protoplazma
ugyanazonossága minden kétséget kizáró módon bizonyítja,
hogy az ember is állat. Ez a fontos és döntő, nem pedig az,
amit folyton feszegetnek, hogy milyen rokonságban van a
majommal.
Ennyiben igaza van a darwinizmusnak. Tény az is, hogy
az élő lények tulajdonságaikat átörökítik, de utódaik folyton
elváltoznak. Néha-néha van nagyobb «fajugrás» is. Ez az a híres
mutatio, mely oly sokat foglalkoztatja mai nap a kutatást.
Tény az is, hogy vannak átmenetek az egyik állatosztály
ból a másikba. Az élő anyag, a protoplazma nagyon sok
féleképpen tudott alkalmazkodni.
De ezzel aztán megszakad a nem cáfolható tények soro
zata. Az, amit Haeckel monizmusnak nevezett, csak szép
költemény. Nagyon sok benne a be nem bizonyított állítás.
Mikor ezt egyszer szerényen, szép szavakkal kifejtettem az
öreg jénai oroszlánnak, felvillant a szeme, — szép és becsü
letes szeme volt — vállamra ütött és a meggyőződés hangján
azt felelte: «Tudja barátom, most értem, miért van ön más
véleményen, mint én! Maga vitalista, maga hisz az élet rej
tett képességeiben, én pedig materialista vagyok, nekem
minden, az élő meg a halott, csak monizmus».
Ezzel valóban fején találta a szeget. Ő hitt a monizmusban,
én pedig nem. Ez 1908-ban történt. Ma már alig van biológus,
aki hinne a monizmusban.

Ellenben valamennyien meghajlunk a nagy rejtély előtt,
amit Darwin is megérzett. Van az élő anyagban valamiféle
tulajdonság, mely az egyszerűbb szervezkedést a bonyolul
tabb felé fejleszti. Tényleg a fejlődés csúcspontja most az
ember; az ember bonyolultabb, van benne sok olyan képes
ség, mely az állatokban nincs meg. Tény, hogy volt korszak
a földön, melyben nem élt gerinces állat. Úgy látszik, tény
az is, hogy volt időszak, melyben sem mai állat, sem növény
nem létezett. Az élet tehát fejlődött.
Teljesen más kérdés azonban, milyen gyorsan halad ez
a fejlődés. Folytonos-e, vagy vannak-e korszakok, melyek
ben megakad ez az átváltozás? Nagyon fontos ez a kérdés,
mert sok jel arra mutat, mintha jelenleg az élő természet nem
nagyon fejlődnék. Vannak állatfajok, melyek már nagyon
régóta úgy maradtak meg, amint voltak, mások ellenben
azóta régen kihaltak vagy nagyon elváltoztak.
Az Indiai-Óceánban él egy csigákhoz hasonló kis lény,
melynek tudományos neve Lingula anatina. A kis Lingula
nem változik el. Ilyen volt, mint ma, már akkor is, mikor a
gyíkok mint óriások éltek a földön, ilyen volt, mikor a kőszén
korszak kísérteties erdejében élt az a sok faóriás, mely
azóta teljesen eltűnt, illetve átváltozott, Lingula volt az
Óceánban már akkor, mikor az állat- meg növényvilág tel
jesen ókori képet viselt; az egész világ megváltozott, ő pe
dig nem.
A meleg tengerek homokos partján élnek őslények,
melyek meszes páncélt választanak ki. Mivel sok kis rés,
ablakocska van e páncélban, Foraminifera a nevük. Volt
egykor oly nagy Foraminifera is, hogy meszes tokjából
sziklák is keletkeztek; ilyen kőzetből van például felépítve
a nagy Cheops-piramis. Sokezerféle Foraminiferát ismerünk,
de a legrégibb, legősibb idők Foraminiferái teljesen olyanok,
mint a ma élők.
A magyar Alföldön, különösen a Tisza és Duna között
tavasszal, esőzés után a rövid időre keletkező pocsolyákban
csodás rákélet elevenül meg. Ott voltak a peték, ilyenkor
kikelnek és ezer meg ezer rákocska nyüzsög a vízben. Az
ember azt gondolná, hogy itt rákeső volt. Különösen gyakori
az ilyen időszakos vizekben egy rákocska, melynek Estheria

a neve. Ez az Estherianép már élt, mikor nem volt magyar
föld, Európa sem volt, mert a legrégibb palákban megvan
a kis rákpáncélok nyoma.
Szédületes egy gondolat! Milyen szívesen kívánnám a
magyar népnek, hogy ne ezeréves hazát alapítson, hanem
százezeréveset. A kína ak azt mondják magukról, hogy tíz
ezer év óta ott élnek Kelet-Ázsiában és ez hihető is. Az
Estheriák népe azonban évmilliók óta úgy él, mint ma. Nem
változott meg semmiben.
Sok példát tudnék még felsorolni és szívesen teszem is,
mert ezek az állatok talán a legérdekesebbek a világon.
A kréta-korszakban keletkezett az első virág. Azóta van
nak madarak, nagyobb emlősök, szóval akkor kezdődött az
élet új korszaka, melyben most is élünk. De elveszett akkor
sok állat, nem tudott már szaporodni a Gigantosaurus és
Ichthyosaurus óriási nemzetsége, kihaltak a nagy Ammonitesféle fejlábúak és még sok más állat is. De volt akkor a fej
lábúak alakkörében két kisebb és rendkívül kedves állat is.
Az Argonauta és a Nautilus, ezek a csigákkal rokon állatok,
melyekről e könyvben még fogok egyetmást elmondani. Most
csak az érdekel, hogy ez a kettő még ma is él. A többi mind
elveszett, ők változatlanul szaporodtak évmilliók óta.
Az Egyesült Államok keleti partmocsaraiban, de a nagy
maláji szigeteken is él egy óriási szárazföldi rák. A mollukirákot csak meg kell nézni és menten kitalálja mindenki,
hogy ez őskori állat. Így is van. Rokonai Európában is éltek.
De mikor? A kőszén-korszakban. Mind kihaltak, de a Limulus
moluccanus megmaradt.
Új-Zealand szigetein van a Hatteria nevű gyík, mely a
tudományt rendkívül érdekelte, mert testében egyesül a hül
lők és a kétéltűek természete. Ezenkívül ez az állat úgyszól
ván a Sauruszok utolsó maradéka. Száz meg száz faj volt
ezekből, óriási nagy meg kicsiny. Volt még 25 méteres is
és ezt az egykori Gigantosaurust tartják a világ legnagyobb
állatának, de valamennyien kihaltak, csak egy maradt meg,
nem változott meg millió és millió nemzedékben sem és ez a
ma is élő Hatteria. Benne megállt a fejlődés.
Nem lehet semmi kétség, a fejlődésnek vannak kivételei
is. Nem minden állatcsoport fejlődik ugyanabban a tem

póban; van olyan is, mely az állatvilág történelmében visz
szamaradt.
Ez nemcsak az állatokra áll, habár azok körében több
példát tudunk, mint a növényvilágban.
Már említettem a kovamoszatokat, melyekből vagy négy
ezer fajt különböztetünk meg. A kőszénben is vannak már
kovamoszatok; mindennap, ha fűtűnk, száz meg száz kis
kovavázat égetünk el a kályhában. De a kőszénkorbeli növény
kéket nem lehet megkülönböztetni a ma élőktől. Nem fejlő
dött a fás páfrányok egy része. Tény az is, hogy a történelmi
időkben, öt és hatezer év óta nincsen változás a növényzet
ben. Az egyiptomi sírokban talált maradékok bizonyságot
tettek erről.
Egyáltalában a harmadkor óta a növényzetben, úgy lát
szik, nem volt nagyobb mérvű fejlődés. Nem fejlődtek azóta
a csigák sem, éppoly kevéssé a kagylók.
Ellenben tény az is, hogy a harmadkor óta kifejlődött
az emberi nem nagyon sok változatban. Van olyan tudós is,
aki azt állítja, hogy a rovarok a jelen korban «fejlődnek» leg
jobban. Különösen áll ez a bogarakra. A rablóbogarak család
jában a Carabus vagy kétezer fajtája, úgy látszik, csak a közel
multban keletkezett.
Nem feszegetem ezt a kérdést tovább. A tényeket nem
lehet megcáfolni. Az állatország fejlődésében vannak nagy
megállópontok és úgy látszik, hogy a fejlődés üteme meglas
sult. Miért van ez, arról még nem tudunk semmit.
Hiszen még az is újdonságszámba megy, hogy a fejlődés
nem olyan általános törvény, mint még negyven vagy ötven
évvel azelőtt hittük. Akkoriban az egész világ meg volt
győződve arról, hogy a fejlődés általánosan érvényes természettörvény.
Minden fejlődik, az egész világ halad, haladnia kell,
mert így akarja a történelem törvénye. Ez volt a jelszó 1880ban s még 1900-ban is. De azóta megváltozott a világ.
Megtanultuk, hogy a világtörténelemben és a kultúrában
is van megállapodás, sőt hátrálás is. És megtanulta leg
újabban a tudományos gondolkozás s, hogy a természet
ben is van a ejlődésnek határa.
Én már régóta tanítom irásaimban, hogy fejlődés egy

általában csak az élőlényben mutatkozik. A kristály növek
szik bizonyos határig, de nem fejlődik. A föld mint égitest
megváltozik ugyan, de nem fejlődik. Felülete folyton válto
zik, a tengerek vándorolnak, a hegységek szétmállanak, föld
rengéssel új hegységek keletkeznek ugyan, de mindez nem
következik be egyenletesen, hanem sokszor, csaknem mindig
egymás ellen. Itt felépül valami, ott lerombolódik. Ha el
tekintünk az élőlényektől, a föld képe a kréta-korszakban
nem volt más, mint a jelenben. Csak másképpen volt elosztva
tenger, szárazföld, hegység és sík; az időben, mikor a fejlődés
tanért rajongott a műveltség, nagyon szépen ecsetelték, hogy
fejlődött a föld. Hogy volt fiatalsága; gázból álló golyóbis
felelt meg gyermekkorának, abból tüzes gol ó lett. Áztán
már «érni» kezdett. Kéreg képződött, forró tenger, később
lassankint lehűlt minden. «Jött az élet». És most már vénül
ez a szegény föld. Szomorú lesz az öregkora. Szétfoszlik a
légköre, meghal minden élet, elhagyja a meleg, vége lesz
mindennek. Szegény jó anyaföld. Ő is meghal. Már most is jó
vón anyóka.
Költői szép kép, de ma már elvesztette minden való
színűségét. Mindez a stádium, feltéve, hogy így volt és így
lesz is minden, csak átalakulás, de nem fejlődés. Attól el
tekintve, hogy lehűlésről nem is lehet beszélni. Komoly tudós
ma már nem állítja, hogy a föld vénül.
A tenger nem fejlődött sohasem. Volt, van és lesz. Mindig
hullámzik, ha a szél fúj és csendes, ha nincs szél, mindig
rombolja partját, mindig képződik fenekén iszap meg mész.
Már a tenger változhatlansága bizonyítja, hogy nincsen álta
lános fejlődési törvény. Ugyanaz áll, ha a légkört tekintjük,
az éghajlatok eloszlását. Mindig volt tropikus és poláris klíma,
volt változás, de nem lehet mondani, hogy Magyarország
klímája fejlettebb ma, mint volt. Az anyag vagy a víz kör
útja, a nagy körfutás odafenn az égen: mind-mind ellentmond
a fejlődés fogalmának.
A mindenségben nincsen fejlődés. Csillagok támadnak,
el is vesznek. A csillagászat fogalmai sem ismerik a fej
lődést. A világ nem fejlődött soha, hanem örök kör ez a
mindenség és ebben a körben mozog a csillagvilág, a föld, a
föld természetvilága, az élet, az ember.

De miért fejlődött akkor az élet? Ha nem is folytonosan
és mindenütt, mégis csak egyszerűbb állapotokból fejlődött
és még mindig van fejlődés!
Ijesztőn nehéz kérdés ez. Mit feleljek, ha olvasóim fel
teszik nekem? De talán mégsem olyan reménytelen a kísér
letem, hogy erre mégis megfeleljek.
Tényekből induljunk ki itt is. Tény, hogy az állatok
(meg növények) nagyrésze, amely eddig keletkezett, ki is halt.
Még nem tudjuk bizonyosan, több-e a már kihalt faj vagy a
még élő. De azt száz meg száz példával tudjuk bizonyítani,
hogy vannak bizonyos alapfajok, melyekből alkalmazkodás
útján kis fajok keletkeznek.
Hirtelenül felvirágzik az élőlények bizonyos csoportja,
elfoglalják akkor az egész földet, uralkodnak, nagy birodal
mat alapítanak.
Megemlíthetem itt elsősorban az emlősöket, amelyeknek
világhistóriáját nagyon jól ismerjük. Nagyon korán jelent
keznek az élet történelmében. Már a kréta-korszakban van
emlősállat, talán már azelőtt is. Pályafutásuk kezdetén kis
alakok, úgynevezett erszényesek, fákon élnek és rovarokat
keresnek. De már a kréta-korszak végén felvirágzik az emlősök
csoportja. Némileg hasonlítanak a ma élő erszényesekhez.
Van vizi vakondok a folyók partján, van erszényes nyest, mely
az erdőkben vadászik, van kenguru az egész világon, de ezen
kívül keletkeztek akkor igazi emlősök is. Az őserdőkben már
akkor ott mászkált a fákon valami óriási lajhár, vannak
páncélos állatok és pikkelyes állatok, körülbelül olyanok, ami
nők most is élnek Mexikóban és Dél-Amerikában. A páncélo
sok csontpajzsokkal védekeznek, melyek teljesen befedik
őket, ha összegömbölyödnek. De az emlősök a kréta-korszak
végén megtanulták az úszást is. A vízben halformát vesznek
fel, halból meg rákocskákból élnek a tengerben, és úgy lát
szik, bőven találnak eleséget. A delfin kezdi ezt az alaksoro
zatot, az óriási hálna, a húszméteres cethal még ma is az utolsó
sarjadék ezen a vonalon.
Kimentek az emlősök a legelőkre is, mert nem volt
hiány akkor sem óriási kiterjedésű pusztákban, ahol meg
tanultak száguldozni és füvet legelni. A lovak fejlődnek most,
meg az antilópok. Erdős vidéken kialakul a szarvasok nagy

családja. Ha az erdőben maradnak, nem igen mozognak és
ennek megfelelően meghíznak. Itt van a disznó, a tapír, az
ormányosok családja, mely óriási alakokkal tetőzi a fejlődést.
Már az elefánt, a mammut meg rinócerosz jelzi, milyen «hús
hegy» keletkezhetik ilyen módon; a már azóta kihalt sok
dinotherium meg más mesebeli óriás nem sokáig maradt az
élők sorában, mert minden túlzott fejlődés nagy nehézségekre
talál a megélhetésben és hamar elveszti szaporodóképességét.
A víziló alkalmazkodik a mocsárhoz, a teve keresi a sivatago
kat, a juh és kecske a sziklás legelőket. A nyulak szabad réten
élnek, a mókus, sündisznó, az egér az erdőkben bujdosik, a
hód a folyók mentén üti fel tanyáját és nagyon jól fejlett
emlősök megint felkeresték a tengert, bár ott nem könnyű az
élet, de sok az ennivaló. És azon hízott meg a rozmár és a
fóka. Az erdőkben és a hegyeken megint másképpen alkal
mazkodtak a nagy és veszedelmes rablóemlősök. A ragadozók,
macskafélék, a menyetek, de a kutya és farkas, medve, róka és
nyest is elszóródtak az egész földön. Végül még repülni is
megtanultak. Van elég repülőemlős; ilyen a denevér, a repülő
kutya és a vámpír. Úgy megtanulták a mesterségüket, hogy
vetekedhetnek a madarakkal. Megtanulták a tornászást. Nin
csen jobb akrobata, mint a bőgőmajom vagy a pávián. Az
emberszabású majmok, a gorilla vagy az orang már kissé tehe
tetlenek, ha a többi majmokkal összehasonlítjuk. De itt kez
dődik valami új, ami az emberben szépen kifejlődik. A har
mónia az erő, az ügyesség és az ész között: ez csak emberi
tulajdonság.
Amit itt néhány sorban vázoltam, az a föld történelemkönyvében a kréta-korszak és a barnaszén korszaka közti
időkben esett meg. Évszámmal nem lehet az ilyet jelezni.
De talán úgy magyarázhatom meg a dolgot, hogy ha az élet
fejlődését az ázalékoktól a jelenkorig száz időszakkal foglal
juk össze, akkor az emlősök «fajexploziója» (mert így nevezik
az ilyen gyors fejlődést és alkalmazkodást), az egész út
huszadrészét sem tölti be.
A barnaszénerdőkban teljesen kifejlett az emlősök osz
tálya. A tenger, az édesvizek, az egész föld, a puszták, siva
tagok, erdők, a hegyek, még a lég is be van népesítve emlő
sökkel. Alkalmazkodtak a földkerekség minden életlehető

ségéhez. Tizennégy különféle rend képződött, kb. 2500 faj
van és 800 volt, mely már kihalt. Azóta alig fejlődnek, sőt
azt lehet mondani, már a jégkorszak végén kezd megállapodni
a fejlődés. Itt van a határ.
Megdobban a szívem, mikor ezt leírom. Hiszen rólam is
van szó. Magyarokról, fehérbőrű emberekről, az emberiségről
írtam, mert mindez benne foglaltatik abban a kis mondásban;
az emlősök fejlődése megállt.
Azt is mondhatjuk: már megkezdődött a visszafejlődés,
hisz van testünkben elég elkorcsosult szerv. Sőt már bekövet
kezett az is, amit német szóval: «Artentod»-nak mondtak.
Kihal az egyik a másik után. 800 faj már kihalt. A legnagyobb
emlősök már nem fenyegetik a többit. Már nincsen Dino
therium, már nem él a mammut, az óriás szarvas, az óriás lajhár,
a kardfogú tigris. A legtöbb erszényes állat sincs többé; vissza
húzódtak Ausztráliába, melynek állat- meg növényvilága
nagyon ősies.
Mit jelent az, hogy valamely állatfaj kihal? Ezt sokat
tanulmányozták és ma nagyon jól tudják. Mindig azt jelenti,
hogy szaporodásával van valami baj. Sok hal egyszerre száz
ezer petét ereszt a vízbe, a méh vagy a hangyák királynéja
is ezer meg ezer petével fenntartja egész népét. Az ilyen
állat nem hal ki. A házi macska Dalmáciában évente háromszor
három-öt kis macskával lepi meg gazdáját. Van is ott min
denfelé száz meg száz macska. Ellenben az elefánt, a szarv
orrú, a zsiráf, a víziló, a gorilla és a csimpánz csak nagyon
lassan szaporodik. Úgyszólván évről évre kevesebb volna
belőle akkor is, ha nem volna vadász. A vadkecske vagy a bö
lény ott sem tud jelentékenyen elszaporodni, ahol tenyész
tik. Számuk apad, életképességük egyre fogy.
És az ember? A magyar család, melyben nincs mindig
még két gyermek sem, Budapest, Bécs, Páris, minden világ
város: az emlősök sorsára jutott.
A tudomány már megállapította a halálos ítéletet. Lát
szik, hogy az emlősök fejlődésük végére értek. Talán nem
fognak kihalni, de semmiesetre sem fognak tovább fejlődni.
Az elszomorító tények hosszú sora hirtelen megfordul
és új reményre is van kilátás. Ugyanaz a rideg tudomány,
mely oly sokszor irgalmatlanul megriasztott, bebizonyította

hogy a nagy állatcsoportok eddig még sohasem haltak ki teljesen.
Mindig maradt belőlük néhány faj. Ha a fejlődés megáll,
azért az élet még nem állt meg.
Felsorolom a példákat. Volt az őskori tengerekben a
kagylókhoz hasonló állatcsoport, melynek tudományos neve
Brachiopoda. Volt belőlük száz meg száz faj, de nem tudtak
sokáig élni. Már a kréta-korszakban k haltak. De megmaradt
belőlük egy tucat különféle «utolsó mohikán» az Indiai- meg
az Atlanti-Óceánban. A Lingula (melyet már említettem),
a Waldheimia, az Argiope még ma is él és szaporodik.
A sárkányok sem tűntek el végleg. Komodó szigetén a maláji
szigetvilágban, a Galapagos-szigeteken még mindig élnek
sárkányalakú állatok és elvégre a krokodilus, a Varánusz
és a gyíkok se adták fel a létért való küzdelmet. A lábas
fejű állatoknak az a csoportja, mely nagy meszes páncéllal
védi testét a meszes közetekben, igen gyakori és általánosan
ismert kövületeket hagyott hátra. Aki nem ismeri őket,
menjen a budapesti Nemzeti Múzeumba és nézze meg ott
az Ammonitokat. Volt olyan is közöttük, mely nagyobb
mint egy parasztszekér kereke. De ez csak volt, mert ma
nem élnek már Ammonitok. A kréta-korszak vége felé el
vesztették szaporodóképességüket. A sokszáz különféle nem
és faj kihalt. Két kivétellel: a közép tengerben meg az
Indiai-Óceánban még mindig úszik a «papírcsónak» meg a
pompás Nautilus. A nagy család utolsó sarjadékai bizonyára
még sokáig folytatják a nemzedékek láncolatát, mert ma
még szaporák.
Sok-sok példát tudnék még felhozni. Mind ugyanazt bizo
nyítja. Csak az egyoldalúan fejlett, szélsőséges alakok nem
tudnak sokáig megmaradni. Az óriások, a nehézkesek, a
finnyások, azok az állatok, amelyeknek szervezete túlságosan
elfinomult, visszamaradnak szaporodásukban. Jól él és köny
nyen szaporodik a jóltermett, mozgékony,ügyes állat, melynek
szervezete és életmódja könnyen is tud alkalmazkodni viszo
nyaihoz és környezetéhez. Aki megtalálja az élet harmóniáját,
annak kedveznek az istenek.Élő anyaga nem gyöngül. Folyton
tud alkalmazkodni. A világtörténelem nagy könyvében még
akkor is szerepel, ha teljesen megvá tozott az a világ, mely
ből ő származott.

Ez lélekemelő, de szerény prognózis. Az emberi nem
talán mégsem kerül az élet nagy sírjába, melyben már olyan
sok csodás, szép, erős, tehetséges teremtmény elsüllyedt.
De ha meg is marad az emberi szellem, nem a lángelme, a
világhírű művész, a mély gondolkodó, a katonai lángész
fogja benépesíteni fiaival ezt a szép világot, hanem a munkás
földmívelő, a falu népe, a kisvárosok polgára, az egyszerű,
barátságos, jóindulatú, az élet egyszerű örömeit szerető «em
beri», éppen az az embertípus, mely még mindig megmentette
az emberiséget a történelem romboló óráiban. . .

II. T ü n d é r v ilá g a te n g e r b e n .
A tenger legrejtettebb helye.
A Szargasszo-tengert kevesen ismerik. Hajó alig láto
gatja. Nem mintha Kolumbus elvette volna kedvüket. Amikor
Amerikát felfedezte, hajójával ott járt és attól félt, hogy sohase
talál ki többé a moszatzátonyok útvesztőjéből. Vele kezdő
dik a rémhistóriák hosszú láncolata. Azt meséli a hajósnép,
hogy van ott száz meg száz elsüllyedt hajó, mely látszik a
tenger fenekén a sok ezer belefulladt matrózzal együtt a
holtak tengerében. Van ott csodás és borzalmas tengeri fene
vad, mely lyukat fúr a hajók fenekén. Hogy nem lehet ott
járni, mert soha sincs szél meg tengeri áramlás. Az ember
megakad, sok hajó állt ott addig, míg lassan kifogyott az
ital meg élel.
Mindebből csak annyi igaz, hogy tényleg a Szargasszotenger vidékén mindig süt a nap, soha sincsen nagy szél és
nincs is áramlás. Ott gyűltek össze messze vidékről a nagy
tengeri moszatok, valóságos rét keletkezett belőlük, mely
tényleg meggátolja még a gőzösök haladását is. Az idő pedig
pénz, különösen a hajózás szempontjából, mert minden nap
szénbe kerül és minden késedelemnek nyoma van a haszon
ban. Hiába, a tenger romantikája is csak profitból é l...
Mégis voltam ott. Láttam a moszatok és rejtélyek ten
gerét. Sőt ki is szálltam a Szargasszo-tengerben és néhány
napig tanulmányoztam természetét és állatvilágát.
Nem volt ugyan könnyű se megállni, se evezni, mert
elviselhetetlenül tikkasztó ott a levegő. A 21-ik szélességi
fok alatt voltunk, a trópusok kellő közepén, néhány ezer
kilométerre a legközelebbi parttól, úgy körülbelül Haiti szi
gete és a Szahara közt az Atlanti-Óceánon. Magányos kis
helyet választott ki hajónk gépezete, mely éppen ott meg
tagadta a szolgálatot. Kedves humorral jelentette ezt a gépészmérnök a kapitánynak, ezekkel a szavakkal: «Ҫa ne marche

Különféle ázalék-állatkák.

plus». Mert francia hajón voltunk és francia ügyességgel
hozzáfogtak a szabad Óceánon a gépjavításhoz. Nem tar
tott sokáig és nem volt veszélyes. Tükörsíma volt a tenger,
ragyogóan kék az égbolt.
Csónakba szálltunk tehát és kirándultunk a moszatok
közé. Bizonyára ezt ott még kevés ember tette meg és talán
még sohase volt közöttük természetbúvár, ki olyan nyu
godtan vizsgálhatta a föld rejtelmes zugát. Mély érzé
sei néztem ezt a csendes, titokzatos világot, melyet talán
addig még nem látott emberi szem. Volt valami kísérteties
benne. Nagy aranysárga bokrok bólintgattak a gyönyörű szép
kék és langyos vízben. Ez a Sargassum moszat, melynek
nevéből lett a Szargasszo-tenger. Néha tényleg annyi volt,
hogy csónakkal nem lehetett járni közöttük. Lehet, hogy
annakidején a kis spanyol vitorlások ott vesztegeltek a tor
laszok előtt és komolyan megijedtek, hogy fogságba kerül
nek. De sok helyen volt csatorna is, melyben csak egyes
aranyos bokréták terjeszkedtek szépen.
Egy vödörbe szedtünk belőlük és elámulva néztük azt a
százféle állatot, mely köztük és rajtuk ól. A víz ott állandóan
legalább 25 fokos, májusban pedig már vagy harminc fok
is volt. Hihetetlen bujasággal fejlődött tehát minden.
Minden levélkén tucatszámra ragadt a kis «postakürt»
Ez egy kis féreg, mely mészből álló kürtöcskében él és ázalé
kokból táplálkozik. A bozótok közt hánykolódott sokféle kis
rák, a szivárvány minden színében csillogott a számtalan
tengeri csiga. Polipok virágoztak a füvön, picike hófehér
háló vont be minden levelet. Tudtuk már, hogy ezek moh
állatok. De voltak nagy skarlátszínű cafatos virágok is : amit
azonban a be nem avatott élő és mozgó virágnak néz, a csöves
férgek színes kopoltyúja. Volt sok olyan állat, melyről itt
nem is beszélhetek. Szivacs, szivárványos tunikata, féreg,
csiga, kagyló minden alakban és minden színben. Az egész
tenger felülete mozgott. Volt kis és fantasztikus nagy rák,
kacsalábú és ugró rák, remeterák és krevet, volt tengeri csillag és
tüskebőrű állat, de volt számtalan más élénkvörös és ragyogó
zöld moszat is és ezek közt barangolt még sok csodabogár.
Ilyen tintahalat még sohasem láttam, a halakról nem is akarok
beszélni. Úgyse ismertem a nevüket. Tizenkétezer halfajtát
Francé.
5

írt le a tudomány; itt bizonyára tucatszámra volt ismeretlen,
még le nem írt fajta. Néha volt egy kis tisztás a moszaterdő
ben, benne nyüzsgött a halvilág. A szép sokszínű ajakhal,
tengeri tű, tüzes színű barboni, tigrisfoltos kis cápa — nagy,
emberevő cápát nem láttunk — ott vitorlázott ezernyi pará
zsos, ibolyaszínű, narancssárga szárnyascsiga és mindig a
portugál gálya, a remekszép medúzák sokasága.
Három napig gyönyörködtem, rajzoltam, fényképeztem,
gyüjtöttem, jegyezgettem, de nem tudom le rni azt a kimond
hatatlan sokféleséget.
Mégsem akarok megfeledkezni legalább egy állatról,
melyet csak a Szargasszo-tenger csaknem olajos vizében lát
tam, azelőtt, azóta sohasem. Azt hiszem, talán le sem írták
még.
Sok szifonofára közeledett, mint valóságos hajóscsapat.
Hirtelen félretolta őket valamely, körülbelül méternagyságú
káprázatos, a szivárvány minden színében szikrázó féreg
alakú lény. Folyton mozgott és színes sugaraival szinte
megvakított, mintha gyémántos ékszer csillogna a nap alatt.
Soktagú sörtésféreg volt. Egész teste nagy sörtékkel volt be
szegve. Ezek azonban olyan gyorsan korbácsolták a vizet,
hogy nem látszott más, mint folytonos sziporkázás és csillo
gás a tengervízben. Nem tudtuk megfogni, bár nem haladt
gyorsan, de folyton csigaszerűen összegördült, aztán megint
kiegyenesedett. Lehet, hogy csalános lény is volt és meg
bénította volna kezünket.
Annyit mégis ki tudtunk venni, hogy a féregnek volt
feje, nagy piros ormánnyal, melyet ki is tudott nyujtani.
Egész testén vörös és kék kopoltyúbokrocskák mozogtak.
A test talán száz tagból állott, melyek féreg módjára gön
dörögtek.
Mégsem volt teljesen ismeretlen ez a tengeri csoda. Fél
évvel azelőtt a Csendes-Óceán szigetein megmutatták nekem
az Eunice nevű férget, melyet ott meg is esznek. Menten meg
ismertük, hogy a csodás féreg, mely itt előttünk szivárvány
táncot lejtett: ilyenforma állat. Talán ő volt a ritka Eunice
gigantea, melyről a híres öreg francia állatbúvár, Cuvier
azt írja, hogy Nyugat-Indiában él és a sörtésférgek legna
gyobbika, van másfélméteres is. 450 tagból áll és 700 mozgó

szerve van. Ki is számították, hogy az ilyen nagy tengeri
féreg testében harmincezer mozgató izom és 280 gyomor
van. Ezenkívül 800 idegközpont, melyek mindegyikét kis
agyvelőnek is lehet tekinteni. Ez a lény talán egyedül áll az
egész állatvilágban, és ha valami még felülmúlja ezeket a
tényeket: van vagy ezerötszáz különféle fajta sörtésféreg
a világ minden tengerében, még az európai partokon is.
Mikor végre megindult a hajónk, még hat napig tartott
a Szargasszo-tenger csodás világa, azután lassankint eltűntek
a vízben az aranyos moszatok, friss szél és hullámos tenger
jelezte, hogy m ár a Golf-áramban vagyunk. De szinte szomorú
ság fogott el, mintha álomból ébredtünk volna, hogy nem
látjuk többé a tengeri csodák mesevilágát, a híres Szargasszotengert.
Kimegyünk a korálzátonyra.
Nem tudom, minden fiú olyan bolondos-e mint én vol
tam. Hogy égett az orcám, mikor először olvastam a nagy
búvárok könyveit, melyekben leírták a melegövi országok
csodáit. Hogy elvarázsolt a sok idegen név; fájt a szívem,
ha csak felhangzott előttem az őserdő, az Egyenlítő, az ember
evők neve. Bújtam a könyvet, melyben a korálzátonyok
ról és a hozzá tartozó hajótörésről volt szó.
De ezek a rég letűnt utasok értettek is hozzá, hogy
lefessék az efféle csodavilágot a legtarkább színekben. Mint
a tenger virágos kertje, úgy állott lelkemben a korálvilág.
A legritkább állatokat ott kézzel lehet fogni, a még ki se gon
dolható csoda ott tény és valóság és mindennapi élmény.
Sok év múlt el azóta. Bejártam én is a világ csodáit. De
ha sok várakozásom nem teljesült is be, a korálzátony fo
galma lelkemben mégis úgy maradt meg, mint gyermekkorom
ban. Pedig éppen ezeket a korálszigeteket nagyon jól isme
rem. Sőt azt mondhatom, hogy évekig jártam a világot tanul
mányozásuk kedvéért. Nincs nagy és híres korálzátony a
világ bét tengerében, bol ne jártam volna.
Ha megkérdeznek, melyik volt a legszebb és legérdeke
sebb, azt felelhetem, hármat ismerek, melyről azt mond
hatom, hogy minden képzeletemet felülmúlta. A Vörös-tenger
korálvilága volna a legnagyobb látványosság, ha nem volna
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Ausztrália keleti szélén az a nagy «barrière-reef», és ha nem,
volna az a sok remek zátony a Csendes-óceán szigetei körül.
A Vörös-tengert ma úgyszlóván mindenki látogathatja,
akinek telik valamely középtengeri útra. Csak Suezbe kell
elmennie. Onnan már csónakkal is meg lehet látogatni a
Sháab el Haddid szigetecskét, mely körül már remek korál
kert terül el.
Egy délután elegendő ahhoz, hogy a trópusi természet
szívébe is be lehessen látni. A Sháab el Haddid apró zátony,
hófehérre festette sirályok guánója, a víz köröskörül oly
sekély, hogy az ember azt hinné, ki is lehetne szállni a csónak
ból. De a zöld víz ott mégis csak négy meg tíz méternyi mély
a zátony felett. Csak éppen olyan átlátszó, hogy azt hinnők,
kézzel lehet megfogni ott az állatokat.
A korálváros olyan tarka, akárcsak a virágos rét. Min
den színnel találkozunk. Különösen gyakori a lila, a legszebb
smaragdok tündöklő zöld színe, aranyos barna és sötétbíbor
pompája. Leggyakoribb az a korái, melynek Madrepora a
tudományos neve, melyet ágas korállal lehetne magyarosí
tani. A Madrepora csinos, sokágú, barnaszínű bokor, melyen
számtalan hófehér virágkehely nyíl k. Sok a nagy, köves
korái is, melyet első percben nagy koponyával tévesztünk
össze; ha közelről látjuk, észrevesszük, hogy az emberi
agyvelő tekervényeire emlékeztető szerkezete van. Bíbor
vörös a szaruból álló hálozatos Gorgonia, mely néha óriási
legyezőkre emlékeztet. Mindenfelé van szép rózsaszínű vagy
kékesvöröses hosszú szalag; ezek mészmoszatok, melyekből
kinő a bokroskorái kénesszínű és égkék virágokkal benőtt
bozótja.
A tudósok már sokat foglalkoztak a korálok rendszer
tanával és vagy 1500 fajtát írtak le belőlük. De a Vörös-tenger
ben ötszáz különféle formát bizonyára meg lehet különböz
tetni. Csak egy hiányzik és ez az a korái, mely után mindenki
tudakozódik, t. i. a nemes korái.
Ez is szétágozó, de nem él sehol sem a trópusokban,
ellenben sok van belőle a Középtengerben és Japánban. Még
az Adria korálzátonyai is híresek. Zlarin szigetét most már
az idegen is látogathatja és tényleg lát is ott tömérdek érde
kes dolgot, ha a szivacs- meg korálhalászokkal kimegy a

dalmát szigetekre. A nemes korái árnyékos sziklák aljában
szokott nőni vagy százméternyi mélységben. De nagy csa
lódás éri azt, ki vérvörös koráit akar ott látni. Az élő korái
sárgásszürke és tele van fehér állati csillagokkal. Amit az
üzletben kapunk, az csak az állat váza, melyet Nápoly kör
nyékén Torre del Greco városkában nagy gonddal és ügyes
séggel kipreparálnak. Torre del Greco most az egész világot
ellátja nemes korálokkal, tényleg a kereskedelem központja.
Ha megnézzük a budapesti Nemzeti Múzeumban az ott
meglevő szép korálgyüjteményt, ott is csak meszes vázakat
látunk. Ezek nem adnak fogalmat, milyen az állat, mely ezt
a vázat felépíti.
Minden korái társaslény, polipok egyesülete és minden
egyes polip nagyon hasonlít a díszes actimiákra, ami nem lep
het meg bennünket, mert tényleg közeli rokonságban vannak
egymással. Az egyes állatvirág hat vagy nyolc karjával meg
fogja a közelében úszó apró állatokat és odahozza őket a száj
nyíláshoz. Az állat teste nagyon komplikált, sok benne az
izom és ideg. Bimbódzással szaporodik és így keletkezik a
telep. A polip talpából meszet halmoz fel és így építi a vázat,
mely az egész telepnek támasztékot ad. A korálvázon szét
terjed a telep, kinyujtja az egyes állatok karjait, de villám
gyorsan vissza is húzza őket, ha valami zavarja a korál
várost.
Ez pedig sokszor esik meg, mert a korálkertek közt
ugyancsak sok más állat is él, menedéket és élelmet keresve.
A korálzátonyból lett az élő világ leghíresebb «életközös
sége», azaz különféle állatok egyesülete, melyek egymásból
élnek, éppúgy, mint az emberek a városban. Éppen ez az
életközösség teszi a zátonyt oly érdekessé. Ennek kedvéért
utaztam be a világot, hogy tanulmányozzam az együttes élet
különféle formáit. Lehet rajtuk látni, hogy alakulnak a szo
ciális törvények a természetben, meg lehet belőlük tanulni,
mi az élet legkedvezőbb formája.
Ha ilyen szempontból vizsgálgatjuk a zátonyt, minde
nek előtt szemügyre kell venni azt a sok növényt, mely benne
az állatokkal társul. A mészmoszatok és a kis mésztokban
élő foraminiferák és apró mésznövénykék sokkal több meszet
szolgáltatnak a zátony felépítésére, mint a korálok.

Nem élünk helyes kifejezéssel, ha korálszigetekről beszé
lünk, mert a sziget talajából háromnegyed rész növényi mész
ből áll és csak nagyon kis rész korátokból. A korálállatok
csak aránylag vékony réteggel vonják be a zátonyt, termé
szetesen ők a szembetűnők és ezért tévesztik meg a szemet.
A geológusok ezt már régen tudták. A nagy dolomit
hegyeket Tirolban, az Alpok magas bérceit Salzburgban
meg Bajorországban régebben úgy tekintették, hogy ezek a
triászkori őstenger korálzátonyai voltak, melyek részben egy
szerűen helyben maradtak. Mindig azon csodálkoztak, miért
talál az ember ott olyan kevés koráit, de annál több mész
moszatot. Szakasztott ilyen módon épül azonban a Csendesmeg Indiai-Óceán ezernyi korálzátonya is. Ezt állíthatom
három nagy tanulmányutam alapján, mely 1914—1930-ig
elvezetett az arábiai és indiai zátonyokhoz, Ausztrália ezer
kilométeres nagy korálvilágába, Új-Kaledoniába, az Új-Heb
ridákra, a Tonga-szigetekre, Tahiti szigetére, a Pomoutou és
Marquesas szigetcsoportjára, azután a nyugatindiai és floridai
korálokhoz. Mindenütt ugyanazt találtam, a növényvilág
alkotja a sziget talaját, az állatok csak megtelepülnek a már
meglevő szigeten. A korálokról írt könyvemben ezt részlete
sen ki is fejtettem. 1930 óta tíz évig itt Dalmáciában is tanul
mányozom ugyanezt a kérdést hasonló eredménnyel. A dal
mát szigetek egy része szintén mészből épül és a parti sziklá
kon mindenütt ott vannak a mésznövények,* ezeken pedig
sok helyen megtelepszik különféle kőkorái is. Sőt, ami való
ságos természeti nevezetesség számba is megy, egy helyen,
még pedig San Andrea szigetén, a kék barlangjáról hires Busi
szigete mellett, valóságos korálzátony is épül, mely csaknem
olyan érdekes mint a Vöröstenger virágkertjei.
Itt is, ott is nagy számban legel a zátonyon tömérdek
nagy és nevezetes kagyló meg csiga. Itt van a híres bíborcsiga
hazája, melyből a főniciai nép az ókorban készítette a bíbor
festéket. Tömérdek pajzscsigát (Patella) még tornyos csigát
(Turitella) lehet minden moszatról leszedni. Fésűkagyló
(Pecten), tengeri datolya, mindenféle osztriga (Ostrea) ezer
számra ráspolyozza le a növényzetet. Már Dalmáciában is él
* Az úgyneveztt Corallinák.

a nagy Pánna, melyet Split vagy Nápoly piacán is árulnak.
A trópusokon azonban százszámra lehet gyüjteni a korál
zátonyokon a valóban mesés és nagyértékű óriási tengeri
csigákat, a Strombus, Triton, a porcellán csigát, a Dolium és
Cassis csigákat, az óriási Tridacnát, mely több méteres is
lehet és melynek héjából már fürdőkádat és keresztelőedényt
is csináltak. Ne felejtsük el, hogy itt van a gyöngykagyló
hazája, melynek kedvéért Ceylon szigetén meg a Csendes
óceán szigetein ezer meg ezer búvár kockára teszi az életét
és melyből oly sok van, hogy héját, a gyöngyházat hajórako
mányokban hozzák a tengeren túl Európába.
Ha eleget láttunk a csigákból meg kagylókból, a tengeri
sünök és tengeri csillagok sokasága bilincseli le figyelmünket.
Már az Adria kikötőiben megbámulja az idegen a sötét,
fekete, vörös tengeri sünöket, melyek ott százanként ülnek a
kikötőfalakon. A zátonyokon is van ezerféle, ibolyaszínű és
fekete; a tengeri csillagokból van téglavörös, égszínű vagy
élénk zöld is. Nagyon csunyaképű tengeri ugorka is van elég
és éppen ezek kedvéért a Csendes óceán minden szigetén ta
lálkoztunk kínai hajókkal és sárgabőrű halászokkal. Minden
idegen csak négyféle dolog iránt érdeklődik ott. «Kopra,
gyöngy, nacre és trepang». A koprát megveszik a szegény
bennszülöttektől potomáron. Ez a kókuszpálma termése,
a kókuszdió bizonyos módon felaprítva. A gyöngyöt keresik
a tengerparton, a nacre pedig a gyöngyház. A trepang csak a
kínainak kell. Ez bizonyos tengeri ugorka, melyet szárított
és preparált állapotban egész Kínában drágán megfizetnek.
Megifjodik tőle az ember. Lehet hogy igaz, nem próbáltam
meg.
A tengeri sünökkel azonban nem törődik senki, csak a
bennszülött, mert az megeszi, mégpedig élő állapotban. Meg
tanulta azt a szegény nép a dalmát partokon is és ne csodál
kozzunk rajta, mert ugyanazt megteszi az európai inyenc is —
az osztrigával. A Vörös-tengerben a korallzátonyokon él egy
sündisznó, melynek a tudomány valósággal költői nevet adott.
A Diadema süntől fél az arab nép, mely szintén jó névvel
jelzi a nagyon feltűnő állatot. Azt mondja róla, «pokoli ember».
Jobban irtózik tőle, mint a cápától, melyből elég van min
den korálzátony körül és a Vöröstengerben talán a legtöbb.

A Diadema remek egy teremtmény. Mint a szép ametiszt,
olyan ragyogóan lilaszinű. Sok, méternyi tövise van, tudja is
mozgatni, de jaj annak, aki hozzáér fürdés közben. Törékeny
ez a tüske mintha üvegből volna, sebet ejt és azt meg is mér
gezi valami maró nedvvel.
Volt tehát kellemes társaság elég, mikor szép kis vitorlás
sal meglátogattam El Tor hires zátonyait a Szinai-félsziget
partjain. Ott ültünk apály idején a nagy mésztömbökön,
melyek ilyenkor mindig kiállnak a vízből és néztük a cápák
háromszögletes úszóit, lenn a vízben pedig a pokolembereket.
A cápák meg bámultak reánk nagy türelemmel, hogy talán
mégis csak megfürdik kedvükért az idegen látogató.
Arabus kísérőink pedig sok lármával — ez elűzi a cápá
kat — nagy rudakkal és horgonyokkal letörtek a zátonyok
ról egy-egy nagyobb mészdarabot. Bámulatos, mi minden
él a korallmész felületén! Számtalan sörtésféreg és csövekben
élő férgek, mohállatkák, sokféle rák, tengeri rózsák és aktiniák,
különféle szivacs és sok mindenszínű moszat lepi el a kő tenger
felé néző oldalát. Ha mélyebbre hatolunk, azt látjuk, hogy
sokféle meszes szivacs és fúrókagyló járja át a sziklát.
Sokszor írták le, milyen mesés látvány, ha a zátony felett
evezve, a vízben a sokféle tündöklő, csillogó, tarkaszinű
mezőn figyeljük a halakat, melyek itt legelnek. A korálhalak
nak mindenütt nagy a hírük, ahol korálzátonyokat látogat
az idegenforgalom. Mert ilyen is van, például a Hawai-szige
teken, vagy a Bermuda- és Bahama-szigeteken az AtlantiÓceánban. Ott kirándulásokat is szerveznek üvegfenekű csó
nakkal. A «Glassbottom boat trip» nagyon kedvelt és tényleg
tündéri benyomásokkal lepi meg a közönséget.
A papagályhalak rendesen kicsinyek, de nagyon élénkek,
színezetük oly pazar, hogy felülmúlja a festők képzelődéseit
is. Van köztük olyan, mely kínai sárga selyemruhát visel,
fekete hosszsávokkal; igen gyakori a búzavirág és pipacs
színű, melyből néha egy-egy század együtt masiroz. Legel
nek a zátonyokon, megeszik a polipvirágot. Nem félnek a
csalános méregtől, hozzászoktak, fel is vették testükbe. Azért
nem üldözi őket az ember. Jól tudja, hogy a korálhalat nem
lehet megenni, mert szintén mérges.
Egyáltalában ha jóllaktunk a szép látványosságokkal,

jó lesz, ha kerüljük a korálzátonyt. Mindig akad ott nagy
hullám, a zátonyok kifelé néző részét rendesen nem is lehet
megközelíteni, olyan romboló a hullámverés. A Nagy-Óceán
ban láttam, hogy húsz meg harminc méterig is felfreccsen a
víz oly erővel, hogy mennydörgéssel üt a partra. Különösen a
Pomoutou-szigeteken, de a Marquesas-csoportban sok szigetre
ezért nem is lehet kiszállni. Van ott sok paradicsomi szép
ségű és termékeny sziget, melyen emiatt még sohasem járt
ember. Most, mikor repülőgéppel mindent el lehet érni, ez
talán megváltozik. De sohasem lehet ott civilizáció. Hetekig
hajóztunk a Csendes-Óceán szigetei közt, melyekből néha
húsz meg harminc is látszott a láthatáron. Mert ami a tér
képeken csak mint néhány porszem van feltüntetve, az való
ságban néha kiterjedt szigetország. A Philippinek sziget
csoportja 7000 egyes szigetből áll, az Indiai-Óceánban a Male
divák 12,000 korallzátonyból tevődnek össze, a «Veszélyes
szigetek» csoportjában, (ezt jelenti a Pomoutou név) szintén
10,000 korálatoll van. A hajózás ilyen vidéken nagy veszély
lyel jár. Jobbról-balról folyton hallatszik a hullámok menny
dörgése; éjjel ott álltunk a kapitány hidján és visszafojtott
lélekzettel hallgatóztunk a sötétségbe, közeledik-e a moraj.
Minden percben vártuk, hogy valamely a tengeri mappán fel
nem jegyzett kisebb zátony karcolja a hajó fenekét.
Ez a nagy hullámverés azonban nem bántja a korál
zátonyok állatvilágát, sőt épp ezt szeretik és keresik, Mert a
mozgó víz át van itatva oxigénnel és ahol sok a hullám, ott
sok a préda is. Itt mindig van döglött és tönkrement állat
és erre vár a korálpolipok armadája. Ellenségük alig van, az
ember se bántja őket. Különösen a fehér ember kerüli a
korálos tengert. Ausztrália nagy zátonya, Új-Guinea és ÚjKaledónia közt van egy tenger, melyben elférne Európa kis
kontinense. Ez tele van zátonyokkal, azért úgyis nevezték,
hogy korálos tenger. Ott minden parton lehet látni a szám
talan hajótörés nyomait, de azt is különösen jól lehet ott
megfigyelni, hogy épül a mészlényekből egy új világrész.
Ez volt meggyőződése már a nagy Darwinnak is, ki szin
tén bejárta a Csendes-Óceánt. Jól tudta, hogy a korál
állatok a teremtés legősibb tagjai. Már a devon-korszak ős
tengereiben is voltak nagy korálzátonyok azon a helyen,

hol most Európa mészhegységei emelkednek. Azóta mindig
volt korálélet a világtengerben és ha megbámuljuk a koráltenger Csudás világát, akkor nem látunk mást, mint saját
hazánkat. Ilyen volt az is egyszer régesrégen, mikor a Gellértmeg a Sashegy dolomitos kőzetét szintén a hullámverés rin
gatta. Megtaláljuk a korálkerteket az alpi hegyóriások
tetején is és ott azt látjuk, hogy a leülepedett mészréteg elhalt
mészlényei sok helyen ezer meg kétezer méter vastagságot
is érnek el, amiből az következik, hogy sokezer év kellett
ahhoz, míg annyi mész képződött és gyűlt össze.
Egész más szemmel nézzük most a szomorú és barát
ságtalan koráltengert. Hiszen megmagyarázza saját hazánk
históriáját. A multat a jelenből értjük meg. Ezt kutatta
Darwin is és utána még sok tudós, aki ezért járt a CsendesÓceán körszigetein. Ez vonzott engem is és bár sokat áldoztam
fel életemből, egészségemből, meg vagyonomból ezekre a
nagy utazásokra, mégse sajnálom, mert a nagy fáradozásnak
rendkívüli jutalma is volt. Úgy éreztem magamat, mintha a
teremtés műhelyében jártam volna, láttam, hogy működik
az isteni erő, megértettem, mi fontos és mi nem fontos a
világon. . .
Korálokról írott könyvemben részletesen kifejtettem
azt, amiről itt, hol az egész állatvilágot akarjuk áttekinteni,
csak vázlatosan beszélhetek. Aki tehát nagyon érdeklődik a
korálvilág iránt, olvassa el ezt a munkámat.
Itt csak azt akarom még kiemelni, hogy Darwin nagyon
lelkiismeretesen dolgozott, mégis tévedett. Észrevette ugyan,
hogy a korálok csak 60—70 méter mélységig élnek, míg a
korálzátonyok mészkőzete többezer méter mélységbe is ér.
Odalenn tehát nem lehetett korálélet. Nagyon érdekes ötlet
tel akarta áthidalni ezt a nehezen elgondolható dolgot. Fel
tételezte, hogy a korálszigetek elsüllyednek, még pedig min
den évszázadban egyenletesen épp annyival süllyednek,
amennyi mész képződik fenn a tetejükön.
Legeredetibb a dologban, hogy ezt a furcsaságot elhitték.
Legalább sok ideig hitték, hogy a nagy mészhegyek tetőtől
talpig korálokból épültek és hogy a jelenkor korálszigetei
is a feneketlen mélységig a kis polipok munkájából származ
nak. Minden természetrajz úgy írja, hogy a korái építi a

hegyeket a multban és a jelenben. A Csendes-Óceánban oly
területen, mely nagyobb mint egész Európa, korálokból épül
egy új, úgyszólván hetedik világrész, mert az atollok és vul
kanikus szigetek ott lassanként összeolvadnak és számtalan
földrengés magasra emeli őket. Némely szigeten már ezer
méter magasságban is találtam elhalt koráit (pl. Új-Cale
doniában) jeléül annak, milyen gyorsan és erélyesen halad
ott a teremtés munkája.
Mivel itt óriási területekről van szó és a korálélet a föld
kéreg képződésének legelső idejébe nyúlik vissza, tényleg azt
lehet mondani, hogy a korálelmélet a természettudományok
egyik legfontosabb kérdése. Ezért áldoztam is fel életem egy
részét a kérdés tanulmányozásának. Nagy megelégedésemre
szolgál, hogy teljes eredményhez értem. Ezer meg ezer vizs
gálat alapján azt mondhatom, hogy nem igaz az eddigi korál
elmélet. A korálok csak hozzátartoznak a zátonyokhoz a
multban és a jelenben. A mészhegységek és a mésztalaj nem
az ő művük még csak tized-, sok helyen még csak századrész
ben sem. Mindenütt, ahol megvizsgáltuk az altalajt, homokot
és fínomszemcsés meszet találtunk, melynek mikroszkopikus
vizsgálatából kitűnt, hogy nem korálokból morzsolódott
össze, hanem javarészben kis mésznövénykékből, foramini
ferákból és mészmoszatokból. Ezekből alakul az Alpok, a
Lajtahegység, a Kárpátok mészkőzete is. Különösen áll ez a
kemény, ú. n. Wettersteinmészre, a fődolomitra, a lajta
mészre. Csak egyes fészkekben van közöttük korái, mert
minden zátonyon a felső rétegen letelepszenek a kis polipok
államai, úgymint más meszes állatok, teszem a csigák, kagy
lók, mohállatok, bizonyos szivacsok és sok más.
Igy volt ez mindenütt, ahol csak jártam az egész föld
körül. Az Arabus- és Indiai-tengerben, a koráltengerben,
Ausztráliában, az Új-Hebridákon, Új-Kaledóniában, a Tongaszigeteken, Tahitin, a Veszélyes szigeteken, a Marquesas-cso
portban, Dél-Amerika partjain, az Antillákon, a Közép
tengerben ugyanezt találtam minden meszes hegység kőzetei
ben is, amelyet csak analizáltam, egész Európában, ÉszakAfrikában, Arábiában, Indiában, Ausztráliában, ÉszakAmerikában. Olyan nagy tapasztalatra tettem szert, hogy
meggyőződésem szentté vált.

Nem vagyok egyedül e meggyőződésemmel, előttem is
volt már természetbúvár, aki nem hitt Darwin korálelméletében és azt állította, hogy a növényeknek nagyobb
szerep jut a mészlecsapódásban, mint azelőtt hitték. Külö
nösen nagy érdeme van ebben Salamon és Volz német termé
szetbúvároknak, és a Darwin-elmélet Amerikában is sok
kritikára talált. De mind ennek ma már csak történelmi értéke
van. Ma az egész ügy végleg el van intézve.
A korái fontos ugyan a mészrétegek képződésében, de nem a
legfontosabb mészállat. A korálzátonyok tengeri mésziszap
ból és növényekből alakulnak és csak ha már egyszer felépül
tek a tengerben, telepedik meg rajtuk a korálok meg a közös
ségükhöz tartozó állatok sokasága.
De ha el is vesztették fontosságukat, megmarad az a
hírük, hogy ők az élet egyik legszebb megnyilvánulása. Senki
se mondhatja magáról, hogy igazán ismeri a világ szépségeit,
ha korálzátonyt nem látott.
Az élősködők világraszóló fontossága.
A középkor durva tréfáihoz tartozott, hogy nagy lako
máknál a borba hánytatószert kevertek. Minden ilyen hiva
talos lakomán befészkelte magát egyik-másik szegény ördög,
ki szeretett ingyen jóllakni és ez kapta aztán a megmérgezett
bort. Nagyot röhögtek, ha az «élősködő» hirtelen nem tudott
nyelni és eltűnt az asztalról. Ez az élősködő fogalom históriai
fejlődése. Azóta megszokták, hogy undorító ugyan, de nem
éppen veszélyes alak az, aki élősködik. Mindenesetre a para
zitizmus nem világkérdés. Pedig mégis az és ennek kedvéért
írok itt róla.
A nyilvánosságot kell foglalkoztatni ezzel a kérdéssel,
mert hogy mindjárt megmondjam a dolog igazi értelmét,
ezerkétszáz millió ember sínyli meg a parazitákat, melyek
számtalan ember életében nagy szerepet játszanak.
Vannak élősködő férgek, melyek még ma is nagy veszélyt
jelentenek. Mindenki hallott róluk. Ki nem látott volna leg
alább képen galandférget, májmételyt, trichinát vagy bél
gilisztát? De ki tudja, milyen veszedelmesek ezek, feltéve,
hogy nem tartozik ama szerencsétlenek közé, kiknek beleiben
szépen berendezkedett az utálatos állatok legundorítóbbja.

Adok néhány életképet, azután majd megvitatjuk az
élősködők kérdését.
Itt van a kutya-galandféreg, melynek tudományos neve
Taenia echinococcus. Kis állatka, fehér, vagy tejszínű lapos
féreg, csak 4—5 mm hosszú és három tagból áll. Kevés kutya
van, melynek belében ne élne ez a veszedelmes állat, hogy
ott egész testével felszívja az emésztésből keletkező nedveket.
Megeszi azt, amit a kutya megevett. A vékonybélben van
sokszor töménytelen mennyiségben.
Az ilyen állat annyira tud alkalmazkodni sajátos élet
módjához, mely kényelmes és biztosítja a mindennapi kenye
ret, hogy teljesen visszafejlődik. Elveszti szájnyílását, meg a
bélcsövét is, nincs végtagja sem, hiszen nem kell kergetnie
semmit, nem kell rágnia, még emésztenie sem kell. A kész
táplálék beszivárog a testbe, az élősködő megfürdik benne és
csak arról gondoskodik, hogy benn maradjon gazdája belé
ben. Gombostű nagyságú fején horgok és szívókák vannak,
melyekkel kapaszkodik. Így biztosítja helyzetét.
Ez a csunya állat is bimbódzik, mint a medúza, de csak
szaporodó szervek nőnek ki a testéből. A horgosfejű galand
féreg, mely Európában kb. minden századik emberben él,
ízeit két és három méter hosszúságra növeszti. Minden egyes íz
tele van parányi petével, Ha megérettek, leválnak, és az
ember ürülékeivel kivándorolnak a nagyvilágba. Egy ízben
50—60,000 pete van, egy galandféreg nehányszáz ízet is ter
mel. Tessék elgondolni, hogy egy ember milliószámú galand
petével megfertőzi egész környezetét. A kutyagalandféreg ilyen
módon a kutyák testébe kerül, mert a kutya mindenütt szi
matol és könnyen megfertőzi magát. Gyomrában lárva fejlő
dik, mely teljesen átalakul és tényleg megérdemli a borsóka
(Cysticercus) elnevezést. A kutyák megint könnyen fertőzik
az embert, ha lenyalják kezüket. Az ember májában, tüdejé
ben, de agyvelejében is az ilyen borsóka megnő tojásnagyság
nyira, sőt gyermekfej nagyságúra is. Ez már komoly, sőt
borzasztó betegség és sok ember halálát okozta.
Már a közönséges galandféreg is — melynek borsókája
a disznó húsába vándorol — nagy baj az ember vékonybelé
ben. Évekig tartó kellemetlenségeket okoz, szerencsére van
az orvosnak hathatós szere, hogy megszabadítson tőle.

Sokkal veszélyesebb az echinococcus betegség, mely a ju
hokat is fertőzi és ott, hol nagy juhászat van, óriási károkat
okoz. Ausztráliában például van sok elvadult kutya és millió
meg millió juh. Ennek megfelelően az állatok 40—50%-a
beteg. Argentiniában, hol 60 millió juh legel, a statisztika
megállapította, hogy az állatok harminc százaléka echino
coccus-beteg. Island szigetén, hol egy szobában laknak és
élnek a kutyákkal, a népesség egy ötöde szenved ebben
a betegségben. Abesszíniában, azt mondják, minden ember
nek van galandférge.
Ki sem lehet számítani, mennyi szenvedés, mennyi káro
sodás, mennyi baj keletkezik csak a galandférgekkel, pedig
van ezeknél még sokkal károsabb bélféreg is.
Itt van a trichina, melytől ma már nem igen félnek. De
miért nem? Mert nagy költséggel, állandóan minden kis fészek
ben megvizsgálják a húst, hogy nincsen-e a disznóban izomtrichina ( Trichinella spiralis). Milliókat költ a művelt emberi
ség, hogy megvédje magát a félelmetes élősködőtől, ahol
pedig nem teszi, ott ezer meg ezer ember nagy fájdalmakat
szenved és meg is hal a trichinózisban. Angliában és Német
országban, ahol sok hússal és kolbásszal élnek, még most is,
minden óvintézkedés mellett is, a megvizsgált halottak 2—3
százalékában megtalálják a férgeket.
Picike állat ez a trichina, a nőstény csak három milli
méteres, a hím csak félannyi. Szintén a bélben él és ott kb.
ezerötszáz eleven kis trichinát szül, mely belefúródik a belek
nyirokereibe, azután a vérbe kerül és végül az izmokban be
tokozódik.
Érdekes, hogy mindezt csak 1860 óta tudjuk. Addig is
volt persze trichinózis, mégpedig mindenütt és állandóan.
De ezt a betegséget tifusznak vagy húsmérgezésnek tartották,
míg egy Zenker nevű német állatbúvár Drezdában megvizsgált
egy hullát és azt találta, hogy izomzata tele van férgekkel.
Különösen a karokban, a rekeszizomban, a nyak izomzatá
ban és a szemben fészkel ez az ördöngős portéka. Ott marad
és felszívja az izmokat, sok évig csúzos fájdalmakkal, sokféle
bántalmakkal gyötri agyon szerencsétlen áldozatát, aki nem
tudja, hogy egyszer disznóhúst evett, mely meg volt fertőzve.
A disznó a patkánytól kapja a trichinát. Megállapították,

hogy nincsen patkány, melyben nem élne a férgek hada.
A patkány kannibál állat; egyik a másikat fertőzi meg,
a disznók pedig szenvedélyesen vadásznak a patkányokra.
Milyen undorító összefüggések ezek, de milyen fontos volt
mind ennek a felderítése, mennyi szenvedéstől lehetett az
ilyen vizsgálattal megváltani az emberiséget! És mégis, mind
amellett, hogy ma Európában nem hal meg egy disznó sem,
melynek húsát nem vizsgáltak volna meg harminc prepará
tumon, megint terjed a trichinózis. Azt állítják, hogy ez bizo
nyos újabb divatoktól származik. Minden elegáns vendéglő
kínálja a «grill-room»-ot. Szeretik a húst angolosan enni.
Már régen leszokott a háziasszony, hogy maga füstöli a kol
bászt, meg a sonkát. Gyári üzemben csinálják. Ezeket a jelen
ségeket okolják, s lehet, hogy van ebben is valami igaz.
Tessék most elgondolni, hogy kétszáz fajta galandféreg
támadja az embert és háziállatait, valamint a halakat
és madarakat. Van sok más élősködő féreg is, és némelyik,
mint a májmétely (Distomum hepaticum), mely három gazdá
ban is él, például Angliában még mindig évente egymillió
juhot öl meg. Ennek a mételynek van egy magyar rokona, a
Distomum lanceolatum, mely azonban szerencsére nem oly
veszélyes.
A meleg égöv alatt valóságos népveszélyt jelent a bél
féreg. Ha nálunk a bélgiliszta időről-időre csaknem minden kis
gyermek vékonybelét ellepi, akkor ez csak kellemetlen, de
nem veszedelmes. A salátával vagy gyümölccsel, melyet nem
mosott meg eléggé a szakácsné, megeszi a kisfiú a petéket,
de elég könnyen szabadul is a férgektől. A trópusokban azon
ban számtalan ilyen, még a vérben is élősködő féreg van,
melyet alig lehet kikerülni. Mindig sajnáltam azt a szegény
egyiptomi meg indus népet, mely oly sokat szenved a féreg
betegségektől. Kelet-Indiában azt mondta nekem egy benn
szülött orvos, hogy legalábbis tapasztalata szerint, Dél-Indiá
ban a lakosság kétharmada beteg. Agyongyötri őket a ma
lária, de ezenkívül a sok vér- és bélféreg is. Egyiptomról tud
juk, hogy a bennszülöttek kétharmada folyton küzködik az
Ankylostomum duodenale nevű féreggel, mely az ivóvízben él.
Szent meggyőződéssel issza a fellahparaszt a Nílus vizét, mert
ennél egészségesebb nincs. Saját vizsgálataimból ismerem

a Nílus-víz érdekes és rendkívül gazdag állatvilágát, tudom,
mennyire meg van fertőzve ez a folyó, melyben ezer meg ezer
ember egyszerre fürdik, megmossa a ruháját, melybe annyi
közös árok nyílik, de melynek vizét issza az egész lakosság.
Hasonlóképpen van ez a szent Gangesz-folyóval Indiában is.
Az angolok tudják ezt jól, de nem képesek a bennszülöttek
szokásait megváltoztatni. Így legalább arra szorítkoznak,
hogy saját magukat megvédik a fertőzéstől. Egyiptomban
nem isznak vizet, hanem szódavizet, melyet Angliában töl
töttek palackba.
Dél-Európa egyes részeiben, hol ciszternavizet isznak,
szintén nagyon el van terjedve, különösen a mételybetegség,
állatnál, embernél egyaránt.
Amikor az indiai őserdőkben jártam, lépten-nyomon isme
retséget kötöttem a férgek különösen kedves képviselőjével.
Ott van a fákon élő szárazföldi laposféreg (Planaria), mely
nek az a kellemes szokása van, hogy kilesi, míg valamely
melegvérű állat vagy ember elhalad alatta. E pillanatban le
ejti magát és azonnal szívni kezdi áldozatának vérét. Ceylon
szigetének némely részében szinte lehetetlen volt emiatt az
erdő látogatása.
Különösen borzalmas a bányaféreg, mely a bányamunká
sok vérét issza. Németországban, a Ruhr-vidéki bányákban
emiatt már sok kellemetlenség is támadt. A kétcentiméteres
halvány, hajszálnyi féreg eredetileg nem is él bányákban,
hanem mocsaras helyen, a földben. Megtámadja tehát a
parasztembert is; gyakori az «Ankylostomiázis» (így neve
zik a megbetegedést) a téglagyárak munkásai közt. Nagy
zavar volt, amikor Svájcban a Gotthard-alagutat fúrtak és
a munkások nagyrésze férges megbetegedésben szenvedett.
Földalatti helyen úgy történik a fertőzés, mint az őserdők
ben, az állatok leesnek felülről, menten befurakodnak a
bőrbe, áthatják az egész testet. Ezer meg ezer gyűlik aztán
össze a végbélben. Ott szívják a vért. A szegény munkások
vérszegény, munkaképtelen állapotban hónapokig megsíny
lik a folytonos támadásokat.
Kiszámítottam, hogy idestova több, mint ezerkétszáz
millió ember veszti vérét a vér- és testnedvszopó állatok által.
Az emberiség harmadrésze, ha nem a fele, féregbetegségekben
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szenved. Az élősködő állatok problémája fontosabb, mint a
tüdővész, a rákos betegség, az influenza, és fontosabb, mint
minden háború. De ki tudja ezt? Az egész emberiség szenved
és nem is ismeri igazi ellenségeit.
Háború a tenger fenekén.
Minden évben sokezer magyar utas keresi fel az Adriát
Fürödni óhajt, vagy élvezi a remek délszaki klímát, meg is
nézi az igazán bámulatos dalmát városokat. Halat szeret
enni és ennek kedvéért ki is jár a mindig érdekes halpiacokra,
onnan ismeri a langusztot meg humárt, Quarneróban még a
híres skampit is, tudja, hogy a legdrágább, de legjobb hal a
branzino, hogy ezerszámra fogják a nagy szardellákat. Csodá
lattal bámulja a tonhal kedvéért épített nagy tonnárákat, addig
undorodik a tintahalak nyálkás idomtalanságától, míg meg
tanulta, hogy a kirántott tintahal, a «szeppe» valóságos ínyenc
étel. De aztán vége is van az adriatikus zoológiának. Esze
ágába se jut, hogy odamenjen, ahol a legérdekesebbet látja:
a kis kikötőkhöz, amelyek tiszta, átlátszó vizében, mint egy
nagy akváriumban látja a háborút a tenger fenekén.
Lussingrande kies kis kikötőjét ajánlom, vagy Rab
városka kikötőjének leghátsóbb részét, de a raguzai városi
kikötőben is eleget lehet látni a tenger életéből. Különben
Dalmáciában és Olaszországban van még számos ilyen jó
megfigyelőhely és nem akarom a felfedezők örömét rontani!
Egy kis búvárkodás végtelen élvezettel jutalmaz meg.
Mi van ott, a tenger fenekén? Van tengeri sün, tengeri
csillag, tengeri uborka és szivacs, van sok aktínia, végtelen
sok apró és nagyobb hal, kagyló, számtalan kisebb meg na
gyobb rák, néha egy-egy korái meg medúza, és mindezek
lesnek egymásra, üldözik egymást, háborúskodnak, az élet
színpadán játsszák a nagy és örök tragédiát.
Mindjárt eleve megmondom, kezdetben az ember nem
lát semmit, csak sokféle színt, vörös, zöld moszatot, követ
meg iszapot. De minél tovább nézi, annál több jelenik meg
figyelő szeme előtt. Meg kell tanulni a búvárkodást is. Min
den tengeri állat igyekszik elbujni, majmolja a környékét,
hasonlít a növényekre meg kavicsokra, nem mozog, félti
az életét. De itt-ott mégis megmozdul valami rövidfarkú rák,
Francé.
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egyet szökken, a férgek szépen kifejtik színes kopoltyú-füg
gelékeiket, az aktínia virág módjára teljesen felnyílik. A re
meterákok kibújnak a csigaházból, melyben elrejtik puha
farkukat, a rákok elkezdik a viaskodást. Megindul a nagy
színdarab, melynek az a címe, hogy: «Mind enni akar».
A legérdekesebb színész itt mindig a rák, különösen az
a nagy család, melyet a német halász nagyon jellemző szó
val úgy jelez, hogy «Krabben». Ezek sokszor ki is bújnak
a vízből és a part kövein vagy a falakon ügyesen futkosnak.
Mindig jobbról-balra, sohase előre. Van nagy kurtafarkú
rák, melyet messziről halálfejnek is lehet tartani a vízben,
mert lábait összehúzza és a nagy ollókat is el tudja tüntetni.
Sajátos, szinte ijesztő, ha aztán a halálfej elkezd gurulni.
A nagy rákok, különösen a languszta, mely néha még nyolc
kilogrammot is elér, mindig a sziklák hasadékaiban húzód
nak meg és onnan nyúlnak ki egy-egy lábukkal vagy hosszú
tapogatójukkal. A humár óriási ollójával integet. Izgalmas
látvány, ha hirtelen megfogott valamely nagyobb tinta
halat. A víz hirtelen elsötétül, tintás lesz, mert a lábasfejű
tintazacskójával védekezett. Otthagyja karját az ellenség
•ollójában és elmenekül. Nem tesz az neki semmit, mert a
kar megint megnő, mint a gyík farka. A rák se bánja, ha
valamely nagyobb ellenese lecsípi a lábát; van olyan rák
is, mely összes lábát az ijedtség pillanatában lerázza magá
ról és így menekül.
Kedves megfigyeléseket is lehet a kikötő partján gyüj
teni. A remeterák, melyből nagy és végtelen sok apró van,
mindig a csigák házában húzódik meg és nagyon szereti,
ha a házra valamely csalános állat, tengeri rózsapolip telepedik
meg. Nagy barátság, valóságos szimbiózis fejlődik közöttük.
A rák jóllakik abból, amit az ügyes vadász megfogott és
nem tud megenni, de a rák is eteti szükség esetén a vendégét,
mindenesetre hűségesen cipeli magával. Ha a növekvő rák
már nem fér a csigaházba és új lakást keres, átplántálja az
«életközöst» is az új házra.
Nagyon sok rák növényeket is plántál saját hátára.
Úgy viselkedik, mintha tudná, hogy a kert, mely rajta nő,
nagyon jó rejtekhely neki. Néha, azon is lehet mulatni, hogy,
mint a modern háborúban, ügyes álarccal védi magát, ha ki

kell mennie valamely szabad helyre. Ilyenkor a mindig meg
lévő moszatokból leszakít egy jó nagy ágat, maga fölé tartja
és így sétál. Ha megint födözetbe kerül, ledobja az álarcot.
Apály idején, homokos parton, hol sok a kidobott
moszat, meg szemét, összegyűlnek a «zsebrákok». Mindig
viaskodnak, az ember azt hiszi, hogy ők ott a nagy rablók,
de ők csak irigykednek egymásra. Ők csak az élet hulladékát
keresik. A bozótban mindig van döglött csiga, hal vagy
más rák. Azon lakmároznak, ha nem is békésen. Veszeked
nek, megtámadják a szomszédot, akinek nagyobb falat jutott.
De ha rossz is a modoruk, mégis hasznos munkát végeznek.
Tisztán tartják a tengerpartot, meg a kikötők fenekét. Mindez
azonban voltaképpen végtelenül szomorú. Mert könyörületet
nem ismer a tenger állatvilága. Hiába szeretjük és imádjuk
a természetet. Az nem ismer szánalmat. Nincs benne etika.
Csak a harcot jutalmazza meg. Aki nem harcol minden erejé
vel, nem tud megélni. Becsületére válik az emberi szívnek
és az ember képzelődésének, hogy a paradicsomról azt hiszi,
ott örök a béke. A természet paradicsomában Isten nem
teremtette meg a békét. És ez magyarázza meg az emberiség
történetét és örök szenvedéseit. Az ember intelligenciája eny
hítheti ezeket a szenvedéseket. Ő megteremtheti a béke
paradicsomát és talán ez a legmagasztosabb és igazi feladata.
A kereszténységnek legmélyebb gondolata volt a sze
retet. Ezzel megmutatta a jövő útját. A tudomány se tud
mást találni a természetben, mint azt, hogy csak megértéssel,
szeretettel lehet legyőzni a valóság rideg törvényeit, azzal
a szeretettel, melyet az ember lelkén kívül még nem ismert
a teremtés.
Szörnyetegek.
Más szóval nem is lehetne őket összefoglalni, mert
a tudományos állattan szintén szörnyszóval jelzi őket.
Cephalopoda nevet magyarra fordítva, lábasfejűeknek mond
ják a lágy állatok azon csoportját, mely se nem csiga, se
nem kagyló és mégis nagyon hasonlít mindkettőhöz, mert
rokonságban is van velük.
Minden lábasfejű a tengerben él. Falánk, ragadozó ál
latok, sokszor valóságos óriások. Nyolc tapogatóval, melye

ken hatalmas szívókák vannak, megragadják prédájukat, de
járni is tudnak rajtuk. Mivel pedig ez a tapogató szájukat veszi
körül, tényleg lábasfejű állat az az undok polip, szépia- meg
kalamáris, vagy tintahal, melyet már mindenki látott, aki
valamikor kikötőváros halpiacát vagy a pesti akváriumot
látogatta meg. Ott mindig van remek példány, mindig tor
lódik ott a látogatók sora, mert tényleg alig van érdekesebb
tengeri szörny, mint a tintahal. Olyan kecsesen tudnak
úszni, színezetük kaméleon módjára minden percben meg
változik, rettenetes szemüket kísértetiesen meresztik a lá
togatóra, olyan jól el tudnak bujni a sziklákban, hogy csak
nagy kereséssel találjuk meg őket akkor is, ha homlokegyenest
előttünk ülnek. Rettenetes a papagájcsőrük is, mely szaru
ból áll és ügyesen feldarabolja a fogott halat vagy rákot és
csigát. És ha a Sepia tintazacskójából kilöveli a fekete
folyadékot, melynek ernyője mögött el tud tünni, meg
borzong a nézők serege és ujjongva kitalálja nagy leleménye
sen, hogy úgylátszik tintahal ennek a furcsa fickónak a neve.
Aztán tovább mennek és vége van a tintahal-fejezet
nek. Pedig tudnék még néhány nagyon érdekes élményt és
adatot elmondani róluk.
Mi, akik az Adria partján élünk, mindennap látunk
Volpot, zeppet, Kalamárét. Ilyen néven jelennek meg
napról-napra a halpiacon, olcsó áron, néha oly nagy mennyi
ségben, hogy például a trieszti piacon jó években százezer
kilót is adtak el belőlük. Nagy hálókkal ezrével hozzák a
szépiát a lagunák moszatos réteiből. Ott tizedelik meg a
rákok seregét. Kemény csőrük azért van, hogy a rákok
páncélját felharaphassák. Szívókáik megfogják az úszó
fürdővendég lábát is, csőrükkel úgy tudnak harapni, mint
a papagály. Egyik nagyobb kalamár (Loligo), melyből
van félméteres is, nemcsak borzalmas látvány, hanem félel
metes ellenség is a vízben.
A dalmát fürdőkben híre járja, hogy már emberélet
ben is esett kár; sokszor tudakozódtam az ilyen esetek
közelebbi körülményeiről, de nem ismerek egy bebizonyított
esetet sem.
A hajósnép azonban szentül hiszi, hogy az óriás polip —
mert van ilyen — megtámadja az embert, lehúzza a vízbe

és meg is fullasztja. A régi állattanokban sok ilyen históriát
lehet olvasni. Van kép is, mely azt ábrázolja, hogy húzza a
tintahalóriás a hajót a tenger fenekére. A francia St. Malo
templomában van egy festmény is erről. Ezek a rémhistóriák
addig járták a világot, mindig újabb túlzásokkal, míg meg
unták az emberek és jött a nagy autoritás, mely kereken
kijelentette: nincsen tintahalóriás.
De ez is túlzás v o lt; foglalkoztam ezzel a kérdéssel és
megtaláltam a következő meg nem cáfolható adatokat:
A londoni British-Múzeumban van egy kétméteres
polip, mely a Csendes-tengerből került az állattárba.
Steenstrup, híres dán zoológus látott Izlandban polipo
kat, melyekről azt írja, hogy szaruból álló hátpáncéljuk
kétméteres volt. Látott hatméterest is, melynek karja nem
volt rövidebb. Az utrechti meg amszterdami múzeumban
szintén van polipóriás. 1861-ben Teneriffa közelében egy
francia hajó legénysége hatméteres polipot fogott, melynek
súlya állítólag negyven mázsára rugott. 1928-ban nagyon
érdekes értesítést kaptam. Brit Kolumbiában, Vancouver
közelében A. E. Hook tengeri búvár borzasztó harcot vívott
huszonötméteres mélységben egy óriási polippal. Ballábát
már átkarolta a szörnyeteg, és egy másik karjával körül
fogta testét. A szerencsétlen búvár bizonyára tönkrement
volna, ha fel nem húzzák a vízből. Az állat ötméteres halálos
karjaiból kettőt levágtak és ezek ekkor is még mint a kígyók
görcsösen mozogtak. Ez volt talán a legnagyobb polip,
melyet eddig megfigyeltek. Testhosszát tíz méterre kellett
becsülni, szeme tányérnagyságú volt. Hook azt írja, hogy
félméteres csőre veszélyesebb lehetett, mint a nagy sasoké.
1939-ben Norvégiában Vikibestad környékén került
hálóba egy tintahal, melynek karjai hétméteresek is voltak.
A lapok akkor azt írták, hogy a norvég partokon még soha
sem láttak ilyen polipóriást.
Nem folytatom a sorozatot. Mert nem lehet kétségbe
vonni, hogy az Óceánban vannak szörnyetegek, melyek
bizonyára az ősidőktől maradtak reánk. Annyival is inkább
valószínű ez, mert a tengerek nagy mélységeiben is élnek
nagyon ősi és csodálatos alakú lábasfejűek, melyek világíta
nak is. Ezenkívül az egész földön a meszes hegységek kőzetei

ben ezer meg ezer tintahal-kövületet lehet találni. Sokaságuk
miatt feltételezhetjük, hogy az egész csoport ma kihalófélben van és a korunkat megelőző évezredekben sokkal
nagyobb szerepet játszott.
Ezeket a megkövült lábasfejűeket Ammonita névvel
illetik. Volt száz meg száz fajtája, mely csak azért maradt
meg, mert páncélban éltek, nehéz és sokkamarás mészhéj
ban, melyben lerakodott a mész. Kitűnően megvédte őket
ez a páncél, de ennek haszna csak akkor volt, ha az állat
nem volt nagyobb a fillérnél. De nagyon nehézkessé vált
az ilyen Ammonites, ha a páncél átmérője kétméteres volt.
Fejlődésük ezen a ponton megállott. Volt ugyan még minden
féle torzalak, de aztán hirtelen bekövetkezett a «két és egy
gyermek-szisztéma». Nem szaporodtak; a kréta-korszak vé
gén kihalt az Ammoniták csoportja, melyből 1800 fajtát
ismerünk, míg ma csak 200 fajta lábasfejű népesíti a ten
gereket. Csak két alak maradt meg az Argonauta és a Nau
tilus, mindkettő olyan érdekes, hogy külön fejezetben aka
rom elmondani, hogy ismerkedtem meg velük.
Aki megnézi Nemzeti Múzeumunk gyönyörű természet
rajzi tárában, mely a leghíresebb európai gyüjteményekkel
vetekedhetik, a szép magyar Ammoniteket, bámulni fog.
milyen sokféle ilyen állat volt egyszer abban a tengerben,
mely a mai magyar föld felett hullámzott. De ha meg is szűnt
ennek a sokféleségnek kilenctizedrésze, azért a lábasfejűek
hada a mostani tengerekben még mindig a legfontosabb
állatok közé tartozik. Már az Adriában egy hálóban száz
meg száz szépiát fognak a halászok, a nagy Óceánokban
pedig néha valóságos karavánnal találkoztunk, mely csupa
polipból állott. Különösen ott, hol nagy moszatrétek vannak.
Ott falják a kis krevetteket, a szárnyas csigákat és a
halak apraját. De ők maguk is a nagy bálnákat és cápákat
tartják életben. Egy nagy rablóbálna gyomrában egyizben
közel tízezer kalamárécsőrt találtak. Tízezerszámra falta
őket a nagyobbik rabló. A delfinek gyomra is mindig tele
van polipokkal, sőt a mostani világ legnagyobb állatjáról,
az ámbrás cetről azt mondják, hogy csaknem kizárólag a
tenger lábasfejűit falja. De még az ember tápláléka is furcsa
összefüggésben van velük. Milyen fontos nekünk a tőkehal

(Gadus morrhua), mely az északi tengerekben egész hajó
rajokat foglalkoztat. Ez a német Kabeljau, a Klippfisch és
Stockfisch, melynek húsából vagy százötvenmillió ember lakik
jól, mert más eledelük a krumplin kívül alig van, legfeljebb
a hering. Ez a tőkehal pedig csak egyféle polipra vadászik.
Gyomrában mindig csak az Ommastrephes nevű lábasfejűt
lehet találni. A polipok milliószámra felkeresik a New Found
land körül seregesen tengődő tengeri moszatokat. Millió
számra jön a tőkehal is, hogy megdézsmálja a polipokat.
Ezerszámra jönnek azonban a tőkehalra vadászó amerikai,
angol, norvég, svéd és német halászbárkák. Egy és ugyan
azon fonálon függ ez össze egymással, a moszatból élő kis
rák, a lábasfejű, a tőkehal, az ember. És az emberiség azt
hiszi, már régen túlértünk az ilyen primitív vadászállapo
tokon. Mi nem uralkodunk a természet fölött, szó sincs róla.
Még mindig a természet az úr, az ember pedig csak lánc
szem az összefüggések nagy láncolatában. . .
Papirossajka.
A felkelő nap rózsaszínnel festi a kis felhőket. Ezek
meg a síma gyöngyházszínű tengerben tükröznek. Csend van.
Az időnélküliség csendje. Ilyen volt a világ az élet teremtése
előtt és ilyen is lesz újra az élet halála után. Hol vagyunk?
A Középtenger legdélibb részében, ott, hol alig szokott hajó
járni. A tengeri mappán az a neve, hogy «a nagy szirtis».
E tengeröböl déli határa Afrika. Ott, hol az olaszok nagy
ügyességgel most új virágzó életet teremtenek Libiában, az
új olasz földön. Már évezredek óta sivatag volt ott és bár
szép római városok romjai kerültek napszínre, bizonyára
sohasem volt ott nagy hajójárat. Talán lesz a jövőben.
A víz olyan, mint a tükör. A Szaharáról bágyasztó
meleg szól jön. Az amerikaiak gyönyörű kifejezéssel úgy
nevezik ezt a hangulatot, hogy «symphonie in blue»? A kék
ég alatt lassan leng a kék tenger. De mégsem kék minden,
van ott valami fehér. Még egy fehér pont látszik, itt-ott
felcsillan valami kis vitorlaféle. Jönnek az Argonauták. Az
utolsó Ammoniták. És ez az Argonauta a föld egyik legér
dekesebb állatja.
Tintahal, mely ökölnyi nagyságú, papírvékony és könnyű

sajkában ül. Ha a kis ladikot közelebbről megtekintjük,
megismerjük az Ammonitákkal való hasonlatosságot. Spi
rálisan be van göngyölítve, kamrákra is van osztva. A belső
kamrákban levegő van és ide dugja az állat a nagy lélekző
csövét. A külső kamra a legnagyobb. Itt lakik az utas.
Nyolc hosszú karja van. Ezekből hat lelóg a vízbe. Ott halász
nak, keresik a sok kis tengeri állatot, mely ilyen szép reggelen
szeret a tenger felszínén napozni. Ügyesen megfogja őket
a polip, szívókája nem ereszti el az állatot, a kar visszatér a
vízből a ladikba, odanyujtja a prédát a fordított papagály
csőrnek, Kész a reggeli.
Két karja azonban nem halászik. Van úszóhártyájuk,
melyet ki is tudnak feszíteni. Ez volt az a kis vitorla, mely
elárulta nekünk az Argonauták érkezését. Íme itt látjuk a
vitorlás hajó feltalálóját. A főniciaiakról mondjuk, hogy ők
találták fel a vitorlást. Ennek segélyével járták be az
egész Középtengert és még Afrika partjait. Ezek az első
tengerészek épp ama tenger partján éltek, melyben sok az
Argonauta és igazán volt bő alkalmuk, hogy megfigyel
hessék a modelleket, melyeket saját hajóikkal utánoztak.
Én legalább Órákhosszat megfigyeltem, milyen ügyesen
vitorlázik a kis tintahal. Ha nincsen szél, ki se feszíti a
vitorlát, ha meg nagyon felfrissül, akkor be is tudja vonni.
Leereszti az árbocos kart a vízbe. De ha nagy hullám jön
és teleönti a ladikot, akkor véget is vet az utazásnak. Vissza
húzódik a sajkába, leszáll a mélységbe, mint a tengeralattjáró
hajó. Bevárja, míg megint síma lesz a tenger felszíne. Akkor
felszáll az Argonauták hajóraja, újból élvezi a napsütést
és a vadászat örömeit.
Még nem ismerjük az állat életmódját minden tekintet
ben. Szándékomban volt, hogy egyszer elmegyek nyaralni
Djerba szigetére. Tessék azt megkeresni a mappán Tunisz
partján. Ott nagyon sok az Argonauta és a sziget lakossága
még hűséggel őrzi az ősi főniciai szokásokat. Szerettem
volna ott tanulmányozni az Argonauták életét. Végtelenül
érdekes az ilyen természetbúvárlati robinzonélet; az afrikai
nyár hősége nem zavart volna, hisz megszoktuk ezt már
Déldalmátországban is. De most nem lehet ilyen terveket
megvalósítani és későbbi években ez már terhes lesz nekem.

Átengedem tehát a teret a fiatal búvárgenerációnak és re
mélem, hogy valamilyen magyar zoológus átveszi majd ezt
az érdekes problémát.
Az Indiai Óceánban is van egy ilyen tintahal, mely még
hivebben megtartotta a régi Ammoniták szervezetét. Ez a
Nautilus, melynek fején számos tapogató van. Héja pedig,
mint a csigaház, sokkamrás. Gyöngyházszínű és a szivárvány
minden színével ékeskedik. Már a Vörös-tengerben láttam
az elsőt és a polinéziai szigeteken többször szedtük fel a
parton a fejnagyságú remek Nautilus-héjakat, melyek ott és
a Maláji-szigeteken olyan gyakoriak, hogy kereskedelmi
cikkül is szolgálnak. Á tizenhetedik században exotikus
csodaszámba ment, fejedelmeknek ajánlották fel ajándékul
és pompás billikomot csináltak belőlük.
A művészettörténelem jobban ismeri a Nautilusokat,
mint az állattan. Mert itt is sok volna még a vizsgálnivaló.
De k i tud az Egyenlítő alatt hosszú ideig élő állatokat meg
figyelni.
Pedig érdemes volna, mert már az Argonauták szerelmi
élete olyan csodálatos valami, amelyet más állatcsoportban
nem ismerünk.
Amit fenn leírtam, a nőstény volt. Hímet még nem
láttam. Ezért csak a híres H. Müller és mások leírását tudom
itt visszaadni. Ezek szerint az Argonauták híme sokkal
kisebb, mint a nőstény. Nagyon sok állatnál van ez így. De
az Argonauta-hím (ez a Nautilusra is áll) nem hajókázik.
Nincsen sajkája, nem ismeri a vitorlázást. Ő voltaképpen
csak a szerelemnek él. A Nautilus négy karja egybe nő és
telisdetele van ondóval. A többi lábasfejűek csak egy kart
áldoznak fel a szerelem céljaira. Ennek a tudomány külön
nevet is adott. Hectocotylusnak nevezi és ezzel azt akarja
mondani, hogy ez szerelmi műszer. Szinte hihetetlen erotikus
találmány. Mert a Hectocotylus magától elindul, elhagyja
az urát, úszik, nászútra kel, felkeresi a ladikban csónakázó,
mitsem sejtő menyasszonyokat. Azok testébe bujik és meg
termékenyíti őket. A kalandor lovag nagy ügyességgel,
erélyesen, úgyszólván szerelemittasan dacol minden veszély
lyel. De ha megtalálta azt, amit keres, összefonnyad, meg is
hal néhány nap mulva.

Mindezt jobban kellene tanulmányozni és az régen
meg is tette volna a tudomány, ha az Argonauták és Nau
tiliusok nem bujtak volna el a tengerek legelrejtettebb
zugaiba. Sok tengerész van, aki sohasem látott egyet sem
és száz meg száz természettudós csak a múzeumokban
csodálta őket vágyódó szívvel.
A gyöngyök világa.
Ki ne evett volna osztrigát? Ha a francia vagy angol
tengerparti városokban vetjük fel ezt a kérdést, mindenki
bólintgat. Mert ott az osztriga mindennapi kenyér még a
szegény embernek is. Nálunk már csak az inyenc ismeri.
Mert frissen kell megenni és sajnos, messze vagyunk a
tengertől.
Ha azonban nálunk is mindennapos volna az osztriga,
akkor könnyen akadna olvasóm, aki tudja, hogy az étvágy
gerjesztő kagylóval meg is lehet gazdagodni, feltéve, —
hogy az ember gyöngyöt talál benne. Mert tényleg bennük
is terem a nemes gyöngy. Hisz még Középeurópában —
különösen gyakran Cseh- meg Szászországban — de Angliá
tól Oroszországig is mindenütt, ott hol nincs mész a vízben,
a patakokban is van gyöngykagyló, melynek terméke épp
olyan szép, mint a híres Meleagrina margaritifera gyöngye,
mely oly sok embernek szenvedést hoz és szegénységet.
Mert bizony szomorú ott az élet, hol a gyöngy terem.
Éhező emberek hozzák fel a mélységből a milliókat. Ho
mokos zátony-éles párkányú sziklák, rothadás bűze és a
kagylóhéjak tömkelege közt él az a párszáz indus, néger,
arabus, akikről azt mondják, hogy a világ legügyesebb
gyöngyhalászai és akikről még szentimentális operát (Bizet:
Gyöngyhalászok) is írtak, melynek színtere paradicsomi tájat
ábrázol.
Kétszer láttam gyöngyhalászokat. Egyszer Indiában, a
klasszikus helyen, Ceylon-szigetén és aztán még a CsendesÓceán szigetpartjain, a Társas szigeteken, melyekhez a híres
Tahiti is tartozik. Mindkét hely nagyon messze van a para
dicsomtól. Nagyon megéreztem, mennyi szenvedésen, sze
génységen, veszedelmen alapul a luxus és nagyon, nagyon
örültem, mikor ezeket a tájakat elhagyhattam.

Indiában a Manari-öbölben, közel oda, hol Adam hídja
köti össze a meseszigetet a nagy indus szárazfölddel, gyüjtik
a legtöbb gyöngyöt. Mikor oda érkeztünk, volt ott vagy száz
vitorlás, mely folyton járt-kelt, felhúzta, leeresztette a na
rancsszínű háromszögletes vitorlákat, de még több volt a kis
evezős csónak, mely bátran nekiszállt az ordítozó nagy
hullámverésnek. Rajtuk egy pár száz meztelen, fekete ember,
szinte megperzselve a forró naptól. A nagy hullám hozzá
tartozik a gyöngybúvárokhoz. Mindenütt, hol sok a gyöngy
kagyló, nagy a hullámverés is, Tahiti körül, az arabus par
tokon Perzsia felé, a Poumoutu- és Gambier-szigetek körül,
az amerikai gyöngyöbölben, hol ma már alig keresnek gyön
gyöt. Már ezért is veszedelmes ez a halászat, de a veszély
még sohase riasztotta vissza az embert, ha pénzt keres
hetett.
Küzködik a bárka, minden pillanatban azt hisszük, le
húzza a hullám a kis, kagylókkal telerakott járművet, de
mégis partra száll. Menten kiürítik és egy tucat fiatal indus
kezdi feltörni a kagylókat. Visszariasztó látvány, amint túr
nak és vájnak az élő húsban, nincs-e benne gyöngy? Ha
nagy a kagyló, akkor halomra vetik, megvárják, míg meg
döglik a sok szegény állat. Ilyen helyen ki se lehet állani a
rothadás bűzét. Örömujjongással üdvözli ez a gyerekes nép,
ha értékes gyöngyre bukkan, pedig nem az övé.
Undor és a szégyen érzése fogott el, mikor ezt láttam.
Milyen borzasztó az ilyen ember, aki nap nap után csak öli
az állatot, aki mindig csak a halál vajudását látja maga
előtt, aki reggeltől napestig csak haldokló belekben túrkál
és ezért mit kap? Néhány garast naponta. És ebből is félre
kell tennie, mert a gyöngyhalászatnak csak rövid szezonja
van. Negyedévig és még hosszabb időre is fenyeget a munkanélküliség. Itt is kevés a fóka és sok az eszkimó. Túlsok
gyöngyhalász van és a szép gyöngyök száma folyton apad.
Ezért gondoltak az ügyes japánok a mesterséges gyöngy
tenyésztésre és sikerült is nekik. Talán tönkre is teszik a
gyöngyhalászatot vele.
Pedig a gyöngyöt nem lehet használni semmire, csak
hogy a szépasszonyt még vonzóbbá tegye.
Ha pedig megkérdezzük, mi is voltaképpen az a gyöngy,

akkor nincs rá más helyes felelet, minthogy betegség követ
keztében keletkezett. Ha valami belekerül a kagylóba és
izgatja, akkor mész válik ki az izgató homokszemcse körül.
Szépen, a matematika és kristálytan törvényei szerint. És
ebből lesz a remekmű, melynek árát voltaképpen a szerelem
szabja meg. Ha nagyon Szerelmetes a vevő, akkor kész
minden árat megfizetni.
Tudja ezt az angol állam és azért kellően megadóztatta
a gyöngyhalászatot. Bérbeadja, nagy «telekkönyvben» pon
tosan feljegyezte a tengeralatti bányákat. Külön hivatalt
teremtett, melynek címe «Marine-Biologist.» Azt mondta
nekem ez az úr, mikor 1926-ban meglátogattam: «Az idén
48 millió gyöngykagyló fog teremni. Erre halászik 2000
indus halászbárka. Arábiában csak 500 ladik van; az indus
gyöngyüzlet tehát az első a világom). Éppen mikor beszéltem
vele, jött a hír, hogy Marichi Kadde nevű helyen, 24 mér
földnyire a parttól új nagy gyöngytelepet fedeztek fel. Az
ilyet folyton keresik. Az állami zoológus oda is utazott.
Szerettem volna elkísérni, de nem kaptam rá engedélyt.
Később hallottam, hogy becslése szerint 30—40 millió
kagyló él ott együtt, tehát új nagy üzlet nyílt meg.
A gyöngykagyló mindig életével fizeti meg a felfedezést.
Akár van benne gyöngy, akár nincs. Minden kagyló két héj
ból áll, mely rugalmas sarokpánttal van összefűzve. Ez
nyitja a héját, míg a záróizom becsukja. Ezt a sarokpántot
meg izmot széjjel vágják. Oly nagy sebet ejtenek benne,
hogy az állat nem tud tovább élni. A haszontalan kagylót
sutbadobják, de a szebbet azonnal egy nagy üstbe, amelyben
kifőzik őket. Az üst körül ül egy csomó boszorkány, akik
nagy kefékkel menten tisztítják a héjakat, mert ezekből
gyöngyházat lehet nyerni. Néha ezek belső oldalán ragad
még egyik-másik kisebb gyöngy is, de anélkül is értékes
a gyöngyház. Inggombokat gyártanak belőle, kis fésűket
meg apró csecsebecséket. Hajórakományokat hoznak a gő
zösök a kagylópokolból, különösen Franciaországba. Ezért
a gyöngyház nevét mint kereskedelmi cikket is a francia
nyelv szolgáltatta. «Nacre»-nak nevezik és szép összeget
szerez a nacreból a francia állam Csendes-tengerben fekvő
gyarmataiból. Még többet gyüjtenek Nyugatausztrália part

jam. Van ott egy kikötőváros, Broome, ebben központosul
a gyöngyházüzlet, úgy mint évezredeken keresztül a dél
perzsa partokon koncentrálódott a gyöngyhalászat.
A francia szigetpartokon is jártam gyöngyhalászok közt,
mikor a korálzátonyokat tanulmányoztam. Ott egész más
a világ, mint Indiában. A francia szeretetreméltóságát tel
jesen elveszti, ha a trópusokon él. Ott komor, rideg és
kegyetlen emberré lesz, kinek kötelességtudása csak egy célt
ismer: gyorsan meggazdagodni, hogy minél előbb vissza
térhessen az édes Franciaországba, mint kisebb-nagyobb
tőkés, aki aztán vidéken él, rajong Párisért s emlékében is
elátkozza azt a szomorú időt, mikor messze kinn volt Afriká
ban vagy Óceániában, ami a francia Csendes-tengeri szigetek
közös neve.
A Poumoutu-szigeteken megkínozzák azt a szegény
bennszülött búvárt, ki naponta negyven- sőt ötvenszer is
leszáll a tenger fenekére, ahol minden percben cápa támad
hatja meg. De enélkül is, milyen káros foglalkozás ez a tüdő
nek. A búvárok mind fiatal emberek, mert az ember éppencsak egy pár évig bírja ezt a munkát. Töltött puskával jár
fel és alá a felügyelő, úgy bánik a szegény ördögökkel, mint
a rabszolgával. Folyton ügyel, nem nyelnek-e el gyöngyöket.
Csak némely helyen modernizálták a búvárkodást és búváröltözékben kutatnak a tenger mélyén. De legtöbbnyire még
kezdetleges az egész üzem. Még a varázsló sem hiányzik,
aki nagy ceremóniával megvédi a búvárokat a cápáktól.
Bíznak is benne, de övükben mindenesetre ott van a kés is,
mellyel ügyesen tudnak védekezni veszély esetén. Dideregve
kuporognak a kis ladikon, öt percig halásznak és negyed
órát szabad aztán pihenni. Nagy táskával és tökalakú
nagy kővel szállnak le harminc méter mélységbe, egy kötélbe
kapaszkodva. Lenn megtöltik a táskát a letört kagylókkal.
Megtanulták, hogy négy percig víz alatt maradhassanak.
Tessék csak megpróbálni, fürdés alkalmával egy percig is
víz alatt úszni. Ha valaki három percig kibírja, akkor már
megcsodáljuk. Az óceániai szigeteken volt már búvár, aki
öt percig is lenn maradt a zöld pokolban. De az ilyen szegény
fickót mindig tüdővérzés fenyegeti; csaknem minden eset
ben megfizeti szomorú hivatását valami tüdőbajjal. Persze

az is megesik minden évben, hogy nem a búvár tér vissza
a mélységből, hanem csak egy csomó buborék, meg egy
nagy véres folt. Általában azonban távol tudják tartani a
cápákat, mert ezek úgysem szeretik a lármát és félnek a
sok embertől.
Átlag húszszor teszi kockára életét a búvár, míg egy
gyöngyöt felszínre hoz. Az állam nagy adót szed, a vállakozó
meg akar gazdagodni, a parton is van egy csomó ember, aki
kiszedi a kagylókat. Aztán jön még a «manager», a nagy
kereskedő sokszor még Párisból is eljön a Gambier-szigetekre
(kb. hatvan napig utazik hajón), hogy ott «olcsón» bevásárol
hasson. Aztán jön az alkuszok hada és végül az ékszerész. Míg
a szép asszonyt meglepi az ékes gyöngysor, talán tíz vagy
tizenkét ember megkapta a proviziót a gyöngy árából.
Ha a gyöngyről azt mondják, könnyet jelent, igazán
nem téved a közmondás, mert minden gyöngy körül volt elég
nyomor, gond meg bú, de csalás is, míg eljut a nagy bálterem
csillárjai alá. És mégis évezredek óta, Indiában, Egyiptom
ban, később Rómában, ma különösen Franciaországban,
Angliában és Amerikában milliókat szereztek és szereznek
ezzel a szomorú portékával. Sőt, a történelem előtti sírokban
is találtak már gyöngyöt.
Nem tudtam megbízható adatokat találni, mennyi gyöngy
terem minden évben. Mert a gyöngy terem, mint az alma és
néha bevárják a jó aratást ígérő kagylózátonyon, hogy öt
vagy tíz év mulva milyen lesz az eredmény. Mint a gyémántot,
karát szerint becsülik; már a homokszem nagyságú is érté
kes. A legnagyobb gyöngy állítólag három és fél centiméter
hosszú és 27 milliméter széles volt. Van ugyan elég mese,
hogy ez meg az az indiai maharadzsa tojásnagyságú gyöngyöt
is őriz kincstárában, de ez csak olyan monda, mint Cleopatra
királynő híres gyöngye, melyet ecetben felolvasztott és aztán
megivott. Jó étvágyat neki. Csak forró ecetben lehet felolvasz
tani apró gyöngyikét, de az is méreg volna.
Gyöngy voltaképpen minden kagylóban van, a közön
séges osztrigában is, az óriási Tridacnában, a közismert vándor
kagylóban, a festékkagylóban, melyet minden folyócskából
kiszed a falu ifjúsága és különösen az édesvízi gyönyykagyló
ban, mely ből Amerikában már évszázadok előtt ezer meg

ezer gyöngyöt, még pedig szép pirosat, kéket meg feketét is ki
szedtek az indiánusok. És ha igaz, amit egy francia állatbúvár
állít, hogy a gyöngy nem más, mint a kagyló nyálkás köpönye
géből levált meszes váladék, mellyel az állat az élősdi férgek
ellen védekezik, akkor ez érthető is. Sok kagylóban néhány
gyöngy is lehet, sőt egy esetben volt 80 is, de nagyon ritka a tel
jesen hibanélküli és igazán értékes gyöngy. A legtöbb körtealakú.
Ezt jelenti a német meg francia angol szó: perle is, mert az nem
más, mint a latin pirula = kis körte szó elferdített alakja.
Értéküket növeli, hogy a gyöngyök meg is halnak. Van
olyan is, mely porrá vált. Elváltozik az a csodás holdvilágos
fény, melyet leginkább becsülnek az értékes gyöngyökön,
nagyon árt nekik a rossz idő, a téli fagy, a nagy hőmérsék
leti különbség. Azt hiszi a tisztelt hölgyvilág, hogy a gyöngy
megtartja szépségét, ha sokat viselik. De ebből csak annyi
igaz, hogy meleg temperatúra jót tesz nekik. De határozottan
megárt az izzadtság; bágyadtá, fénytelenné teszi őket.
Németországban szentül hisznek benne, hogy a krumpli bel
sejében nem változ k meg a gyöngy. Másrészt tény, hogy volt
sok kincstár, melynek gyöngye szétmállott.
Mindez megszabja a nagy «gyöngycseppek» árát Páris
ban, hol a Rue de la Paix híres ékszerészei árulják a legszebb
eredeti gyöngyöt, míg a közeli körútakon kínálják a legszebb
utánzatokat, és ezek tényleg olyan remekek, hogy mi, közön
séges halandók, nem is látunk különbséget közöttük.
Ha megkérdezzük a gyöngy árát, hosszadalmas számí
tásba kezd a párisi ékszerész, mert ez tényleg bonyolult ügy.
Mérlegen megállapítják először a súlyt. A karát ára pedig
függ a tőzsdeártól, ez pedig megint különbséget tesz a tiszta,
színtelen, tejfényű és színes gyöngyök közt. A megállapított
alapárat a karátsúllyal sokszorozzák és a végár aztán ennek
a számnak a nyolcszorosa.
Minden évben csak néhány igazán szép és nagy gyöngy
kerül a piacra, sőt évről-évre csökken a gyöngytelepek ara
tása. Az angol kormány azért tiltja meg az indus gyöngy
zátonyokon időről időre a vadászatot. De még többet árt
a gyöngy régi hírének a mesterséges tenyésztés. Ez kezdetben
nagy nehézségekbe ütközött, de most fellendült s talán lesz
idő, mikor ritkaságszámba megy a «vad gyöngy». A déli ten

gerekben van egy szép nagy csiga, melynek latin neve Halio
tis, melyet talán úgy lehetne megmagyarosítani, hogy tengeri
fül (a német is Seeohrnak mondja). Minden kagylógyűjte
mény megszerzi ezt a tengeri fület szép gyöngyházszíne miatt.
Ezt a csigát etetik kis gyöngyházdarabokkal és tényleg jó
az eredmény.
De talán ezzel a tenyésztett gyönggyel véget is vetnek
a gyöngydivatnak. Mert amiből sok van, az olcsó, és ami
olcsó, annak nincsen nagy híre. Ha a szép gyöngynek potom
ára lesz, azt mondja majd a jövő század szép asszonya: «Csak
gyöngyöt hoztál, látom, hogy már nem szeretsz... »
Ötvenezer csigafaj van.
Nagyon érdekes, milyen kevés állatot ismer a közművelt
ség, a «nem természettudós», a jogász és kereskedő, a hivatal
nok, az építész. Egyszer egy társaságban összeállítottuk az
igazán népszerű állatok sorozatát. Kiderült, hogy az 1.000,000nál több állatfajból, melyet a tudomány eddig leírt, alig
néhányszáz fajt ismer a mindennapi ember. Nem a falun,
mert a falusi ember sokkal közelebb áll a természethez, hanem
a városban. És ebből a pár tucatból is van hét, mely csak
azért közismert, mert megesszük. Ilyen a tyúk, a liba meg kacsa,
a ponty, kering, szardínia meg a rák. Egy csomó pedig bejön
a városba, meglátogat a lakásunkban és ismeretséget kötünk
vele, de nem éppen barátilag. Ilyen a légy, a darázs meg a méh
és a nem szalonképes bolha, svábbogár, poloska meg pók, meg
az egér is. Állatbarátunk is van: a kutya, macska, ló és galamb,
meg kanárimadár. Ha mindezt leszámítjuk, csak tíz állatot
találtunk, melyet mindenki meg tud különböztetni. Ilyen a
tehén, a kecske, a sertés, a béka, a csiga, a májusi bogár, szöcske,
pillangó meg a földi giliszta.
Ez a mindössze harminc állatfaj kimeríti az igazán nép
szerű zoológiát. Van persze ezenkívül még sok, melyről min
denki hallott, teszem a gyík, kígyó, a gólya, őz és szarvas, az
oroszlán, a fülemüle, a nyúl, kakuk, varjú és bagoly, a gém vagy
az elefánt. De legyünk őszinték, tisztelt olvasóm, ismered-e
ezeket az állatokat? Egyiket-másikat láttad az Állatkertben,
képeket is láttál, volt sok könyv, melyekben olvasgattál.
De személyes ismeretségről szó sem volt. Tessék csak meg

próbálni, hogy fel tudják-e rajzolni emlékezetükből az ele
fántot vagy a molyt, vagy a pintyőkét.
Érdekes azonban, hogy az «ismert állatok» listájában
benne van a csiga. Miért? A csiga se nem túlságosan gyakori,
se nem hasznos, néhány helyen megeszik ugyan, de általában
a városban sohasem lát az ember csigát.
Mégis mindenki tudja, milyen különös, mészből álló
háza van, milyen lassan mozog. Hogy van talpa és feje,
és a fején van két tapogatója és két nyélen ülő szeme, melyet
ki tud tolni és visszahúzni, ha megijed. Ilyenkor vissza is tér
a házikóba, melyet tél idején meszes fedővel be is tud zárni.
Közmondásos a csiga lassú mozgása: az ember nem is szí
vesen veszi kézbe, mert egész teste nyálkás, kellemetlen termé
szetű. Aki tengeren járt, azt is tudja, hogy a szárazföldi csiga
nem is számít. Él ugyan az édesvízben is néhány faj, de ezer
meg ezer van a tengerparton és ezek igazán remekek. Olyan
sok szép és nagy tengeri csiga van, hogy érdemes őket gyűjteni
már a szépségük miatt is. Vannak híres csigaház-gyűjte
mények, melyek értéke sok százezerre rug, mert a nagy csigák
nak magas áruk van.
Erre emlékeztem, mikor Efate szigetén láttam először
valóságos halmot a legszebb csigaházakból összerakva. Ha
valaki megkeresi Efate szigetét a térképen, alig fogja azt meg
találni, olyan apró ez a sziget. Körülbelül százötven más szi
gettel együtt az Új Hebridák szigetcsoportját alkotja, mely
a nagy Pápuaföld és Új-Caledonia közt, az Egyenlítőtől délre
a Csendes-óceánban teljes elhagyatottságban még mindig az
ősvilág békéjét élvezi. Efatébe minden negyedévben érkezik
egy francia gőzös, de már a szomszéd Aurora vagy Ambrym
vagy Tanna-sziget évekig se lát gőzöst Európából, sok szige
ten meg egyáltalában nem volt európai ember. Efate tehát
a «kulturális központ» az egész vidéken és ezért gyűjtik ott
a csigát.
Odaültem a nagy halomhoz és tanulmányozgattam, mert
ott egy óra alatt lehetett oly sokféle fajt látni, mint az óceán
partján néhányheti kereséssel. Volt a halomban különösen
sok szárnyas csiga (Strombus), mely harmadméteres és mely
ről már tudtam, hogy ez a csiga ugrik, mint a szöcske.
De sok volt a Tritonszarv ( Tritonium) is. A félméteres nagy
Francé.
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házakon trombitálnak a bennszülöttek. A Cassis, a Dolium,
a tigriscsiga (Cypraea), melynek egy fajtája Kauri néven
némely szigeten a pénzt helyettesítette, az mind százszámra
ott hevert a parton. Nem kedvtelésből hordták össze, hanem
ott volt a halom mellett a mészégető-kemence is. Efate szi
getén a legszebb csigának is csak annyi az értéke, hogy meszet
lehet belőle égetni.
Már Sydneyben az ottani rendkívül gazdag és célszerűen
berendezett természetrajzi múzeumban egészen másképpen
becsülték meg a nagy és ritka tengeri csigákat. 50,000 faj van
leírva a tudományos irodalomban, ezenkívül vagy 7000 faj,
melynek szaporodása már megakadt és bizonyára még sok
van, melyről még nincs leírás. Ha olyan óriási gyűjtemény
ben böngészünk, mint amilyen az ausztráliai, okvetlenül a
variabilitás problémájával kell foglalkoznunk, mert nagyon
nehéz a sokfajta megkülönböztetése, oly sokféle átmenet,
varietás és lokális forma köti össze az egyes fajokat. A darwi
nisták már figyeltek erre. A Paludina Neu
m egeri nevű édes
vízi csiga nagy hírre kerekedett, sok változatával. Íme, itt
látszik, hogy az állatok utódai folyton változnak. Egy se hason
lít a másikra. De a sok változat nem állandó. Közülök csak
az a forma marad meg, mely célszerűen vált be. Ez aztán
a rokon faj. Így tanította ezt a klasszikus darwinizmus. De
idővel bebizonyult, hogy a változatok sorozata mindig vissza
tér a kiinduló ponthoz. Új fajok tehát nem keletkeznek a varia
bilitással. Másrészt nem került elő semmiféle bizonyíték arra,
hogy a rokon fajok célszerűbben vannak szerkesztve. A kutya,
a róka meg a arkas rokon faj és a faje mélet szerint egy
másból keletkezett. De dőreség volna azt állítani, hogy a
rókák azért fejlődtek a kutyákból, mert jobban meg tudnak
élni, mint amazok. Nem is állította ezt még senki. Ha pedig
arra gondolunk, hogy mindegyik faj alkalmazkodott élet
módjához, mely megint környezetétől függ és ezért lett más
az alakja meg tulajdonságköre, akkor erről lehetne talán
vitatkozni a kutyacsalád körében, de bizonyára nem, ha a ten
geri csigákat nézzük. Ott van a sokezer faj, mely nagyon is
különbözik egymástól, pedig mindegyikük ugyanazon környe
zetben, t. i. a sekély homokos parton egyformán él.
Azt se értjük, miért fejlődött ki a sok földkorszak év

milliói alatt csak 7000 különféle alak, azonban a harmad
kor végén, úgyszólván az utolsó órában 50,000. Nem változott
a tengerpart természete, nem volt szükség újabb alkalmaz
kodásra és mégis hirtelenül létrejött a sok nem és faj.
Az állati, illetve az összélet (mert a növényvilág hely
zete hasonló) legnagyobb rejtélyeihez tartozik ez a kérdés.
Megdőlt a régi darwinisztikus gondolkodás, a mai biológiai
tudomány inkább azt hiszi, hogy mutációval, fajugrással jön
létre egyik fajból a másik és van is elég bizonyítéka erre. Egy
emberöltővel azelőtt fedezte föl a hollandiai biológus, Hugo
De Vries az első mutációt. Az Oenothera lamarckiana növény
fajból keletkezett közvetlenül minden átmenet nélkül egy
csomó más faj, mely állandó maradt. Meglátogattam Amszter
damban De Vriest és tanulmányozgattam kísérleti kertjét,
mert megéreztem, hogy a mutáció úgyszólván megmutatja
a teremtés útját. Beszéltem is sokat a nagy tudóssal, akinek
azóta világhíre lett, a mutáció kérdéséről. Ő kezdetben azt
hitte, hogy talán a táplálkozás megváltoztatásával jön létre
az új faj. De a sokezer kísérlettel, melyet idővel kipróbáltak,
még sem igazolódott ez be. S elvégre ő is csak azon vélemé
nyen volt, mint ma valamennyi biológus: a mutáció tényleg
a teremtés útja. Új fajok ugrásszerűen, egyszerre, nem átmene
tekkel képződnek. Mi csak látjuk a tényeket, le tudjuk írni
őket, magyarázat azonban nincs.
Ezen a ponton meg kell állnunk. Leírtunk vagy 50,000
csigafajt, azt is tudjuk, hogy éppen a jelenkorban keletkezett
sok csigamutáció egy és ugyanazon helyen, a tengerparton, úgy
a déli, mint az északi éghajlat alatt, megcsodáljuk a teremtő
erő ilyen bámulatos megnyilvánulását. De többet nem tudunk
erről a kérdésről.
Ellenben nagyon sokat tanulmányozták a csigák élet
módját és ez olyan érdekes, hogy vaskos könyvet is lehetne
róla írni. Csak két pontra akarom terelni a figyelmet; az
egyik nagyon érdekes, a másik nagyon fontos.
Mivel az emberi faj teste úgy van berendezve, hogy mint
férfi vagy nő fejlődik ki, természetesen azt hisszük, hogy ez
a természet törvénye, hogy ez a normális és minden ettől
eltérő alakulás úgyszólván beteges, legalábbis abnormis.
Ez persze tévedés. Nagyon sok állat van, mely hermaphrodita,
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azaz hím és női nemzőszervekkel van ellátva. Ilyen a leg
több szivacs, sok tömlős állat és féreg, a kagylók egyrésze
(éppen az osztriga), sok rák, tüskebőrű, néhány hal. De herma
phrodita a csigák egy része is. A többi állat mind hímekre és
nőstényekre oszlik, a növények legnagyobb része azonban
szintén bermapbrodita. Nem ütközünk meg azon, hogy a
virágban, a porzók köre veszi körül a termőt. Az állaton pedig
csaknem visszatetsző ez. Pedig ez csak szokás dolga.
A kerti csiga (Helix hortensis), vagy a héjnélküli mezei
csiga (Limax agrestis), egyáltalában az a nagy család, melyből
hazánkban 300 faj ismeretes, az mind hímnőstény és ennek
következtében nagyon furcsa módon házasodik. Tavasszal
ők is érzik, hogy most itt a szerelem ideje. Házasodnak is,
de igen furcsa módon. Minden kerti csiga először hím, csak
későbben változik nősténnyé. Ezért mindig egy fiatalabb és
egy idősebb csiga egyesül egymással. Ha ez megtörtént, akkor
a fiatalabb csiga mégegyszer férjhez megy, t. i. akkor, mikor
nőstényi stádiumába lépett. Minden csiga tehát kétszer háza
sodik. De talán mégsem kell őket megirigyelnünk, mert úgy
látszik a csigák nemcsak hidegvérűek, hanem megfelelően
flegmatikusak is. Van testükben egy külön zacskóban kicsiny
nyílalakú mészpálcika, melynek felfedezője a talán túlroman
tikus szerelem nyila nevet adta. A kis nyíl a szerelem pilla
natában lép tevékenységbe.
De ha a csiga talán nem érdemli is meg, hogy a szenve
dély mintaképét lássuk benne, mindenesetre jó mama. A nagy
éticsiga talpával vagy tíz centiméteres gödröt ás és abba rakja
petéjét. Vagy negyven fehér petéje már mészhéjjal van körül
véve; belőlük bújik ki a kis, csaknem átlátszó csiga, mely
már az anya-apára hasonlít.
Ez volt az érdekes história a csigák életéből; a «fontos»
meg az, hogy a mezei csigák nagy kárt és nagy hasznot is
okoznak. A szabad természetben fontos a szerepük, az ember
háztartását azonban érzékenyen megzavarják.
A csiga növényekből él. Hogy a leveleket megehesse,
nagyon különös rágcsálószerrel van ellátva. Ráspolyozza a
levelet reszelő nyelvével. Ezt a kemény reszelőt ki- és be
tologathatja és ezzel a mozdulattal felráspolja a finom fiatal
levelet, a gombát meg más növényi anyagot. Segít benne a

kemény felső állkapocs, úgy hogy a csiga mindent csak pűré
formájában élvez.
A csiga nyelvével felreszelhet egy egész erdőt is, mert úgy
szólván minden csirát tönkretehet. Egy alkalommal 357 külön
féle csirát kitettek a csigák támadásainak és azt találták,
hogy 295 tényleg meg is sérült, a legtöbb tönkre is ment.
Minden kertész jól tudja, milyen veszedelmes a csiga a kert
ben és melegházban. Télen alszik ugyan a hazai csiga, de
már kora tavasszal kezdi a pusztítást. Menten a bimbók ki
fejlése napján ott van a ráspoly és nem nyugszik, míg csak a
fagy nem kényszeríti a csigákat, hogy elbújjanak a föld alá.
Sőt a meztelen csigák még télen is falnak. Nem váloga
tósak, megeszik a gyümölcsöt, gyökeret, levelet, gombát
és virágot egyaránt. E. Stahl, híres német természetbúvár írt
nagy könyvet erről, melynek az a címe: «A növények és
a csigák» és ebben elmondja, hogy 24 óra alatt saját súlyuk
negyed- sőt harmadrészét is meg tudják enni. Ez annyi,
mintha nekünk két lakomán húsz kiló húst tálalnának.
A kerti csiga éjszaka is fal és csak a nap legmelegebb és
legszárazabb óráiban nyugszik. Ne gondoljuk, hogy a kis csiga
nem tud nagy kárt okozni. A szőlőkben gyakori éticsigák
ból egy négyzetkilométeren már 1200 példányt is lehet gyűj
teni. Stahl véleménye szerint Németországban minden négy
zetméteren legalább egy csiga pusztítja a növényzetet.
Ennek ellenére mégsem szenved a növényvilág a szabad
természetben. Mert van a növényeknek védőszervük. Cser
savat termelnek a levelekben vagy tejnedvet és nagyügyesen
kis tűformájú kristályokat is. Mindez távoltartja a csigákat.
Stahl meg is figyelte, milyen mértékben hat a növények vé
delme. Megfigyelt 18 csigát és azt találta, hogy bár buja, friss
növényzetben keresték ebédjüket, mégis csak kettő kezdte ki
a friss leveleket. A többi mind csak az elhervadt, rothadó,
mult évből visszamaradt levelekből és növényrészekből la
kott jól.
Kitűnt ebből, hogy a csiga csak nekünk káros, a termé
szetben azonban végtelenül fontos és hasznos állat. Kerti
növényeink legnagyobbrészt már elvesztették védőberende
zéseiket. Az ember oly irányban tenyésztette őket, hogy nincs
bennük csersav, tejnedv vagy égető kristálytű. A kertben

száz meg száz egykorú kis csira, fiatal saláta növény persze
teljesen védtelen préda a beférkőző csigának, a szabad termé
szetben ellenben mások a viszonyok. Ott a csiga megtisztítja
a talajt a rothadó, haszontalan maradékoktól. Ott ne is bánt
suk, mert nagy és hasznos feladata van.
A természet már teljesen összeilleszkedett. Állat és növény
alkalmazkodott egymáshoz. Mind meg tud élni és az egyensúly
megmarad. Az emberi kultúra azonban megzavarja ezt az
egyensúlyt, ne csodálkozzunk tehát, ha a természet ellenünk
fordul és még a szende kis csiga is ártalmas, ha az emberek
országába kerül.

IV . P ó k o k é s r o v a r o k .
Hazánk állatcsodái.
Sok levelet kaptam már, melyben azt írják nekem:
Imádom a természetet. Mi a legszebb, legérdekesebb benne?
Minálunk odahaza már alig van természetes hely. És ha van,
akkor is csak olyan mindennapi állatot meg növényt lehet ott
látni. Nálunk csak szántás van, búzaföld és répadűlő. Az a
kevés erdő, ami van, az is csak olyan köznapi erdő. Csupa
ákác vagy bükk, szép, üdítő, néha árnyas is, de igazán nem
csodálatos. Afrikában vagy az amerikai őserdőkben, ott van
nak a nagy csodák. Ha az ember ott jár, eláll a lélegzete is,
annyi a nagyszerű, bámulatos, sohsem látott dolog. A remek
fák, a mesés virágok, a káprázatos pillangók. Ott van a sok
tűzhányó-hegy, ott lehet kéjelegni a korálzátonyok hallatlan
csodáiban. Lehet látni, amint az állatvilág óriásai viaskod
nak egymással. Gigantikus ott a természet. El szeretnék
menni innen, úgy vágyódom a messze idegenbe! Hová men
jen az ember? Hol legérdekesebb a természet? Mondja meg
mester, Ön, aki mindenütt járt, mi tetszett magának leg
jobban?
Milyen nehéz az ilyenre felelni! Fáj a szívem, kiábrándít
sam-e a fiatal lelket, mely annyi reménnyel és bizalommal
jön hozzám, melyben még megvan a legnemesebb ideáliz
mus, a nagy lelkesedés, ha csak képzelődés is. És mégis, ha
igazat akarok mondani, én is csalódtam az idegen orszá
gokban.
Az indiai vagy a délamerikai őserdőben kezdetben az
ember csak lombot lát, mély alkonyat van a televényes föld
fölött, melybe mélyen belesüppedünk. Csak ha megszoktuk
az egyneműséget, akkor itt-ott szemünkbe ötlik egyik-másik
különös növény és állat, de korántsem annyi, mint odahaza
a Duna vagy a tiszamenti ligetekben. Remek szép nevekkel
csalogatnak a messze föld vidékei: Llanos estacado és Nullar

bor, Rio del Norte és Giardine del’Reinas cseng a fülünkben.
Azt hisszük, hogy ott van a Paradicsom, de mikor bejártam
a nagyhangzású csodavilágokat, az is csak puszta volt, erdős
sziget, akárcsak a Dunán vagy unalmas sivatag. Bejárjuk
a Tátrát vagy Erdély természeti szépségeit és azt mondjuk,
ha már itt ilyen szép a világ, milyen lehet a Szinai hegységben,
vagy a Kordillerákban, vagy a Rocky Mountains indiánus
lakta őserdőiben? Tessék elhinni nekem, aki láttam a föld
valamennyi hegységeiből legalább valamit, hogy sehol sincs
kis téren annyi változatosság, mint az Alpesekben, a Kárpá
tokban vagy az olasz hegyekben. Megdobban a szívünk, ha
a Hawai- vagy Fidsi-szigetekről van szó, Floridáról, a Nilus
deltájáról, Luisiana vagy Georgia pamut- és cukornád
ültetvényeiről, az Antillákról vagy Délamerikáról. De ha
azután bejártuk a csodaországot, ott napokig nem látunk más
tájékot, mint a Nagy Alföldön vagy Dunántúlon. A cukor
nádat összetévesztjük a kukoricával, melyből különben is
elég van, a gyapotföld se más, mint a szőlő, a trópusok gazda
sága is csak olyan, mint a magyar földé, ha már megszoktuk,
hogy a nagy egyforma táblák ananásszal és maniokkal van
nak beültetve, hogy a hosszú fasorozatok nem alma és kajszin,
hanem kávéfa meg narancs és a bokrok nem egres-, hanem
teaültetvények.
Nagyot mondok és mégis ki merem mondani. Vissza
tértem sok utazásomról azzal a meggyőződéssel, hogy Európa
földjén úgy Magyarhonhan, Dalmáciában, az Alpesekben,
Olaszországban, a francia partokon legszebb és legérdekesebb
a világ. A nagy csodák ott vannak szemünk előtt, ahol min
denki láthatja őket, tudniillik otthon.
Az egész természetben számomra a legnagyobb csoda az
volt, hogy a legnagyobb hatások, melyek átalakítják az egész
világot, melyek fenntartják a természet állandó körfutását,
mindig csak kicsiny, úgyszólván láthatatlan tényezőktől függnek.
Ötven évig foglalkoztam ezzel a kérdéssel.
Szent meggyőződésemmé vált, hogy az apró lények, a kis
hatások igazítják a világ sorsát.
Ha valaki érdeklődik az állatvilág iránt, természetesen
először azt hiszi, hogy a teremtés óriásai, a ragadozók, az
elefántok, az óriáskígyók és alligátorok, a nagy sasok, a cápák

és cetek, a fókák és medvék, a nagy majmok meg a struccok
a legfontosabb állatok. A többi, az a sok kis kúszó-mászó
jószág, az apró rovar meg csiga, a giliszták és férgek, pláne
az a sok apróság, mely mocsárban, tengerben él, csak olyan
függelék az állattanban. Aki velük foglalkozik, az csak afféle
babramunkát végez; különc ember, kinek különös kedv
telése van.
Pedig mindez nem igaz. A nagy állatok nem jelentenek
semmit a természetben. Ha eltűnnének, nem változna a termé
szet képe. Úgyszólván észre se lehetne ezt venni. A legnagyobb
és legborzalmasabb állatok már régen el is tűntek, de senkise
gondol rá, hogy most hiányos a természet, hogy lényeges hézag
van a teremtésben. Ellenben, milyen alaposan változna meg
a világ, ha nem volna rovar! Akkor például virág sem volna
többé, mert a virág csak a rovarok számára virágzik. Ha nem
volna apró hal, meg csiga, nem élhetne meg a nagy halak se
rege, az apró halak meg tengeri csigák pedig megint a leg
apróbb jószágból tudnak csak jóllakni. Ha nem volna a föld
ben az a rengeteg sok moszat, bacillus és ázalék, nem teremne
semmi, nemcsak hogy aratás nem lenne, de nem lenne erdő,
r é t ; sivatag volna az egész föld.
Minden percben ezer meg ezer állat meg ember, fa és
palánta hal meg. Mi lesz velük? Tényleg eltűnnek és sokáig
senkise tudta, hogy miféle módon, mivé változnak át. Csak
akkor értettük meg ezt a végtelen fontos folyamatot, amikor
megfigyeltük az apró és legapróbb állatokat. A legyek, a kis
bogarak és álcáik, a pici férgek, az ázalékok és sodróállatok,
a százlábúak hadserege, a bacillusok együttműködnek, el
végzik ezt a nagy munkát, mely nélkül nem tudna megélni
semmi és senki, mert a holt anyag tömege megmérgezné az
egész világot.
Ez szent, borzasztó nagy felelősségű szerep, melyet a
Teremtő az apró, a földben élő állatokra ruházott. A rovarok
álcái eszik meg az egész szárazföldi állatvilágot. Ezért látunk
csak olyan ritkán holt állatot. Billió meg billió álca, féreg
és ázalék temeti el a halottakat gyomrában és ezzel vissza
hozza a holt anyagot az életbe.
Ez a világ egyik legnagyobb csodája és ezt otthon is
lehet látni.

Hogy az apró állatok világa meg tudjon felelni ennek
a nagy feladatnak, csodálatos a szaporodó képessége is. Ha
csak kevesen volnának, nem tudnák megenni a holttestekből
álló hegységet.
A természet megmutatta, hogy lesz egy házaspárból
egy év alatt hatvan millióból álló nép. Hogy csak egy példát
említsek, bizonyos rovarokban él egy kis élősdi féreg, mely
nek a tudomány a Sphaerularia nevet adta. Fiatalságát
ugyan nem a dongóméhben tölti, hanem televényföldben, hol
mindenféle maradékból él, a föld rothadó levelein nősül és ott
meg is hal. Legalább a hím. A nőstény azonban termékenyítés
után más életmódot kezd. Felkeresi tél idején a talajban
áttelelő dongóméheket, azok szájába vándorol, befurakodik
a gyomorba és ott élősködik. Gazdája lesoványodik, a féreg
pedig szépen megnövekszik és hízik. Eredeti nagyságának
százszorosát is el tudja érni. Leginkább megduzzad a pete
fészke, végre az egész állat csak petékből áll, a szerencsétlen
dongóméh minden mozgásával megfertőzi a talajt a Sphaeru
laviával. A petékből mihamar kikel a kis féreg, egyetlen egy
anya utódai milliókra szaporodhatnak. Kiszámították, hogy
a közönséges bélgiliszta (Ascaris), mely az ember testében,
de különösen gyakran a lovakban élősködik (azt mondják,
hogy nincsen ló Ascaris nélkül), egy évben 64 millió utódot
termel. Ebből érthető, hogy az egész világ tele van férgekkel.
Minden egyénből egész népség fejlődik. Az élő anyag szapo
rító ereje talán az élet legnagyobb csodája.
A cinkék (Parus) közül talán a fűzesekben lakó függő
cinke (Remiza pendula) a leghasznosabb, mert a kártékony
hernyókat és lepketojásokat a fák legvékonyabb ágairól
szedi, hová más nagyobb madár nem juthat. Annyi rovart
tud megenni, hogy ki lehetett számítani: egy cinke négy
fiatal madárkával egyetlenegy nyár folyamán hat mázsa
hernyót pusztít el.
A föld kerekségén van ötezer fajta énekes madár. Vala
mennyi rovarból él. Tessék,elképzelni, milyen nagy az a
rovarból álló hegy, mely gyomrukba vándorol. Egy fecskepár
egy órában 125 rovart hozott fiának a fészekhez. Azt is meg
figyelték, hogy egy verébpár nap alatt megette egy cse
resznyefa valamennyi gyümölcsét.

A házigalamb nemcsak kedves állatka, de hasznos is
gyommagból él, ha nem talál mást. Egyetlen egy galamb begyé
ben csak egyetlen fajta gyomnövénynek 3500 magvát találták.
A vakondok kedvenc étele a májusi bogár pondrója. Min
dennap annyit töm magába, hogy az testének súlyát három
szor-négyszer is meghaladja. A denevér pedig cserebogarakkal
lakik jól. Tizenkét jól megbízott cserebogár nem sok neki
egy ebédre.
A cickeegér (Sorex araneus) talán a legkisebb hazai emlős
állat, de egyszersmind a legfalánkabb is. Öt percig sem tud
ellenni étel nélkül. Bámulatos fürgeséggel vadászik a boga
rakra, szöcskékre, tücskökre, habár prédája néha nem sokkal
kisebb, mint ő maga. Azt mondták a kis cickéről, valóságos
szerencse, hogy étvágyával és vérengző természetével nem
nőtt meg oroszlán-nagyságra. Akkor kipusztult volna az egész
föld állatvilága.
Számítsuk össze az itt idézett rovarevőket, menten be
látjuk, hogy végtelenül fontos állat az énekesmadár, a dene
vér, a cinke. Az embernek nem volna életlehetősége, ha ezek
az állatok kipusztulnának, annyi volna a rovar.
A rovarok csak azzal tudnak ellentállni a pusztulásnak,
hogy szaporodásuk szintén csodálatraméltó. Van elég pil
langó, mely 30,000 petét rak le a növényekre. Mellesleg emlí
tem itt, hogy nem a madarak pusztítják a legtöbb rovart,
hanem a rovarok maguk. A fürkészek (Ichneumonidák) talán
a leghasznosabb rovarok a világon a hernyók pusztításával.
Például a hazánkban nagyon elterjedt Microgaster glomeratus
a káposztalepke legnagyobb ellensége. Hernyóiba rakja peté
jét, a kikelő lárva megeszi a hernyó zsírját, de olyan óvato
san, hogy az áldozat nem hal meg, csak amikor a fürkész
bebábozódik a növény szárán. Hallatlan dolog ez. Hogy
tudja a fürkész álcája megkülönböztetni a hernyó testében
a mellékes és fontos szerveket? Hogy tudja kiszámítani,
meddig lesz neki eledele? Hogy tudja a fürkész megtalálni
az áldozatot? Ki tanította reá, hogy kell megfúrni a hernyót,
hogy petét lehessen rakni testébe anélkül, hogy komolyan
megsérülne?
Itt van tehát a «csoda» tucatszámra. Aki odahaza érdeklő
dik a természet iránt, száz meg ezer ilyen csodával ismerkedik

meg. Nem kell idegen földet felkeresni, ha rendkívüli és csodá
latos élményekre éhezünk. A csoda nálunk is megvan, a ma
gyar természet csupa csoda. Minden úton találkozunk vele,
csak érdeklődjünk és keressük fel a természetet. Akkor annyi
élményünk lesz, hogy nem fogunk többé messze, más országba
kívánkozni.
Konfuciust, a nagy kínai bölcset egyszer megkérdezte
valaki, milyen lehet az élet a halál után. És a bölcs azt felelte:
Miért akarod ezt tudni? Hiszen még nem ismered az életet
sem. . .
A pókok rejtelmes élete.
Volt a magyar zoológiának fiatal koromban egy nagy
mestere, kit mindig nagyon megcsodáltam, bár ő nem sze
retett engem. Ő a szabad természetet, a magyar ősfoglal
kozások embereit szerette, a halászt, juhászt, a vadászt;
halakkal, madarakkal, a pásztorélet kutatásával foglalkozott
valami tősgyökeres, sőt szittya módon. Nem szerette a
laboratóriumban dolgozó munkásokat, a tudósokat. Engem
pedig tudósnak tartott. Meg is mondta egyszer: Nem lesz az
úrból semmi, csak tudós. . . Ez Herman Ottó volt, nagy
politikus, ornithológus, sőt nagy író is. Nagyon tiszteltem
őt és áhítattal olvastam sokféle művét. Azt is, melyet a
magyar pókokról írt. Meg tudta velem szerettetni ezt a csúnya
állatfajtát. Neki köszönöm, hogy felébredt az érdeklődésem
és sokat foglalkoztam pókokkal.
Meg is jutalmazott a természet ezért. Rendkívül érdekes
a pókok rejtelmes élete és mindenkinek ajánlhatom, hogy
küzdje le azt a kis borzongást, mely csaknem mindenkit elfog,
ha pókról van szó. Az egész állatvilágban alig van intelli
gensebb és különösebb állatcsoport.
Azon kezdjük, hogy van körülbelül tízezer fajta pók.
A pókvilág a melegebb országokat szereti és az egyenlítő
alatt van madárnagyságú pók is. Aki nem ismeri a természe
tet, rovaroknak tartja őket. De minden rovarnak hat lába
van, a pókoknak pedig nyolc; csápjuk nincs, potrohuk is
gyűrűzetlen. A fiatalok közvetlenül a petéből keletkeznek,
nem alakulnak át, mint a rovarok. Van tehát sok különbség
a pók meg a rovar közt, ellenben van a pókoknak sok rokon

ságuk a szkorpiókkal és atkákkal, sőt még a százlábúakkal is,
habár ezek megint más osztályba tartoznak.
Több előismeret nem kell, ha valaki a nyári vakációt
arra akarja fordítani, hogy a négyszáz magyar pókfaj életével
megismerkedjék. Különösen ősz felé mindenütt, lugasban,
kertben, a házban, a réten, az erdő szélén, ott van a száz
meg száz pókháló. Nézzük csak meg közelebbről, milyen
mestermű, mennyi eszesség és technikai tudás rejlik benne.
A tudomány azt tanítja, hogy az alsórendű állatban nincsen
bonyolult agyvelő és ebből kifolyólag alig van intelligencia,
de már a pókháló mást mond. Megerősíti a biblia szavát:
A pók kicsiny ugyan, de eszesebb, mint a bölcsek.
Ugyan nem minden pók tud hálót szőnni. Egyáltalán
két nagy csoportra oszlik ez az állatrend: a kóbor meg a
szövő pókok csoportjára.
A kóborló vándort voltaképpen másképpen kellene el
nevezni. Nem vándor ez, hanem igazi haramia, útonálló és
rabló. Már a családok neve is elárulja, miféle jószág mindez.
Van farkaspók, ugró pók, rabló pók. A tengeri rablók művé
szetét jól értik. A gyorsan folyó patakok mentén űzik mester
ségüket, ráülnek valami elszáradt levélre, de van olyan is,
amely növényszálakból valóságos tutajt épít, mert selyem
fonállal összeszövi a szárakat. A tutaj legmagasabb pontján
kuporog a rabló és lesi, hol van egy vízbe esett szúnyog vagy
apró légy meg bogár. Ha megpillantott egyet, menten a
vízbe ugrik. Megfigyeltem, miért nem süllyed el. Ott van a
lábán a hosszú selymes szőr, melyhez légbuborék tapad.
Ezzel úszik, jól kitudja hozni a prédát a hajóra, melynek
fedélzetén aztán kiszívja. Sarlóalakú állkapcsa van a póknak,
melyet úgy belevág a fogolyba, mintha bicska volna. Méreg
mirigye a sarlóban rajlik. Rendszerint megmérgezi áldozatát.
Mc Cook amerikai természetbúvár háromkötetes nagy
munkát írt az Egyesült Államok pókjairól. Ott azt jegyzi
meg a rabló pókról, hogy egy esetben megfigyelt egy példányt,
mely nyolc centiméteres, tehát sajátmagánál ötször nagyobb
halat támadott meg. Hosszú ideig viaskodott vele, végre mégis
megmérgezte harapásával és félig ki is tudta vonni a vizből.
Az ugró pók (Salticus) palánkokon kuporog és ügyes
ugrással ejti el a kiszemelt áldozatot. A kóbor pókok leg

nagyobbika éppen hazánkban él. Ázsia pusztáiról került hoz
zánk ez a szongáriai cselőpók (Trochosa singoriensis), mely
az öt centimétert is eléri. Mindennap elnézem nálunk dalmát
földön a kis ugró pókot az ablakon, mint lesi a legyet és
nagyot ugrik, még pedig oly hirtelenül, hogy legtöbbnyire
a nagyobb légy se tud menekülni. A trópusokon van sok színes
ugrópók, úgy fénylik, mint a drágakő. Már az Adria partján
is sokféle van, amely olyan ékes, mint a lepke.
Sok ugrópók selyemfonalat sző, melyet ugrásközben nem
ereszt el. Talán ügyesebben ugrik ilymódon. Érdemes volna
ezt tanulmányozni. Talán valami találmány rejlik itt, melyet
másolni is lehetne.
A kóborpók léghajót tud szőni és ezt mindenki ismeri is.
A szép őszi napok édes búskomor hangulatához tartozik az a
kis pókháló, mely a szende széllel repül délibb vidékre, mert
úgy, mint a fecske, elvándorol a pók is. Nem szereti a telet.
Nem igazi léghajó az, hanem új találmány, melyet talán lég
tutajnak lehetne nevezni. A kis léghajós nagyon eredeti mó
don készíti a járóművet. Felkúszik valami falra vagy levélre,
mely a szél ellen áll. Felemeli a potrohát, mert ott van a szövő
mirigye. Kilövell egy pár fonalat és kis szőnyegecskét sző
belőlük. Ki tudja számítani a jármű horderejét. Ügyes kis
szökéssel felkapaszkodik és máris viszi a szél. Azt is állítják,
hogy a pók útközben fonalakat ereszt ki és vissza is szívja
őket, úgy, amint az egyensúly és a kormányzás megkívánja.
Ezt túlzottnak tartom és szeretném, ha valaki megvizsgálná.
Tény azonban az, hogy a pók ott tud leszállni, ahol akarja.
És messze is tud utazni ilyen légitutajjal. Már Darwin, aki
világkörüli utat is tett, azt írja róla szerzett munkájában,
hogy száz kilométeres távolságban a parttól ellepte a vándorló
pókok raja a hajót; amerikai kapitányoktól tudom, hogy a
Csendes-Óceánon még 350 kilométernyire a parttól is talál
koztak kifelé vitorlázó pókokkal.
Különben minden fiatal pók ereszt selyemfonalakat a
levegőbe, ha kimászott petéjéből; úgy látszik, hogy ez gya
korlat számba megy. Minden vadászember tudja, hogy egész
nyáron van pókfonal mezőn és ugaron. A vadászkutya is
ismeri, mert betapasztja a szemét, úgyhogy mindig tiszto
gatnia kell.

De mindez csak kis mesterség, a nagy zseni, a szövőpók.
A keresztespókot (Epira), mely kerek hálót készít, mindenki
ismeri, bár nem olyan gyakori, mint a házipók (Tegenaria),
mely tölcséres hálót sző a szobák, pincék, filagoriák szög
leteiben. Tömött szövetet készít a házi pók, melyen meg
akad a por. De gyönyörű selyemszövettel béleli a tölcsérpók
azt a szép sátrat, mely az erdő szélén a mohák közötti mély
tölcsérbe vezet. Nagyon ügyes csapdát készít a falak hasadé
kai között. Ha a kíváncsi legyek, melyek mindent megvizs
gálnak, belépnek a sátorba, máris ott terem vad ugrással a
pók, becipeli őket a tölcsérbe. Ott van a holt rovarok temetője,
de a háttérben van egy kis nyílás is, melyen ki tud szabadulni
a gyilkos, ha valamely nagyobb állat bejött és fenyegeti őt.
Persze azt mondjuk, mindez a háló meg tölcsér, akármilyen
célszerű is, mégis csak az ösztön műve. A kis pók nem gondol
kodik, de van benne ösztön, melynek hatása alatt úgy cselek
szik, mint az okos ember. Nem tudom lerombolni az ösztön
elméletet, de éppen a tölcsérpók példája esetén, kérem, tessék
meggondolni, hogy milyen nehezen fér össze a «csak mecha
nikus ösztönnek», az a kis kibúvó ajtó, mely nem a rendes
hanem az esetleges, a rendkívüli esetre számít. A keresztes
pókot mindig úgy néztük, hogy benne nyilvánul meg az ösz
tön klasszikus módon, pedig éppen az ő viselkedésében van
sok vonás, mely a vak ösztönnel már nem fér össze.
Az erdőben élő aknapók föld alatt készíti hálóját és
beugrasztja az ártatlan hangyát meg bogarat, mert az csapó
ajtóba kerül és úgy merül el a csapdában. A keresztespók
pedig mindent felülmúl, mert létrákat, jelző zsinórt és sok
más ilyen agyafúrt találmányt is tudott létrehozni.
De mielőtt foglalkozunk vele, látogassuk még meg a
francia Rivierán lakó csapdapókokat is. Gödörben élnek,
melynek ajtaja van. Ez az ajtó maga is mestermű. Selyem
fonállal összeszövött földmorzsákból épül, sarkon jár és szé
pen becsukja a lakást. Kívülről nem lehet látni semmit,
olyan szépen van elrejtve a bejárat mohával és lehullott
levelekkel. Belül meg szépen ki van bélelve a lakás selyemmel.
Száraz, kényelmes és kedves lakás. Biztos is, mert van titkos
kijárója, ha esetleg mégis felülről bebotorkál valamely kéret
len vendég. Némelykor három szobából is áll a lakás. Van

előszoba, étterem és lakosztály. Az egyes szobák közt füg
göny van pókselyemből szőve, melyet a lakó felemel, ha
mögötte el akar tűnni. A szobák nem egymás mellett, hanem
három emeletben függőlegesen vannak elrendezve. A bejáró
selyemmel van kibélelve, mely olyan síma, hogy könnyen
el lehet csúszni. Ha valamely rovar lecsúszik az ebédlőbe,
fején kapja a kedves háziasszony, még mielőtt jónapot mond
hatott volna.
A hazai fenyvesekben elég gyakori az a pók, mely a fák
közt kb. egy méternyi magasságban csapdahálót sző. Nehéz
leírni, hogy mit csinál. Nem készíti el a teljes kerékalakú
hálót, hanem csak annak hatodrészét. Ezt keresztbe fonja
sok ragadós és összekuszált fonállal, melyet összegöngyölve
első lábpárjával készenlétben tart, mint a halász a hálóját.
Ha a fonalon megakad valamely rovar, «lasszó» módjára
fejére dobja a ragadós gomolyagot; a szegény kis légy oda
ragad, nem talál ki, néhány másodperc alatt már végez
vele a hatlábú vadász.
Hasonló mesterfogásokkal vadászik a keresztes pók is.
Már sokat kutatták hálószövésének fortélyait, de még min
dig van új és még nem ismert részlet benne. Nem minden
keresztes pók szeret a háló közepén ülni. Rendesen elbújva
leselkedik, de lábát a jelzőfonálon tartja. Így érzi meg, mi
történt a hálóval. Csak a szél rezgeti-e vagy van-e fogoly.
Azt is meg tudja különböztetni, milyen a préda és a szerint
cselekszik. A keresztespók is ragadós fonalakkal bilincseli
meg a legyeket, összecsomagolja őket és kihurcolja a pecsenyét
a hálóból. Mindig van a közelben valamely biztos rejteke,
hol nyugodtan lehet lakmározni.
A póknak van ugyan nyolc szeme, mégis inkább tapo
gatódzik, mintsem látására bízná magát. A lábán nemcsak
fésűszerűen fogazott szövőkarmok vannak, hanem tapogató
szőrök is, melyekkel, úgy látszik, többet tud észrevenni, mint
mi a szemünkkel. Ezért nem kell neki a napfény, ha a
hálóját szövi. Rendszerint éjjel dolgozik.
A becsomagolt legyeket különben sokszor félreteszi, rak
tározza őket, mert a jó időjárás kedvez ugyan az üzletnek, de
sokszor van esős hét is, és akkor jó, ha van készlet az élés
kamrában.

Van olyan szövőpók is (ilyen az Argiope), mely a hálóhoz
vezető létrákat sző és nagy pajzsot is, mely hátulról védi, ha
lesben ül.
Különösen nagy hírre tett szert a vízipók ( Argyroneta).
Ez, meg a fonálvető pók (Theridium), melyről már megemlé
keztünk, és mely az ökörnyálat szövi, a keresztespókon kívül
legnagyobb benyomást tett a természettudósokra.
A vízipók vízben él. Ahol hínár van és moszat, ott nem
kell sokáig keresni a kis pókocskát sem, mely gyűszűformájú,
alul nyitott hálót készít. Teste finom szőrrel van borítva.
Ha az állat lemerül, levegő tapad rá, bevonja ezüstös fedéllel.
Ha a búvárharangba ér, ott lábaival lekaparja a légbuboré
kot. A harang megtelik és most hosszabb ideig meg is tud
maradni benne. Leselkedik és kiszökik, ha valamely viziatka
vagy kis rákocska elhalad alatta.
Ha ezt is ösztönnek tartjuk, akkor az ösztön körülbelül
annyit ér, mint az ész. A pók feltalálta a búvárharangot. Ha
nem építettünk volna búvárharangot már régesrégen, most
be lehetne jelenteni a szabadalmi hivatalnál az új találmányt.
Ha az ösztön csodáiról van szó, mindig a hangyát, a
mehet és a termitát emlegetik. Én úgy találom, hogy a pók
megérdemelné, hogy őt is idézzük. Pedig itt csak egy pár pél
dát hoztam fel. Vaskos kötetet lehetne írni róluk, különösen
ha a melegövi pókokat is tekintetbe vesszük. Van ott olyan
óriási állat is, mint az ausztráliai madárpók. Csak egyszer
láttam ilyet, egérnagyságú volt és bizonyára ez sem volt
még a legnagyobb; azt mondják, hogy kis madarakra is vadá
szik, legalábbis a délamerikai Mygale-pókot mindig úgy ábrá
zolják, hogy körmeiben tart egy kis verebet, mely nem tud
kiszabadulni a mérges ölelkezésből. Ez a kép nem felelhet
meg a valóságnak, mert a madárpókok nagy csövet szőnek,
abból lesik prédájukat, mely ugyancsak a csőben keres
menedéket. Már ez a példa mutatja, hogy nagyon érdemes
volna a tízezerféle pókra jobban ügyelni. A pók talán
azért olyan sokoldalú és elmés, mert a legrégibb idők óta
lakja ezt a földet. Már a kőszénben találtak pókokat, még
pedig jól fejlett, csatornaépítő nagy pókokat, jeléül annak,
hogy ezek nem éppen akkor tanulták meg az alkalmazko
dást. A pók már a kőszénkorszakban is megtestesítette azt a
Francé.
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jó magyar mondást, hogy többet ésszel mint erővel. A pók
teste minden időben gyengéd és érzékeny volt, életében
mindig többet számított a leleményesség a nyers erőnél és
ebből egész filozófiát lehetne építeni.
A pókfonálból szőtt ruha.
A pókfonál olyan találmány, melynek az ember is hasz
nát vette. A pókselyem csodálatos anyag. Mirigyváladék,
mely kezdetben folyékony, de a levegőn úgy szilárdul meg,
hogy mégis rugalmas és hajlítható marad. Az állat a saját
testében készíti a selymet. Potrohában szövőmirigyek van
nak. Négy szemölcsbe nyílnak, melyeken számtalan finom
csövecske van. Ezekből egyesül sok egyes fonálból a selyem.
A szemölcs szerkezetét mintául vette az ember, mikor a
folyósított cellulozéból a műselymet készítette. Biotechniká
nak nevezzük, ha az állat vagy növény berendezéseit ész
szerűen utánozzuk és a műselyem addig nem sikerült, míg
a pókok szövőmirigyeit nem vették mintául. Ennyiben
milliós haszna volt az emberiségnek a pókfonálból.
De közvetlenül is felhasználjuk a pókselymet, mert az
olyan finom és mégis tartós, hogy még nem tudunk mester
ségesen ily en finom fonalat előállítani. Pedig szükség van rá.
Még pedig ott, ahol az ember igazán nem gondolna pókra, t. i. az
optikában. Az asztronómusnak szüksége van a fonálkeresztre,
melyet beépít szemlencséjébe. Minél finomabb ez a két fonál,
annál pontosabban tud megfigyelni. A régebbi optikai eszkö
zökben ez a fonálkereszt a legfinomabb ezüstdrótból állott.
De ebből sok hiba keletkezett, mert ez még mindig 0'028
milliméter vastag volt. Finomabb drót azonban nincs, még a
selyemfonál is kb. ilyen durva. Németországban most pók
fonalat használnak ilyen célokra. Ruganyosabb, mint a fém
fonál, de nyúlékonyabb, mint a selyem. Kilencven pókfonalat
kellene összesodorni, míg egy selyemfonál keletkezik. 18,000
pókfonál együttesen megfelel a varrófonálnak, mellyel pél
dául gombokat varrnak. Ha készülne ilyen, ez teljesen el
szakíthatatlan volna; még savakkal sem lehetne feloldani,
csak a kén- és salétromsav mindent oldó keverékében.
A pókfonál vastagsága 0'0068—0'0034 milliméter. Ez a
legvékonyabb fonál a világon.

Pókfonállal mérjük most a legpontosabb adatokat. Ha
baktériumok számát állapítjuk meg a preparátumban, vagy
a vértestecskéket, vagy a távcsőben a látható csillagok szá
mát, mindig fonálkereszt kell hozzá. Minél finomabb, annál
kevesebb helyet vesz igénybe. A tengerésznek is kell, ha meg
állapítja a teodolittal a tengeren a helyzetet. A green
wichi obszervatórium adatai nyomán állapítják meg az egész
világon a földrajzi helyzetet (a meridiánokat) és az órák pon
tos idejét. De a greenwichi készülékbe is be van építve a dupla
fonálkereszt, melynek finomságától függ mindez. Pókszál
határozza tehát meg az egész világ helyzetét és idejét. Hálá
ból azt mondjuk, milyen csúnya állat ez a pók és agyontapos
suk. Ennek a nagy fontosságnak megfelelően a pókselyem
nek elég magas ára is van. A hazai pók egy kivétellel mind
kicsiny, hisz szegény pók sokáig szokott éhezni. Ezért meg
eszi a pókasszony az urát még pedig mindjárt a nászéj után,
mert a sok pete elkészítésére kell egy kis erősítés és a pókférj
most már úgyis felesleges. Legalábbis a póketika értelmében.
A meleg égövben azonban van sok nagyobb pók is, melyek
selyme vastagabb, nagyon hosszú és iparilag is használható.
Madagaszkár szigetén van a Nephelis nevű pók, mely petéit
olyan gubóba fonja, akárcsak a selyemlepke. Minden gubóban
félgramm selyem van és tíz nap alatt 1900 méter hosszú
fonalat is tud szőni a Nephelis. Ezt iparilag értékesítették.
A pókokat motolába. ültetik és ők ott szépen dolgoznak. Elél
nekhetekig és ezer meg ezer méteres fonalakat szolgálnak.
Ilyen pókselyemből aztán szép szöveteket lehet készíteni, me
lyeknek az a híre, hogy finomabb és tartósabb nincs a világon.
Talán megtérnek az emberek, ha a pókselyemből nagy
üzlet keletkezik és nem üldözik annyira a szegény pókokat.
Úgyis azt lehet állítani, hogy a pók hasznos állat. Szinte
hihetetlen, mennyi gaz rovartól szabadít meg bennünket.
A pók mindig csak rovarból él, de abban nem tesz különb
séget, miféle pecsenyét hoz neki konyhára a véletlen. Meg
eszi az atkát meg a nagy bogarat, a szöcskét meg a lepkét is,
ha csak végezni tud vele. A ligetek szélén a bokrokban, a
réteken van a legtöbb pók — és légy, és ha végre beláttuk,
milyen veszedelmes állat a légy és szúnyog, akkor azt is
be kell látnunk, milyen hasznos a pók, mert ez fogja meg a
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legtöbb legyet. Nem árt senkinek, nem zavar senkit, csak
segít nekünk. Talán azért mondja a nép, mely nagyon helye
sen figyeli a dolgokat: pókhálót nem szabad elpusztítani,
mert ez szerencsétlenséget hoz.
Egy keresztespók, melyet nyolc napig megfigyeltek,
ezen idő alatt 184 legyet fogott. De hány pók van, melynek
hálóját nem dúlja fel a szél vagy valamely nagyobb állat,
már egy-két nap folyamán. Mégis el nem fáradó türelemmel
és szorgalommal mindig újból kezdi a hálót, áhítattal lesi a
véletlent, melynek kegyéből él, mert az is közmondás, hogy
türelmes, mint a pók.
Mérges pókok.
A pók mérges. Ezt általánosan hiszi a nép. Nem a ma
gyar, mert az nagyon ismeri a természetet. De Németország
ban és különösen Olaszországban azért utálják a pókot, mert
félnek tőle. Azt hiszik, hogy a pók úgy harapja meg az embert,
mint a mér es kígyó.
Most már kissé elavult ez a hiedelem, de a régi jó ábla
bírák idejében volt sok elbeszélés, amely szerint Olaszország
ban a mérges tarantula megharapta a hőst vagy szeretőjét,
az meg a haláltól csak úgy menekült, hogy most élet-halálra
táncot ropott. A zenés olasz nép külön nótát is talált fel, a
Tarantellát, mely még szenvedélyesebb, mint a legpattogóbb
csárdás. Volt nagy zeneszerző is, teszem Chopin vagy a
magyar származású Stephen Heller, aki csodaszép tarantellá
kat írt, és mióta a híres Auber a Porticii némában az opera
színpadára hozta a tarantellát, szentesítve volt a mér
ges pók híre. Tessék Sorrentóban vagy Capri szigetén letenni
a tányérra tíz lírát és mindjárt akad táncospár, amely
szépen el tudja táncolni a tarantellát ma is.
Minden megvan te át, de hiányzik a mérges pók. A ta
rantulapókot Tarent városáról nevez ék el. Voltam ott, de
nincsen ott ilyenféle pók. Van azonban elég egész Olasz
országban és a Közép enger partjain. Nem ismerek azonban
esetet, hogy valakit megharapott volna. Csak éjjel jön ki
odujából a Lycosa Tarantula nevű arkaspók, mely kb. 3- 4
centiméteres, nem sző hálót, hanem futás közben fogja meg
a rovarokat.

Volt egy német tudós, Kobert a neve, aki éppen a magyar
Trochosával, száz orosz Tarantulával kísérletezett, de nem
volt egy eset sem, hogy harapásra került volna a sor. Nincs
is méregmirigy az ártalmatlan állatkában. Testéből kivonatot
csinált az alapos német és ezzel beoltotta magát. Nem lett
belőle semmi baja. Szó sincs róla, hogy táncos görcsökkel
felel a test a mérgezésre és hogy ebből keletkezett volna
az olasz tánc. Az egész csak kedves mese.
Mégis van mérges pók. A keresztespókról még 1856-ban
azt írta egy német orvos, hogy harapása sok bajt hoz magá
val. Nyomában állítólag izomcsúz, kólika, fejfájás keletke
zett. Falusi orvosnak van alkalma, hogy tisztázza ezt a dol
got; mindenesetre nem ajánlom senkinek, hogy éppen kikezd
jen valamely nagy pókkal, mert a pók tényleg tud harapni.
Egy fajtájáról minden kételyt kizáró módon tudjuk, hogy
mérges. Délibb vidéken él a Chiracanthium nutrix nevű kis
pók, mely csövet sző és rovarokra vadászik. Ritka állat. Senki
se ismeri, csak a szakemberek és azok állapították meg, hogy
ez a centiméteres állatka egy harapással meg tudja ölni prédá
ját. Forel híres svájci hangyakutató maga próbálta meg a
következőt: addig ingerelte a pókot, míg az jól megmarta.
Tényleg volt ennek méreghatása. A keze nagyon fájt, rosszul
lett, annyira, hogy meg kellett őt támasztani. Több baja nem
esett, és így még ez az egyetlen kivétel s csak azt bizonyítja,
hogy nálunk nem kell a póktól félni.
Már Oroszországban más a helyzet. A hírhedt Karakurt,
ami annyit jelent, hogy fekete farkas (Lathrodectus lugubris)
Ukrajnában néha nagy károkat is okoz. A fekete farkas
szöcskékből él és azokat valósággal megtizedeli. De meg
harapja a pusztákon legelésző marhát, a lovakat és azokból
sok elpusztul. De megtámadja az embert is. Kezdetben alig
lehet érezni a harapást, de lassankint teljesen elbágyad az
ember, borzasztó fájdalom vesz erőt rajta, a méreg olyan, mint
a kígyóké. Aki nem kezelteti magát, életveszélybe kerül. Ez a
a Karakurt még déli Horvátországban, a Középtenger partjain
is él. Sok van Korzika szigetén. Ott malmignatte a neve és
van év, mikor félelmetes mennyiségben lepi el a pók a puszta
helyeket. Távol-Keleten és különösen a trópusokon van még
sokféle mérges pók, úgyhogy ott tényleg félni kell a póktól.

De ha már a póktól irtózik a legtöbb ember, mit szól
junk akkor a pókokka rokon skorpiókról, melyeket már az
ókor óta a mérgezés mestereinek tekintettek. Jól ismerem
őket, mert Dél-Dalmáciában elég van, habár nem annyi,
mint Dél-Tirolban, hol a szőlőkben, falakon, sőt házakban
mindúntalan találkozik az ember a skorpiókkal.
Először ne tessék hinni, hogy csak egyféle skorpió van.
Több mint 300 fajtát különböztet meg a tudomány és köztük
van kétdeciméteres is. Magyar földön nem élnek ma nagy
skorpiók, az Adria és Dél-Tirol atárolja őket. Raguzában él
a Buthus-occinus, szép nagy, néha majdnem deciméteres,
rákra emlékeztető ollójával ugyancsak félelmetes állat, melyet
azonban a legtöbb idegen látogató sohasem lát, mert nappal
elbújik és csak alkonyatkor fogdossa a rovarokat. Melegebb
vidékeken tényleg félni is kell a skorpióktól, Mexikóban még
néhány évtized előtt évente vagy 200 ember halt meg skor
piómérgezéstől, és mert ez végre még a közömbös mexikói
embereket is felbőszítette, díjat írtak ki, azzal az eredménnyel,
hogy vagy 100,000 skorpiót szolgáltattak be egy évben.
A skorpió nem harapja meg az embert, hanem megszúrja
fulánkjával, úgy mint a méh. És méhszúrásra is emlékeztet
az a daganat, mely a Kárpátokban élő kis házi skorpió (Eus
corpio carpathicus) közelebbi ismeretségéből keletkezik. A nagy
skorpió azonban valóságos nyolclábú kígyó, mely egy embert
is meg tud ölni. Legalább így gondolta az ókor, mely nagyon
félt ettől az állattól és azért meg is dicsőítette, fel is vette az
asztronómia jelképeibe.
Ma már nem irtóznak annyira tőle. Szúrása nem vesze
delmesebb, mint a darázsé. Érdekes, hogy gyógyítja a dél
francia paraszt a daganatot, mely a méregtől keletkezik.
Skorpióolajjal keni be és ez a gyógyszer úgy készül, hogy
néhány skorpiót olajban tartanak. De a nagy korpiók mégis
csak félelmetes állatok. Borzasztó fájdalommal feldagad a
kar vagy láb, görcsök, elájulások állanak be, napokig tart,
míg eláll a mé gezés. Stry hnin-mérgezésre emlékeztetnek
ezek a tünetek, elég sokszor beáll a halál. A skorpió szúrása
mindenesetre annyiban mérges, mert mennyiségileg hat a
benne levő hangyasav.
Persze most azt kérdik tőlem, hogy igaz-e a skorpiók

öngyilkossága, melyről oly sokat írtak. Nem láttam soka
ilyet és más tudós se látta. A skorpió nem tudja magát meg
mérgezni. Szép mese az egész és nem több.
Beszélgetés a rovarvilág titkairól.
Elképzelem, hogy a ti ztelt olvasó nagyon csodálkozik
az n, ányféle állatot kell megismerni, míg az ember meg
érdemli a zoológus e nevezést. Tényleg csak azoknak ajánlom
ezt az életpályát, akiknek jó emlékezőtehetségük van. Mert
már a rovarok világa egymagában is, tizenegy rendjével,
száz meg száz családjával sokkal több fajt foglal magában,
mintsem egy ember képes volna fejében megtartani. Már
hazánkban is számtalan a rovarfaj. Vannak lepkék, legyek,
bolhák, poloskák, méhfélék (Hymenoptera) bogarak, recés
szárnyúak (Neuroptera), egyenesszárnyúak (Orthoptera), ál
recésszárnyúak (Pseudoneuroptera) és még csak egy rend
hiányzik; az ősrovarok rendjéből (Apterygota) is van még a
cukorban élő kis Lepisma és a havon bolha módjára ugráló
Desoria. Nem tudom elképzelni, hogy volt vagy lenne most
magyar tudós, aki ismerne minden magyar rovarfajt. Igazán
bevallom, azt sem tudom, hány faj él minálunk. Az egész föl
dön körülbelül 250,000 fajt írtak le és van tudós, aki azt hiszi,
hogy négyszer ennyi is él és kerül leírásra, ha majd közelebb
ről ismerjük a melegövi állatvilágot. Tény az, hogy a rovar
tani irodalomban minden hónapban száz meg száz újonnan
felfedezett rovart ismertetnek, még Európából is, melyet
biz’Isten lelkiismeretesen átkutattak.
Ebből az következik, hogy minden rovartudós csak specia
lista lehet. Csak bogarak rendszertanával foglalkozik vagy
csak lepkékkel, csak legyekkel, néha csak egy kisebb renddel
és különösen az ilyen szakembert becsülik nagyra a tudomá
nyos világban. Küldik neki a meg nem határozható rovart az
egész világból és ő böngészi aztán, hogy új faj meg változat-e
vagy nem. Ilyen volt magyar földön pl. Kertész Tivadar dok
tor a Magyar Nemzeti Múzeumban, vagy ilyen volt egy
Kowarz nevű cseh postahivatalnok, ki csak kedvtelésből fog
lalkozott a legyekkel. Mindkettőnek küldték a legyet az egész
világról. Fiatal koromban a Magyar Nemzeti Múzeum állat
tárában volt számos ilyen specialista. Az öreg Mocsáry bácsi

csak a Hymenopterákkal foglalkozott, Horváth Géza, az igaz
gató csak poloskákkal, Biró Lajos barátom bogarakkal babrált
meg hangyákkal. Volt tudós, aki csak kedvtelésből kapott az
ilyen munka tán, Szépligethy Győző csak a darazsakhoz közel
álló Chrysididákat szerette, Abafi Aigner barátom csak lep
kéket gyüjtött. Összejöttü k minden héten, cseréltük a zsák
mányt, vitatkoztunk a helyes meghatározásokon. Különö
sen a lepkészek őrizték féltékenyen az új vagy ritka fajok
lelhelyét. Volt néha kis komédia is, ha az egyik kirándulásra
indult, azt eltitkolta a vetélytárs előtt, de az titokban meg
leste őt. Egyszóval ott kezdtem elmélyedni az entomológia
paradicsomában. Engem a bogarak ragadtak meg egy ideig.
De milyen paradicsom is volt ez a tünde Magyarország negy
ven és ötven évvel ezelőtt. Milyen gazdag volt a faunája, már
csak Buda környékén is, vagy a Rákoson. A Kis-Svábhegy
akkor még félig vadon volt és májusban-júniusban ott egy
óra alatt száz bogárfajt is gyüjthettem és a Farkasréten,
Törökbálint meg Budakeszi közt hemzsegett a rét, a tölgyes,
a bokros útszél az apró szárnyasoktól. Ma nagyvárosi utcák
terjeszkednek a volt paradicsom helyén, és Budapest kör
nyéke nem igen különbözik rovartani szempontból KözépEurópa más vidékeitől. De mégis lehet még bogarászni és
mindig van csodás rovar bőven.
Mikor mind ezeket elmondtam egy látogatómnak, az csak
hitetlenül csóválta a fejét.
— Én azt gondoltam, hogy a tanár úr minden állatot
ismer, legalább nálunk.
— Ne gondolja azt, tisztelt barátom — feleltem. —
Örülnék, ha csak az állatok századrészét ismerném. A neveket
ismerjük, meg is tudjuk határozni a fajokat, lehet, hogy
tízezer név is van a fejemben, hiszen sok évtized óta for
gatom őket. De az állatok életét nem ismerjük!
Látogatóm valósággal lenézett engem.
— Persze, azt kérdi most magában, hogy lehet ez?
Próbáljunk csak együtt egy negyedóráig bogarászni. Itt
kertünk szélén, a deszkakerítés előtt, hol a lehullott levele
ket összesöpörtük, igen jó helyen vagyunk, ha rovarokat
akarunk látni.
E pillanatban ugyan nincs itt semmi látnivaló! Ez

mindig így van, ha az ember csak úgy felületesen megnéz
valamely darabka földet. A természetet csak türelemmel
lehet megismerni, sok türelemmel.
De nézze, máris jelentkezik valami. Százlábút lát, mely
a hervadt lomb boltozatából kibujik. Ismeri? Nem? A száz
lábú, a rendszerben a rovarok közelségében foglal helyet, de
se nem pók, se nem rovar. A Myriopoda ízelt állat, fején van
csápja meg szeme, de testszelvényei mind egyenlőek, míg
a rovarok testén meg lehet különböztetni a fejet, a tort meg
a potrohot. Minden szelvényen van néhány végtag. Nem
éppen száz és bizonyára nem ezer, mint a német és latin
nevük mondja, de egy-két tucat. A rovarnak pedig csak hat
lába van.
Amit itt lát, az a rovarevő ollós százlábú (Lithobius
forficulatus) vagy egy rokon faja, mert százlábúakból is van
egy párszáz faj. Ehhez is specialista kellene. És ez a pár
száz mind elbujik kövek alatt, a lombokban, keresik a kis
férgeket és csigákat, a talajban elbúvó apró rovart. Nekik
nem kell a napvilág. Ezért van vak is köztük. És némely
faj világít is a hasán. Mennyit lehetne megtudni e titok
zatos állatok életszokásairól, ha évekig foglalkoznánk velük.
Tenyészteni kellene őket, felboncolni, megfigyelni. Csak akkor
mondhatnám: ismerem őket.
De ha az időmet csak a százlábúakra fordítom, mi lesz
aztán a rovarok ismeretével? Lássa, éppen ott, ahol a száz
lábú eltűnt, megint kikandikál valami apró állat. Ez sem
rovar, de azért még közelebb áll a rovarokhoz, mint a százlábú.
Magyar neve nincsen ennek az apró, csak milliméteres
állatnak; népünk nem ismeri. Pedig fontos a parasztnak,
mert megmunkálja a talajt, felaprítja a talaj apró morzsáit,
ezáltal termékenyebbé teszi a földet. Tudományos neve
Entognatha. Így nevezik t. i. az egész rendet, ennek öt csa
ládja van, minden családban egy párszáz faj van és nincsen
tudós a világon, aki ezeket meg tudná egymástól külön
böztetni, ha csak nem specialista, aki éveket fordít éppen
ezen állatok vizsgálatára. Miért foglalkoztak eddig oly ke
vesen az Entognathákkal? Mert sok más még fontosabb és
érdekesebb rovar van. Össze-vissza is csak ezer rovarász van,
ki életét a tudománynak szentelheti és millió rovarfaj.

Ha a levelek közt ásunk, hamar kikaparunk néhány
tucat halvány álcát. Minden egyes formáról lehetne egy
könyvet írni, milyen a fejlődése, táplálkozása, életszokása,
szaporodása, milyen a kapcsolata a növényekkel, állatokkal,
káros-e, hasznos-e. De bátran állítom, hogy már e tucatból
sem ismerik a javarészét. Ismerem egyrészüket, de csak
azért, mert 1905 óta foglalkozom a talaj életével. De ha
lepkespecialista volnék vagy madarász vagy halismerő, akkor
ezekről nem tudnék semmit, és mégis azt hinném, hogy
természetbúvár vagyok. Van elég nagyhírű zoológus és
egyetemi tanár, aki hallgatóival kitűnően tudja megértetni
az élet nagy törvényeit, de ezeket az állatokat még sohasem
látta. Nem is gáncsolom őket ezért, egyszerűen nem lehet
mindent ismerni.
Ez csak véletlenség, hogy most a kis szemétdombon
megint egy jó ismerősöm ül, apró, piszkos, érdektelen álca,
melyről tudom, hogy ez a Tipula-szúnyogokhoz tartozik.
Ezt a hosszúlábú szúnyogot mindenki ismeri, mert tavasz
szal, nyáron ott ül vagy táncol az ablakon. Sokszor csodáltuk,
milyen könnyen veszti el a lábát. De ki tudta, hogy álcája
a talajban él?
Csak néhány állatot ismertem azok közül, melyet ki
szedtünk a lomb alól. Más alkalommal azonban egyet se
fogok ismerni.
A sok rovar közt van csomó apró csigaház is. Milyen
szépek és érdekes alakúak. Kis tornyocskák, barnák meg
szürkék, ezeket is ismerem és tudom, hogy clausiliák. Van
még apróbb, a kerticsigákhoz hasonló és sok apró undorító,
meztelen, nyálkás. Van hazánkban 800 csigafaj; hogy
tudnám most minden egyesnek a nevét? Hogy ismerném a
csigairtó bogarakat, melyből van egy párezer fajta? Egyet
ismerek, egy centiméter nagyságú, fénylőn fekete kis élénk
bogárka. Az álcája is fekete, de még fürgébb. Jól ismerem,
de csak azért, mert egyszer egy egész délelőttöt arra for
dítottam, hogy megfigyeljem az életét. Tudom a latin nevét.
Phosphuga atrata. Ezt az állatot tanulmányoztam.
A Phosphuga valóságos fenevad, kegyetlen bestia. Ha
nagyobb volna, a legirtózatosabb állatokhoz tartozna. Min
dig a házatlan mezei csigát keresi, mely nem tud védekezni.

Rablóbandát alkot. A mezei csiga sokkal nagyobb, mint a
Phosphuga, de hármasával el tudják intézni gyilkos szándé
kukat. Négy bogár egy óra alatt felfalt egy nagy csigát. De
milyen módon falták fel a csigát! Belükből kifecskendeztek
valami barna maró lúgot. A szegény csiga a méreg hatása
alatt úgy amint ólt és szenvedett, már meg volt emésztve,
még mielőtt meghalt volna. Borzasztó halált szenvedett el.
A tudomány azt hiszi, hogy az emberek után a rovarok
uralkodnak majd a földön, hogy lesz embernagyságú és még
nagyobb rovar. Ha tényleg így lesz, akkor még pokolibb
lenne a világ, mint manapság. Borzalmas lesz az élet, mert
uralkodó lesz a Phosphugák kegyetlensége.
A megkínzott meztelen csiga nem tehet mást, mint hogy
nyálkát választ ki. A bogár pedig szürcsöli ezt a nyálkát,
néha beleharap a felbőrbe, hogy még több nyálka jőjjön.
A csiga fetreng, látszik, hogy készül a halálra, még pedig
valósággal borzalmas halálra, mert szegények csak lassan
döglenek meg. Az ördöngős Phosphuga csak helyenként
falja ki egyik-másik testrészt. Szerencsére meg is bénítja az
emésztőnedvvel a szegény áldozatot. A gyomornedv fel tudja
oldani a csigaizomzatot. Leves lesz belőle, melyet aztán a
bogár meg az álcája úgylátszik nagy élvezettel megisznak.
A fürge álcák a csigaházban élő nagyobb csigákat is meg
támadják, belemásznak a házba és ott falják fel a lakót az
utolsó morzsáig. A nagyobb és nehézkesebb bogarak ezt
nem tehetik, de ők is ijesztik az egész csigaságot. Hirtelenül
támadják a csigát, oly gyorsan, hogy annak nincs ideje a
menekülésre. Már is levakarják a talpát. Ha nincsen csiga,
akkor földi gilisztára kerül a sor. Azt is telelocsolják az
emésztőnedvvel, így ölik meg.
De ez a barbár hadviselés nemcsak a Phosphuga különös
sége. A vizi bogarak is teletöltik a zsákmányolt rovart emésztő
nyálkával és azt visszaszívják. Tényleg azt lehet mondani,
hogy gyomruk kinn végzi munkáját a testen kívül.
Mindenki ismeri a nagy bőrfutrinkát (Procrustes coriaceus),
hiszen mindenütt rabolja a bábokat a kertekben, amiáltal
számunkra hasznos állat. Ez is kiokádja a gyomornedvet a
hernyóra, miután megmérgezte vad harapásaival. Ő is szépen
visszaszívja az emésztett lét. Volt eset, hogy mezei egeret

tudott megölni. Fejébe harapott, aztán kikezdte a testet.
A futrinka még ádázabb zsarnok, mint a kis Phospbuga.
Kiszakítja a húst a testből, teleönti a sebeket a maró gyomor
lével, megemészti a még eleven prédát.
Az ilyen undorító bogár annyit eszik, hogy felduzzad
és nem tud mozogni. Órákig s szinte dermedt állapotban, fél
holtan, beledugja a fejét a földbe, behúzza az első lábpárt,
mereven szétterpeszti a hátsó lábakat, potrohát meg égnek
mereszti. Így marad, míg megint felébred a vad marcan
golási kedv.
Ime egy délelőtt élményei. Egy kedves kis rovarkával
megismerkedtem közelebbről — ez volt az egész. — De itt
van előttünk még egy egész csomó más rovar és nem tudok
semmit sem az életükről.
Van itt sok fehér meg piros nyolclábú apró földi atka.
A rüh-atkát ismerte minden katona a világháborúban, mert
rühös lett valamennyi. A kis állat a kézen, különösen az
ujjak közt élősködik, megeszi a felhámot. Kiállhatatlan
viszketéssel felel az ember teste a támadásra. A sajton vagy
aszalt szilván is láttunk már apró fehér atkát. De hogy földi
atka is van, azt nem tudja senki. Pedig van sokféle faj,
segít a parasztnak, megmíveli a földet. A talajból tapadtak
a szerencsétlen talajbogarakra. Tessék csak megnézni a ganaj
túróbogarat, melynek életmódjáról itt inkább nem is akarok
beszélni. Az egész hasa tele van fehér élősködő atkákkal.
Bokrok közt él a kullancs (az Ixodes ricinus), mely már oly
nagy, hogy jókora babra emlékeztet, ha teleszívta magát
vérrel. Minden falusi ember ismeri, mert a kutyákra ragad,
különben reánk is, ha erdőben pihenünk. Más fajta gyötri
a baromfit (tyúkpoloska a magyar neve), alig van fecske,
mely nem lenne atkás; kalitkában tartott madár sokszor
szenved az atkáktól. Ezeket alaposan tanulmányozták az
állatorvosok. De a legtöbbről nem tudunk semmit. Egy kis
leírás, egy latin név, egy pár kép meg adat. Benn van ugyan
a nagy állattanban, de mégsem tudunk róla érdemlegeset. Így
van ez az egész rovarvilággal. Azt hiszem egy századig még
dolgozni kell. Leírhatatlan érdekes dolgokra fogunk bukkanni,
talán teljesen meg fog változni a rovarok természetrajza.
Egy szemétdombról beszéltem és máris regény lett belőle,

mi lesz tehát, ha hazánk, ha a föld rovarainak életrajzát
meg tudjuk írni?
Tudom nagyon jól, hogy nem voltam képes megfelelni
a kérdésre, mellyel a beszélgetésünket kezdtük. De talán
mégsem volt elveszett idő, mikor egyetmást elmondtam az
apró talajállatok életéből, már amennyire ismerem. Mert leg
alább egy pár percre felrebbent a nagy függöny és láttuk a
természet valóságát. Láttuk, hogy ez a valóság milyen bor
zasztó és érthetetlen. És talán megérttettem önökkel, akik
velem sétáltak, hogy igaza volt annak a természetbúvárnak,
aki egyszer azt m ondta: A hazai természetnek talán csak a
századrésze ismert föld, a többi még mindig terra incognita.
A halottak feltámadása.
Már sokszor olvastam, milyen titokzatos változásokon
megy át a lepkebáb belseje és azért gyüjtöttem pillangó
hernyókat, mert erről a dologról saját tapasztalatomból
akartam tudomást szerezni. Én sohasem hittem a könyvek
nek, mindig látni akartam a tényeket.
Vártam, míg bebábozott a nagy hernyó. Azután fel
vágtam alulról a báb testét. Tudom, hogy ezzel megölöm,
sajnáltam is a szegény állatot. Bűnös vagyok, de a tudás
vágy szenvedélyének nem tudtam ellentállni. Bocsássa meg
a nagy szellem.
Első pillantásra láttam, hogy a báb belsejében tényleg
eltűnt az egész szervezet. Nem látszott a bele, sem izomzata,
sem agyveleje, sem az idegek, sem a szeme, szétbomlottak;
minden csak zöldes-barnás kása volt, nem éppen étvágy
gerjesztő, de tényleg volt benne valami elemi, titokzatos.
Tudtam, hogy e kása átalakult volna, ha nem zavartam
volna meg az életét. Most nem élt, nem is volt holt anyag,
de mégis feltámadt volna a halálból. Új életre zsendült volna,
mely felkel, repül, örül a tavasznak és új életet kezd.
Mert az a báb, melyet felboncoltam, a halálfejes lepke
(Acherontia Atropos) bábja volt. Hetekig etettem a nagy
hernyót burgonyalevelekkel, bevártam, míg báb lett belőle,
barnásfekete holt múmia. Hisz minden iskolásgyerek tud
arról, hogy a rovarok átalakulnak. Álca vagy hernyó alakjá
ban kibujnak a petéből, de azután bebábozzák magukat.

Ha már csúnya volt a hernyó, akkor még undorítóbb a moz
dulatlan báb. És ebből kikel a ragyogó szép pillangó, mely
megint petét fog rakni és három életet fog élni.
Megtanultuk ezt az iskolában. De ez csak olyan tudás
volt, mint a trójai háború vagy az ablativus használata.
Kimentünk az iskolából és elfelejtettük a rovarok meta
morfózisát, a latin szabályokat és a görög történelmet. Hiszen
mindez nem kellett az életnek.
Mégis azt hiszem, jó lesz ha megint megtudunk valamit
a rovarok feltámadásáról, mely minden nyáron milliószor
ismétlődik meg, mert benne rejlik valami az ember fel
támadásából is. Egy szép napon bennünket is elvisznek a
nagy sötét függöny mögé. Ezt a függönyt akarjuk felemelni.
Talán lehet látni valamit a halottak birodalmából. Vagy
úgy mondjam-e: a halál életéből? Mert szent meggyőződé
sem, hogy mindkettő ugyanazt jelenti.
De nem akarok elábrándozni. Nagyon komoly dolgok
ról van szó. Inkább legyen szabad inkább csak tudományos
formában fejtegetni a nagy titkot, illetőleg azt, mit róla
tudok.
Tessék egy rovarálcát megtekinteni. Tudom, hogy nem
éppen esztétikus látvány. Például a cserebogár pondrója,
mely nekem legalább nagyon visszataszító. Csak a lepke
hernyókkal lehet megbarátkozni, mert abból van gyönyörű
szép, tarkán festett, selymes prémbe burkolt, furcsa, sőt
nevetséges alakú; van olyan is, mely a szép asszonyoknak
megfonja a selyemruháját és a csábítóan szép harisnyát.
De a hernyó mégis csak hernyó, még ha selyemhernyó is. Tago
zott, féregalakú a teste, számos rövid tompa lába van, ren
desen nyolc p á r; nehézkesen mászkál az ágon, de óra
hosszat nem is mozog. Mert a hernyó nagy filozófus, vagy
talán csak lusta. Csak arra gondol, hol zabálhat. Van is
kitűnő rágója, nyolc vagy tizenkét sóvárgó, éhes szeme.
Szerelemre nem is hajlanak. A hernyóéletben nincsen férj és
feleség. Csak egyetlen ösztön vezérli ő k et: falni akarnak.
A kész pillangó azonban csodaszép, a teremtő kéz egyik
legszebb remekműve. Szegény európai ugyan nem tudja,
milyen szép a lepke, nemcsak azért, mert a sok iskolás
gyerek már kiirtotta a legszebb lepkéket, hanem mert ég

hajlatunk alatt csak nagyon szerényen fejlődött ki a lepke
világ. Mindamellett nálunk is fellelhető a fecskefarkú pillangó
(Papilio Machaon), kardos pillangó (Papilio podalirius), a
nappali pávaszem (Vanessa I o) az Atalanta és Antiopelepke,
mely mind megérdemli azt a szép elnevezést, hogy repülő
virág. De a melegövben kell látni a pillangókat; majd
később elmondok egyetmást élményeimből abból az időből,
mikor Indiában lepkékre vadásztam.
Minden pillangó művészi alkotás. Nézzük csak meg azt
a tompa óriási szemét, bohókás nyelvét, mely olyan, mint az
órarugó, és mélyen bele tud nyúlni a virágokba. Vizsgáljuk
meg tündérszárnyait. Ha nagyítóval nézzük, akkor cserép
födelet látunk, de ha szabad szemmel gyönyörködünk benne,
akkor megismétli a szivárvány csodás színeit, mert a sok kis
pikkely visszaveri a fényt és megtöri.
De a hernyónak nincs szárnya, a lepkének pedig csak
hat lába van és nem tíz vagy tizenhat. Hová lett a hernyó
állkapcsa és sok szeme?
A bábhalál idejében változott ez meg. De a báb nem is
volt halott, hisz mozgott, mikor kezünkbe vettük. Mégis
csak holt test volt, mert nem evett, nem látott, nem lélek
zett. Mint a holttest, ott csüngött az ágon; kiaszott, merev,
sötétszínű volt, mint a halott állat szokott lenni. De ha
közelebbről nézzük, azt látjuk, hogy a szárnyakból már
megvolt valami korcs, sőt már ott volt a behajolt fej, a csáp,
a szipóka, a hat láb, a potroh. Mindez már tündöklik a
múmia titokzatos lepedője alatt. De van olyan szerv is,
mely nem a hernyótól származik és mely nem lesz a lepke
testében sem. Például a báb utolsó testgyűrűjén van a
tüskék egész koszorúja. Ezekkel fogja a báb a feltámadás
napján szétszakítani a halállepedőt. Sőt tapogatószőre is
van, mégpedig sok, mert a báb mégis csak érez.
Egyszóval: Holttest, mely él. Ez se nem élet, se nem
halál, ez valami harmadik állapot élet és halál között. A
tudomány mindenre tud egy szót. Most is jóhangzású el
nevezéssel szolgál. Azt mondja, ez az állapot a histolyzis.
A szövetek feloldódtak. Csodálatos valami, annyit jelent,
hogy a báb napokig, hetekig csak «élő kása».
Képzeljük el, hogy az ember is megkísérli a histolyzist.

Akkor úgy kellene kezdeni a dolgot, hogy szép temető
helyet keresünk, valami nyugalmas zugot, hol nem zavar
senki. Mert úgy teszi azt a hernyó. Ott szépen lefekszünk.
Megdermed a testünk. Kívülről nem lehet látni semmit, de
mégis meglátszik rajtunk a tetszhalál. Szemünk nyitva
marad, de nem látunk velük. Karjaink, lábunk mozdulat
lanok. De testünk belsejében összedűl minden. Saját vérünk
felfalja testünket. A szívből véres kása lesz. De ne féljünk,
nem halunk meg szív nélkül, mert a halál már bekövetkezett,
mikor ez a rémes mese kezdődött. A tüdő szétesik, a gyomor
feldarabolódik. A fehér vértestecskék felfalnak mindent. Az
izmokat, az agyvelőt, sőt a kemény fogakat is, az egész
csontvázat. Minden szétfolyik, megint élő anyag lesz a
«sejtállamból», és ebből az «élő» anyagból felépül egy új
szervezet, mely azonban már titkos nyomokban megvolt
első életünk idejében. Tényleg már a hernyóban benne fek
szik sokféleképpen összeráncolva a lepke.
Ha az Istenség parancsára képződik az új lény, akkor
talán az ördögös vicc se hiányzik a nagy misztériumban.
A test átalakulása úgy megy végbe, hogy az agyvelő össze
olvad, mialatt a nemi szervek kiképződnek. Csodálatos his
tóriája van a hernyó belének is. Megmarad, de a lepke be
zárja egy új bélbe, melyben az új állat egyszerűen megemészti
a régi haszontalan belet, azaz megemészti saját magát.
És most jön a feltámadás napja. Rút lett az új test és
most kísérteties mozgásokkal kezdi az új életet. Fenn a
fején felszakítja a báb borítékát, az állat vonaglik, kihúzza
a lábakat, a csápokat a koporsóból. Most éri az első napfény.
Kocsonyásan rezgő végtagokkal, tényleg mint az újszülött,
nyugtalanul izeg-mozog. Fél az élettől. Nem ismeri még.
Úgylátszik az újjászületés nagy fájdalmakkal jár, mert gör
csösen rángatódzik, lihegve lélekzik. A vér elkezdi körfor
gását és most lassanként felszivattyúzza az izmokat. A potroh
néhány perc alatt megnövekszik. A kísértet (mert ez még
nem állat, hanem csak kísértet) szárad. Legszomorúbb
állapotban van az új angyal két szárnya. De most őket is
felszivattyúzza a lepke. Megtelnek levegővel, mint a kis
gumiléggömb, melyet felfúj a kisfiú.
Elmúlt a feltámadás utolsó perce is. Az új lény maga-

tartása megváltozik. Már nem olyan hősies vagy talán azt
mondjam, nem olyan felfuvalkodott. Már természetesebb,
nem remeg többé. Ennek nagyon természetes oka van. Az
egész állat megszáradt egy pár óra alatt. Hirtelen lép egyet,
kiterjeszti a szárnyakat, — az új pillangó máris ott lebeg a
virágos réten. Ezt nem lehet leírni. Ezt látni kell. Oly meg
ható, mintha csodát láttunk volna. Mert ebben az új élet
ben nincs gond, csak boldogság. A feltámadás után csak a
szerelemnek él a lepke. Virágokból iszik mézet és keresi a
szép lepkeasszonyok társaságát. Van sok lepkefaj, mely

A halálfejes lepke is átéli a fejlődés három alakzatát:
A tojásból hernyó, ebből báb, majd lepke fejlődik.
egyáltalában nem eszik semmit. Csak egyszer szeret, ittasan
repül párjával hegyen-völgyön és azután végleg meghal.
A párzás ösztöne oly mélyen van bevésve a pillangó
szervezetébe, hogy néha már a hernyó is megérzi, hogy jön
majd a szerelem ideje. Kettesével összebujik és keresi a
helyet, ahol be fog bábozódni. A bábok közvetlen szom
szédok. Mihelyest kibúvik a férj és feleség, máris kész a
lakodalom.
Forr a fejem, mikor ezeket írom, talán az olvasóm is
így érzi. A mindennapi felfogás azt hiszi, hogy pénz, hatalom,
politika uralkodik az élet fölött. Már a kis pillangó meta
morfózisa megcáfolja ezt a józan mindennapiságot, meg
súgja lelkünknek: Ez csak a mindennapi élet, de nem a
Francé.
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világ valódi volta. Ez csak emberi tempó. Persze a pillangó
élet két sarka, az is csak az étel és a szaporodás, de e két
sarok közt megfordul minden, mit a képzelet valaha csak
kigondolhatott fenkölt álmaiban, csillogó reményekben, ih
letett percekben, ha megszólalt a másvilágról, ha isteni sza
vakkal beszélt.
Egy lepke kiterjeszti a szárnyát... Ez azt jelenti,
hogy a halál, a feltámadás, a túlvilág, a lét titkának meg
oldása, mind ez már benne van az életben, bennünk is rejlik,
lelkünk megérezheti és megértheti.
A melegégöv pillangói.
Nem fogom sohasem elfelejteni azt a napot, amikor
megérkeztem Indiába. Tizenhét nap óta nem éreztem száraz
földet a talpam alatt. Egyiptom emlékei ugyan más világba
varázsolják az utast, de az egyiptomi mindennapi élet nem
nagyon különbözik ma a balkánitól. Különösen a kikötő
városokban. Alexandria görög város, Port-Szaid meg Szuez,
hol a nagy, Indiába járó gőzösök kikötnek, talán még euró
paiasabbak, mint a Levante városai. A part homokos, a
növényzet nyomorult, a rakparton sok nagy emeletes ház
áll, a kikötő olyan, mint volt Marseilleben vagy Genuában.
Este ott volt a sok fény, bő reklám, a bár, a játékkaszinó,
egyszóval mindaz, mit nem keresünk Egyiptomban.
Másnap persze már más volt a világ. A Vörös-tenger
rengetegében elvész a nagy gőzös sok utasával és farsangias
életével. De körülfogja a végtelen magány és a rekkenő hőség.
Tél van ugyan, de ha Alexandriában még tizenkét fokos
volt a tavaszias enyhe lég, most hirtelen felszökken harminc
fokra. Az ember azt hiszi, hogy forró katlanba került. Már
másnap reggel tiszta fehérruhába öltözött a reggeli sétányon
a közönség. Minden úr belenéz a tükörbe, milyen jól fest
az a trópusi sisak. Huszonnégy órával később negyven fokos
a hőség. Kabinban nem lehet ellenni, az egész hajón zúg a
sok elektromos legyező. A hajó inog a sötétkék vízben.
Mindig akad valaki, aki még lelkes és nem roskadt össze a
forróságban. «Íme, itt a repülő hal! » Hiába kiáltja el magát,
a nagy fedélzeti székeken senki se fordítja oda a fejét. «Ott
van Dijdda, ez Mekka kikötője, ott látszik a híres Farsan

szigetcsoport!» Nem érdekel ez senkit. A pincérek viszik a
nagy tálcát, a jégbehűtött italokkal, melyekkel mindenki el
rontja a gyomrát, még mielőtt ott volna az Egyenlítő alatt.
Adenben kikötünk. Egy tucat utas meg is nézi. «Nem
láttunk semmit». Úgy mondják este a vacsoránál. A kapitány
meg mosolyog. «Azt mondják Adenra, hogy ott van a pokol. »
De negyednapon megváltozik a világ. Itt van az Indik,
a nagy Indiai Óceán, melyen mindig van szél és nagy hullám.
Akit eddig még nem lepett el a tengeri betegség nyavalyája,
az most ismerkedik meg vele. De ebből is kigyógyulnak és
most kezdődik csak az igazi hajóélet. Mert már nincs hőség,
annál nagyobb az unalom. Két párt van a hajón. A sok hölgy
megszámlálja, hány ruhát vitt magával a szomszédja. A sok
úr kártyázik és whisky-szódát rendel. Egy pár pártonkivüli
is van, aki csak ott és akkor jelenik meg, mikor a «pártok»
eltűntek. Korán reggel, mert jól tudják, hogy napkeltekor
legszebb a tenger meg az ég, és késő éjjel, mikor elmerengve
nézik a csillagos eget és a tengerifénynek izzó kígyóit.
Milyen szép a reggel a tengeren! Fúj a szél, az a meg
fizethetetlen tengeri szél, mely edzi a testet-lelket. Opálszínű
a tenger; amilyen messze lát az ember, nincs vitorla rajta,
nem látszik füstzászló. Napok óta nincs más ember a világon,
csak ezen a hajón. A hajó meg nem mozog, nem halad. Nem
érezzük, hogy éjjel-nappal a gyorsvonat sebességével szeli a
hullámokat. A világ olyan végtelen! Ott van az étkező be
járatánál a térkép és mindennap csak picike kis lépéssel
halad előre a kis zászló, mellyel jelzik, milyen ponton van
délben a hajó. A térképen azt látjuk, hogy most a Maldivek
tizenkétezer szigetei közt járunk. Egyet se láttunk. A tér
képen szépen együtt tolong a sok sziget az «archipelagusok
ban». Tényleg néhány száz kilométernyire van az egyik
sziget a másiktól a nagy világtengerekben.
Unalom, unalom fogja el a hajót. A «játékok» már nem
érdekelnek senkit, az álarcos bál már megvolt. A flirtelés
visszahökken az eljegyzés veszedelme elől és ilyenkor unal
mas lesz.
Tizenhét nap óta járunk a víz sivatagjában. De tegnap
óta valami titkos izgalom fogja el az utasokat. Százszor
kérdik ma a tiszteket. De ők türelmesen és udvariasan felel
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n e k : «Holnap ott leszünk Colombóban». Felcsillan az em
berek szeme. India partján vagyunk. De mindig van rossz
lélek, aki megvetően azt mondja: «Colombo is csak olyan
nevetséges Európamásolat, mint Port-Szaid volt».
Ez nem igaz. Colombo nem emlékeztet Európára! A
colombói reggelt nem felejtem el egész életemben. Lelkem
titkos naplójában (mindenkinek van ilyen titkos naplója),
az a címe: A pillangó-vihar.
Már megtanultam, hogy kell számítani a tengeri mér
földet, tehát kiszámíthattam, reggel hétkor fogjuk látni
Ádám hegyét, tíz órakor ott leszünk a kikötőben. Félhétkor
ott voltam a fedélzeten és lestem a keleti látkört. Nem volt
más ember körülöttem, egyedül bámultam a nagy Óceánt,
mely még aludt. Csak sirályok hada kísérte a hajót. A tenger
felülete tükörsíma volt. Szinte fájt, hogy a hajó szeli ezt a
szép tükröt. De most meglátszott a gyorsvonat sebessége,
mellyel haladtunk. Keleten nem tűnt még fel a szárazföld.
Csak egy kis felhő terjeszkedett ezüstösen, mint egy partra
került hal. Most jött a matrózőr. Mutogatta a kis felhőt:
ez Ceylon.
Tényleg a felhőből kinőtt a paradicsom. Kezdetben
csak olyan felhő volt, mint minden más felhő, de mégis meg
éreztük, hogy mögötte van valami. Hiába, tizennyolcnapos
tengeri út után vágyódunk a szárazföld után.
Nézem, nézem a felhőt. Egyszerre szinte megijedek.
Fölötte is van valami. Egy ceruza hegye. Ez az Ádám hegye.
Úgy nevezik Ceylon legmagasabb hegyét. Ott lakott Ádám
a paradicsomban. Ebben a pillanatban repült el előttem egy
gyönyörű zöld pillangó; bágyadtan, fáradtan leszáll, kézzel
foghatom meg.
Százkilométeres távolságban voltunk még a szigettől,
mégis kimerészkedett a tengerre. India első követe eljött
elébünk.
De ott van már a másik, sárga lepke, amott egy tűz
vörösszínű, megint zöld, fehér, kék. Egy óra múlva lepke
sereg lepte el a hajót és a csodálkozó, ujjongó utasokat.
Tucatszámra fogdossa őket a fiatalság. De máris volt más
látnivaló. Egy nagy hegység látszott két csúccsal, alatta
felhő, valami zöld füst és a szív megérezte: a trópusok
erdeje volt e z ...

Ceylon másik neve: a smaragdsziget. Tényleg messzi
ről olyan, mint a zöld drágakő. Hirtelen feltűnik a ceyloni
halászok armadája. Csodaszép kis bárkák, narancsszínű vi
torlákkal. Édes szag jött a szárazföldről, virág meg fűszer
szaga. Minden országnak külön szaga van. Mikor Európát
viszontláttam, első benyomásom az volt, hogy gépolajszagú
földrész. Ceylonnak azonban fahéj- és szegfűborsszaga van.
Mindig több lett a lepke. De legyek tömkelege is érkezett
és velük sokféle madár. A nagy szárazföld előtt (hisz Ceylon
olyan bosszú, mint fél Csonkamagyarország) néhány kis sziget
is látszik. A szigeteken aranyzöld sáv, pálmasáv. Megreme
günk: kókuszpálmák. Itt van a trópusok országa. Szívünk
megdobban. Mert hát bolond egy teremtés az a jéghideg
tárgyilagos természettudós is.
Egy-két órával később ott járunk a paradicsomban.
Ceylon szigete híres a lepkéiről. Exotikáknak nevezik a
gyüjtők a melegégöv e szegény, üldözött, sokszor mesés
áron kínált pillangóit. Minden országban vannak lepke
gyüjtők, akik vásárolják a híres tarkalepkéket. Kereskedelmi
cikk lett belőlük. Ciankálival ölik meg a repülő drágaköveket,
szárnyaikat összehajtják, háromszögletes papírzacskóban el
küldik messzire. A vevő felengeszti őket, szépen kiterjeszti
a szárnyakat. Tűvel felszúrja. Így jönnek az üvegfedeles
skatulyába. Azokban csodáljuk a teremtés legremekebb álla
tait. A Nemzeti Múzeumban van elég exotikus lepke. Két
hazánkfia: Xánthus meg Biró Lajos küldött belőlük eleget
a Pápuaföldről, de más országokból is szereztek sokat. Tessék
megbámulni őket. Remek nevük is van. Ornithoptera, Morpho,
Diadema, Armandia, Callimorpha, Heliconia, Delia. Ezek a
legszebbek, a híresek, a drágán fizetett kincsek a gyüj
teményekben. Van lepkevadász is, aki meg tud élni a ve
szélyes, regényes, nehéz lepkegyüjtésből Braziliában, Guyaná
ban, Ceylonban. Sőt most ipar is keletkezett, mert nyakéket
csinálnak a nagy lepkék szárnyaiból.
De a gyüjteményekben őrzött drágaság csak árnyék,
halvány emlék, ha a szabad természetben láttuk ezeket a
szép állatokat. Éppen Ceylonban éreztem ezt egész szívem
ből, mikor az indiai dzsungelben mégegyszer megismétlődött
a lepkevihar reggele. Különösen a mocsaras vidékeken, ott,

hol a sziget romokban heverő régi fővárosa, Anuradhapura
terül el az őserdőben, ott még mindig van millió meg millió
a legszebb lepkékből. Néha egy bokron húsz vagy harminc
állat is látszik, ha a fa virágzik. Ez talán azért van, mert a
szent életet élő indus nem öl állatot. Persze a szerencsés
sziget bujasága is megteszi a magáét
Híres lepkegyüjtőhely terül el a Himalaya előhegységei
ben is. Nem olyan gazdag, de rendkívül szép alakokat lehet
ott találni. Szumatra szigete, egyáltalában a körülötte el
terülő szigetek meg Pápua nagy földje szintén híres a lepké
ről. Hogy Braziliában tömérdek szép pillangó van, azt min
denki tudja. De talán még híresebb a központi Amerika és
most legújabban Madagaszkár.
Mivel az esős időszakban volt néhány hónapom, mely
nem volt alkalmas nagyobb expedíciókra, Újkaledoniában,
a Csendes-Óceán egyik legnagyobb és legérdekesebb szigetén,
kezdtem «a ház körül» a lepkefigyelést. Az újkaledoniai
lepkevilág megegyezik Pápua faunájával. Nem olyan gazdag,
de úgyszólván még ismeretlen. Nincs ott ugyan «lepkevihar»,
mint Ceylon szigetén, de azért vannak vándorkaravánok,
melyek Órákhosszat tartanak, de mindig csak napkelte után,
ha megszáradt a harmat, körülbelül három óráig. Később
már nem repül egy lepke sem. És éppen az esős időben van
a pillangók nagy évadja.
Nagyon érdekes volt a nagy korálzátonyok gazdag
lepkevilága. Minden zátony homokos partján sok a virág,
különösen a pompás tölcsérvirágos Ipomaea mindenütt
bőven van és azt keresik a barna Euploealepkék, melyek nem
félnek az embertől. Kezünkre, orrunkra ülnek, a déli órákban
vad táncot lejtenek. Megrészegedtek, a napfény, a virágillat,
a nagy meleg megbódítja őket. Messze kimennek a tengerre
és nem mindig térnek vissza. Az Euploeát nem vadássza
senki, mert közönséges és nem drága. Az arisztokratikus
lepke itt is ritkább, de az erdő tisztásaiban, hol sok a virág,
mégis láttunk a legszebbekből. Türkizkék és selymesibolyaszárnyú, aranyszínű, smaragd és tüzes, bíboros, káprázatos
lepke van bőven. A divatos szín a Csendes-Óceán szigetein
a kék és zöld. Érdekes, hogy az ilyen mesés állat másképpen
is viselkedik, mint a tömegesen élő mindennapi lepke. Van

valami nemesség még a viselkedésükben is. Büszke nyuga
lommal vitorláznak a levegőben, rendesen a magas fákon élő
liánok virágait keresik és elkerülik a gazt, hol a közönséges
forma találja párját.
A tapasztalt lepkevadász jól tudja, hogy minden lepkefaj
más életet él. Más módon repül, csak bizonyos virágokat
keres, máskép viselkedik. Az egyik zeg-zugosan, szinte nagy
ugrásokkal szökdécsel, a másik nyugodtan leng virágrólvirágra. Az egyik faj keresi az utakat, van, amelyik kerüli
őket, nyílsebesen halad ez a lepkefaj, megtébolyodott gyor
sasággal száguld a réten. Érthetetlen volna a viselkedésük,
ha nem figyeltük volna meg, hogy mindez csak alkalmazko
dás. Ily módon kerülik el ellenségeiket, a madarakat és gyí
kokat. És pompás színezetük is csak alkalmazkodásnak lát
szik, amennyiben nem áll a szerelem szolgálatában.
A tropikus lepkéket emlegetik, ha az utánzásra, a híres
mimikrire keresnek példát. Erről a kérdésről magyar tudós,
Entz Géza írta meg a mérvadó tanulmányt. Beigazolódott
minden, amit benne mondott.
Tény az, hogy a Kallimák szárnya úgy utánozza a her
vadt és elfakult falevelet, hogy alig lehet megkülönböztetni,
ha a lepke száraz ágon ül. Pesti múzeumunkban van erre
csodaszép példa. Mert a lepkék összetett szárnyakkal szoktak
pihenni, mindig csak a szárnyak alsó oldalán van a tévesztő
szín és rajz. A felső oldal pompásan tündököl a tarka színek
től, ez csalogatja a nőstényt.
Eltérően az emberek szokásától, csak a hímek öltöznek
szép ruhákba. A nőstény színezete rendesen nem olyan tarka,
ellenben más itt a vonzó csáb. A pillangónőstény parfűmös.
Bizonyos szőrökből vagy pikkelyekből indul ki a vonzó illat,
melyet — és ez is a teremtés egyik nagy csodája — a hím
sokszor mérföldekre is megérez. Néha mi is megszagoljuk.
A maláji szigeteken élő Ornithoptera paradisea néven ismert
remek szép azurkék lepkéből kábító édes illat árad. Ezt a
lepkét lehetne a lepkevilág királyának nevezni. Olyan nagy,
mint egy férfi keze, ragyogóan szép és még illatos is. Ez talán
az egész állatvilág legszebb formája.
Megkapja a szívemet, hogy a lepkék szépségének leg
rejtettebb forrása a szerelem, a férfi és nő egymáshoz való

vágyódása. Borzongással tölt el, hogy az emberi álnokság
ezt is felhasználja. Nősténylepkét bekötnek egy kis recés
zsákba és kiteszik a fára. Egy pár óra mulva messze földről
is jön a delejesen vonzott, szerelemittas, vágyódó, szép hím
pillangók sokasága. Könnyű akkor a vadászat. Csak az a
vigasztaló benne, hogy a szép lepkék túlerős nemi vonzódása
biztosítja is nagy szaporodásukat. A meleg égövben legalább
még nem apadt a számuk. Adja Isten, hogy ez így is ma
radjon.
A hangyák műveltsége.
Ki ne hallott volna a hangyák hihetetlen kultúrájáról.
Különösen a régebbi népies természetrajzi irodalomban
annyit meséltek róla, hogy elvégre túlzásnak tartották az
egészet. Mert a hangya mégsem ember, nem is tud varázsolni,
nincsen jobb állama, mint a Plató híres állama lett volna,
nem is ismeri jobban a természetet, mint az ember. Pedig
mindezt állították már. Ebből vita keletkezett és a dolog
vége az volt, hogy az ellenpárt győzött. Ez meg azt mondta,
a hangya csak olyan «reflexgép», akár a méh vagy a termita.
Nincs benne ész meg intelligencia, minden csak ösztön és
gépiesség. Mindebből aztán az következett, hogy a lélektan
meg a kultúrtudomány alig vett tudomást a hangyák életé
ről. A természettudomány e része minden befolyás nélkül
maradt. Pedig kár érte. Ezen változtatni kell. Mert van
száz meg száz megfigyelés, mely tényleg megbízható. Ezek
ről akarok itt beszélni. Ismerem jól a hangyákat, a meleg
övieket tanulmányoztam is, meg is csíptek, engem is össze
vissza faltak. Megbosszulom most magamat, elmondom,
milyen veszedelmes egy nép a hangyák nagy, ötezerfajos
csoportja.
Van köztük tényleg csak gépiesen buta, de van eszes is,
műveletlen és nagyon civilizált. Úgylátszik, egy és ugyanazon
fajta is változik e tekintetben. Lespès francia hangyabúvár
azt mondja, hogy a közönséges fekete hangya (Lasius niger),
melyből van elég hazánkban, megtanulta bizonyos bogarak
ápolását. De nem minden Lasius-városban van ilyen bogár
rabszolga. Az egyik kolónia megtanulta a dolgot, a másik
nem. Nem igen lehet tehát általánosítani. Épp oly kevéssé,

mintha valaki aszerint ítélné meg az európai népek civili
cióját, hogy Krisztus előtt ötszáz évvel milyen volt az Alpesek
népe. A hangyavilágban is van olyasvalami, mint a «kultúr
történelem», kisült, hogy a hangya is tud tanulni, esetrőlesetre megváltoztatja életmódját és szokásait. Forel, aki
szintén híres hangyabúvár, azt vette észre, hogy hangyák,
melyeket az afrikai Algierból Svájcba hozott, ott alkalmaz
kodtak az új viszonyokhoz. Fészkükben ajtót építettek, míg
afrikai hazájukban erre nem volt szükség. Ott nincs is ajtó.
Ezt okvetlenül szem előtt kell tartani. A hangyának van
kulturális fejlődése, a többi állatnak úgylátszik nincs. Az eddigi
megfigyelők nem gondoltak erre. Pedig e nélkül elferdül az
ítéletünk.
Mégis megmarad véleményem szerint négyféle tény,
melyet nem lehet többé megdönteni.
Az első tény az, hogy van hangyanép, mely készletet
gyüjt. Ez ugyan nem csodás, bizonyos fürkésző darázs, a mó
kus, a hörcsög is azt teszi. Csodás csak az, hogy nem minden
állat teszi. Minálunk a hangyák nem gondolnak a készletre,
mert a telet megdermedve föld alatt töltik és ezalatt nem
esznek. De már a középtenger vidékén gyüjtenek magot,
mégpedig nem télire, hanem nyárára, mikor nincs elég növény
zet a nagy szárazság miatt. Már a francia Rivièra vidékén
vannak gabonatárak, melyekben az Aphanogaster nevű
hangyafaj egy maroknyi magot felhalmoz. J. T. Moggridge
angol természetbúvár volt az első, aki megfigyelte, hogy ez
a hangya felmászik az érett magot termő növényekre, le
választja és ledobja a magot. Lenn várnak a hordárhangyák
és elcipelik az aratást a fészekbe.
A legcsodálatosabb a dologban az, hogy a learatott mag
a földben nem csirázik. Ezt is külön mesterfogással tudja
biztosítani a furfangos hangya. Nem rágják meg a magot,
ehhez nem értenek, a hangya érzékenyen harap ugyan, de
nem tud rágni; ellenben van nyelve, mellyel felnyalja a
mézet meg cukros levet. A magot felharapják, a keményítőt
pedig addig nyalják, míg az nyáluk behatása alatt cukorra
nem válik. Lisztkészletük így átváltozik, maláta lesz belőle,
a mag már nem tud csirázni többé.
Nem dolgoznak ugyan racionálisan, mert mindenütt,

hol ilyen gabonatár van, sok a csirázott mag, bujább a
növényzet. De nekik az elég és a Taylor—Ford-féle munka
rendszer előtt az ember se dolgozott racionális módon.
Mindegy, ha nem hisszük is el azt a híressé vált el
beszélést, hogy Texasban van gabonáttermesztő hangya.
Már az aratás, a magvak tovaszállítása, a raktárak beren
dezése, a magvak kezelése bebizonyítja, hogy van a hangya
életben bizonyos civilizáció.
Mi a másik tény? Hogy van vadászó hangya. Ameriká
ban mindenki tudja, mi a vadászhangya, éppúgy az erdős
Afrikában. A délamerikai hirhedt formának Eciton a neve,
az afrikainak meg Anomma.
Az Eciton összeáll nagy seregekbe, azután megindul
tatárjárás módjára. Megvizsgálnak mindent, fát, bokrot,
cserjét; behatolnak a talajba, a házakba. És jaj annak, aki
nem menekül előttük, legyen az rovar, féreg, csiga, kígyó,
egér. Még az óriáskígyót is megtámadják.
Ezek a hangyák csak húsból élnek. De tényleg meg
esznek minden húst, csak a csont meg héj marad vissza.
De mint a rabló állat, persze nem telepítenek fészket, folyton
vándorolnak, magukkal cipelik az álcákat. Nincs kultúrájuk.
Ez a legműveletlenebb hangyafaj.
De már van átmenet is. Az Amazonhangya (Polyergus
rufescens), mely erdőségeinkben él, felkeresi a kisebb han
gyák fészkeit, háborút visel, elrabolja a petéket és álcákat és
becipeli azokat a saját fészkébe. Ott már várja az otthon
maradt hangyanép az új rabszolgákat és valamiképpen ért
ahhoz, hogy megszelidítse azokat. A kis hangya azután
alávaló szolga lesz. Tisztítja a fészket, épít, neveli az urak
ivadékát, nem mer kimenni a fészekből, egyszóval az ember
megtanulhatta volna a rabszolgaságot az állatoktól.
Hozzá még az állattenyésztést is. Ez is kétségbevonha
tatlan tény. A levéltetűt meg a kis bogarat úgy tenyésztik,
mint mi a tehenet meg a kecskét. Ők is megfejik háziálla
tukat. Sokféle ilyen háziállat van és nem értem, miért nevezik
őket «hangyavendégnek», mikor igazán nem vendégségről,
hanem igazi istállózásról van szó.
A legismertebb háziállat a hangyavárosban a Claviger
nevű kis bogár meg a levéltetű. Az állattenyésztésnek több

módját ismerik és ebből is látszik, hogy a civilizációnak több
foka van a hangyaéletben. Van primitív nép, mely a velük
csak véletlenül találkozó levéltetvek édes nedvét felnyalja,
aztán tovább vándorol. De van művelt nép is, mely nyálká
val összeragasztott homokból istállókat épít, oda behajtja a
tetvet, ad neki enni, meg is feji.
A Clavigerek sorsa még különösebb. Bizonyára már sok
ezer nemzedék óta élnek rabságban a picike bogarak. Nem
csoda tehát, hogy végre ők is alkalmazkodtak. Megvakultak,
sőt veszendőbe ment a szemük, szárnyuknak se vehetik már
hasznát, mert azok összenőttek egymással. Sőt eltanulták az
evést is. A hangya eteti őket édes nedvvel, háború idején
pedig kihajtja őket az istállóból, úgymint a pór nép tette azt
a marhával, ha jött a török.
A Claviger fejése nagyon különös módon megy végbe.
A hangya cirogatja a bogármarhát; szárnyfedelük hátsó
részén kiválik aztán valami nedv és ezt nyalja mohón a
hatlábú gazda. A tudósok, akik ezt leírták, azt állítják, hogy
a bogárnedv élvezete megrészegíti a hangyákat, legalább is
meghódítja őket.
A levéltetű csordának is jó dolga van. Ezek a háziállatok
már a hangyafészekben kelnek életre, mert már petéjüket
gyüjti a hangyamunkás. Van tehát igazi nyáj, mely él, sza
porodik, meghal és soha se látott napvilágot, nem ismeri ezt
a szép világot.
A rabszolgaságnak legkülönösebb formája talán az, hogy
a Myrmecocystus-hangya Mexikóban, ha van bőségesen virág
méz, külön odúban összehajt egy pár száz munkást, azok
mézet kapnak, annyit, hogy megbénul az emésztésük, fel
duzzad a potrohuk, átváltoznak mézescseréppé. Nem halnak
meg, de nem tudnak mozogni, ott kuporognak a pince falán
és bevárják az éhinség idejét. A többi hangya akkor lassan
ként kiissza őket, mire összezsugorodnak, megint vissza
nyerik az élő állapotot és újból kezdik munkás életüket.
Van tehát a hangyavárosban (nem «állam» ez, hanem
csak város a görög polis értelmében) rendi alkotmány. Három
szociális csoport mindenütt van. Úri osztály, mely repülni
tud és csak hímekből áll, repülő nőstény (ezt tévesen sokáig
királynőnek nevezték) és szárnytalan nőstény munkásosztály.

Ebből van sok és ezt nevezik a közéletben egyszerűen hangyá
nak. Így gondoltuk ezt sokáig és így is áll ez a tankönyvek
ben. De W. M. Wheeler, aki Amerikában tanulmányozta a
hangyaéletet, bebizonyította, hogy a három osztály meg
különböztetése csak nagyon felületes beosztás. A munkás
osztályban is van még sokféle munkacsoport, ő 27 «kasztot»
különböztet meg és azt mondja, háromféle munkás mindig
van. Ezt mások is vizsgálgatták. Ma úgy áll a dolog, hogy a
hazai hangyafajok városában legalább féltucat különféle
kézműves dolgozik. Minél behatóbban vizsgálják ezt, annál
komplikáltabb lesz az eredmény. Van mindenütt szállítómunkás. Ez nagy, izmos, hosszúlábú állat. Van katona is;
az meg nagyfejű és jól van felfegyverezve hatalmas rágókkal.
Van némelykor (példa a Camponotus-hangya) nagyfejű
hangya, melynek hivatása az, hogy nemcsak portás,
hanem egyszersmind ajtó is. Fejük éppen beleillik a fészek
nyílásába. Oda is tartják; fejükkel bedugják az ajtót. Figye
lik a járókelőt. Ha az ismerős hangya bekopog, a fej vissza
fordul, az ajtó nyitva van, az idegen azonban zárt ajtót talál,
borzalmas ajtót, mely még harap is. Az Atta-hangya munkás
seregében van apró háziszolga, mely sohase hagyja el a várost,
ott tisztogat. Belemászik a legszűkebb résbe is; teheti is,
mert a nagy szárnyas nőstények testének csak egyhuszadát
éri el. Milyen kedves gondolat! Van egy nép, melynek
cselédjei csak hüvelyknyi törpe leánykák. Valóságos tün
dérország.
Ezek a házi leányok kertészkedni is szoktak. Mert a
hangyakertészet a harmadik tény a hangyaműveltségben,
melyben már nem lehet kételkedni.
Ez is Délamerikában van. A hangya ott gombát ter
meszt, meg is trágyázza, gyomlalja, sőt új gombaformát is
tenyésztett, melyből főzeléket csinált.
Az Atta discigera nevű hangya Braziliában emiatt híres
állat. Kivág a levelekből meg rügyekből kis darabokat.
Megteszi ezt ugyan nálunk a rózsakertben a rózsadarázs is.
De az Atta szépen összegyüjti a levéldarabokat, hazaviszi
őket és e célra jó utakat is épít, melyeket tisztán is tud
tartani. Behurcolja a levelet nagyvárosába, melynek kéménye
is van, földalatt meg háromemeletes pincéje. A pincében

megszárítja a leveleket, a mellettük lévő «gombakamrában»
azonban tenyészti a gombákat.
A braziliaiak nem szeretik ezt a hangyát. Irtják a
«Szaubá»-t, ahogy lehet, mert nagy károkat okoz a termé
sekben. Éjjel fosztogatja a narancs- meg szamócaültetvénye
ket. A hangya bevárja, míg némileg megszáradt a levágott
szeletke, aztán nagy felvonulással hazaviszi. De nem eszi
meg, hanem a szárítókamrában még fínomabbra aprítja.
Gombócokat csinálnak a levelekből, s aztán elcipelik a
gombakertbe. Ott egymásra rakják. Nagy munkamegosztás
sal végzik mindezt. Van itt mindenféle hivatal. Az egyik
vágja a levelet, a másik vigyáz a levélmunkásokra, a harma
dik cipeli a szeleteket. Odahaza van külön munkás, aki
pucolja, van olyan, aki felaprítja a levélkását. Külön munkás
csinálja elvégre a gombócot. Csupa specialista, amely mást
nem tanult.
Braziliában hosszú évekig élt egy svájci búvár ( A. E.
Göldi), aki mindezt megfigyelte és szépen le is írja. Azt
mondja, hogy az új, még zöld gombócok közé a már fertőzött
régibb anyagot rendszeresen beledugják. Gondosan oltják a
talajt, hasonlóan mint a kertész kiülteti a kis csirázott növé
nyeket. A fertőzésnek foganatja is van. Már néhány óra
mulva penészes lesz az új gombóc.
Az egészből valami kenyérformájú cipó keletkezik, mely
ből kinő a szép kalapgomba, melyet már régen ismertek
Rozites gongylophora néven. De ezt a kalapgombát nem sze
retik a kis munkások, tönkreteszik, mert az nekik nem hasz
nál. Már a növekedését is gátolják azzal, hogy a gomba
fonalak végét leharapják. A gomba meg védekezik, nagyon
sűrűn nő a fonálhálózata és most jelenik meg valami, amit
még nem tudunk megmagyarázni. Bunkós, fehérjetartalmú
fonálvégek keletkeznek. Ezt falja mohón az Attahangya, ez
neki a főzeléke, ennek kedvéért kezdett ebbe a fáradságos
kertészetbe.
Tényleg kertészet ez, több mint mesterség, mert létre
hoztak itt valamit, ami a természetben nincs meg.
Tudja is a hangya, milyen fontos neki a kalarábé főzeléke
(így nevezik a gombafonalakat). Mert a megtermékenyített
nőstények, akik nem dolgoznak, lemennek a pincébe, ha el

hagyják a hazai várost. Ott felszednek valamit a gombából
és azt beledugják testük egy üregébe. Aztán kivándorolnak
és alkalmas helyen új pincét ásnak. Ott leteszik a gombás
gombócot és petét raknak.
Meggubaszkodnak a kis odúban és várják a jövőt. Meg
eszik petéik egy részét és felaprított petékkel meg saját
ganajukkal trágyázzák a gombakultúrát. A petékből kikelő
munkások azonnal megkezdik az új munkát, kimennek az
erdőbe, hoznak új levelet, megnagyobbítják a kamrát. Új
gombakert keletkezik. A gondos «királynő» értett tehát a
dologhoz, bár nem volt tapasztalata.
De a hangyák műveltsége még ennél is nagyobb csodát
produkál. Feltalálta a hangya a szerszámok használatát.
Ezt a nagy csodát magam is láttam Ceylon szigetén, habár
nem én fedeztem azt fel, hanem Doflein barátom, ki a mün
cheni egyetemen az állattan tanára volt és szép könyvet írt
a tropikus állatok életéről.
Ő figyelmeztetett engemet az Oecophylla smaragdina nevű
hangyára, melyet magyarul talán szövőhangyának lehetne
nevezni, mert tényleg megtanulta a szövést.
A szövőhangyának is van állatkertje. Pajzstetveket
tenyészt és azokat istállóba is tudja zárni. De hogy csinálja
ezt az istállót? Álcája selymes fonalat tud szőni, akár csak
a selyemhernyó. Ezt használja fel a kis hangya. Felcipeli az
álcákat a fákra és olyan helyet keres, hol két levél közel áll
egymáshoz. Két munkásszakasz dolgozik ilyenkor együtt.
Az egyik sorba áll és első lábpárjával összehúzza azt a két
levelet. Ezalatt a másik munkáscsoport úgy tartja az álcákat
állkapcsaiban, hogy megérintheti velük a két levelet. Minden
kor, amikor odaüti az álcát a levelekhez, az fonalat ereszt,
mely a levegőn megszilárdul. Összeszövik a leveleket, össze
varrják őket. Sokáig dolgoznak, nem kímélik az ivadékuk
életét; láttam, hogy a megsértett vagy már munkaképtelen
álcát egyszerűen leejtik a földre. De elvégre mégis elkészül
az istálló vagy új fészek az élő szerszámok segítségével.
Aki mindezt még «ösztönnel» akarja magyarázni, nagy
nehézségekbe ütközik. Mert itt tényleg bizonyos meggondo
lással dolgozik az állat. Kikeresi az alkalmas levelet és ehhez
meg tudja ítélni egyénileg az alkalmas helyzetet. Esetről-

esetre másképpen dolgozik, hogy sikerüljön a házikó építése.
Én nem hiszek az ösztönben, mióta láttam Indiában a szövő
hangya munkásságát, meg vagyok győződve, hogy az állat
nem «reflexmechanizmus», nem az ösztön rabszolgája, hanem
hogy van bizonyos fokú intelligenciája, mely ugyan alacso
nyabb fokú, mint az emberi, de mégis bizonyos műveltség
hez vezetett.
Éppen Ceylon szigetén még ma is van egy néptörzs a
járhatatlan őserdőkben, akiknek államrendszere és társa
dalma az európai emberhez mérten alacsonyabb fokon áll,
mint a szövőhangyák társadalmának berendezése, össze
hasonlítva a többi hangyákéval. A Weddák — ez a törzs
neve — nem ismerik a munkamegosztást, nem dolgoznak,
csak vadászatból és gyümölcs- meg maggyüjtésből élnek,
nem tenyésztenek állatot, nem ismerik a földművelést. Én
weddákat nem láttam, mert azok nagyon ijedősek és félén
kek; kerülik a sziget minden részét, ahol európai vagy
szingaléz megfordul. De láttam ausztráliai bennszülötteket,
akik hasonló műveletlen állapotban lézengenek. Azok se
ismerik a munkamegosztást, nincsen házuk. Már nagy
haladás, ha faágakból az eső ellen valami fedelet raknak
össze, úgy mint a gorilla is teszi a Kongó vidékén. Szerszámot
is alig használnak. A híres bumerangot nem ismeri minden
ausztráliai törzs. Ellenben gyüjtik az éles követ és azzal
vakarnak krétát, mert ezzel befestik az arcukat, a tollakat,
mert azokat a strucc tollának mintájára felkötik. De nem
ismerik a mezőgazdaságot, a város- meg útépítést, a tenyész
tést, a hangyaéletmódot.
Ilyen emberek eszével hasonlítom össze a hangyaművelt
séget, és nem sok olvasóm lesz talán a mondottak után más
véleményen.
A méhek élete.
A méhész úgy ismeri a méhek végtelenül érdekes életét,
hogy neki újat mondani arról talán már nem is lehet. Hisz a
méhet évezredek óta figyeli az ember, háziállat lett, mely
velünk együtt él. Minden tanuló tudja már, mi a királynő,
a dolgozó, mi a here, ismeri a viaszkot és a belőle épült sej
teket, látta, hogy látogatja a mézelő méh a virágokat, tudja,

hogy mézet és virágport gyüjtenek. Szereti az édes mézet és
nem gondol reá, hogy ezt a méh mézgyomrából köpi ki.
Mindenki tudja, hogy a köpűben van 20—40,000 mun
kás, néhány száz here és csak egy nőstény; tudja azt is, hogy
csak az ivadéknevelés miatt állnak össze egy társulatba
(nem helyes itt sem, ha államról beszélünk), mely háromféle
sejtet épít, ott neveli a lárvákat. Sok szép históriában el
mondták nekünk már a királyné és a herék nászrepülését,
a rajzást, a herék tragikus halálát. Egyszóval valóságos hős
költeményt írtak a méhek életéről és mi azt már gyermek
korunkban áhítattal hallgattuk.
Újat itt már nem lehet mondani, kivéve azt, hogy
minderről ma nagyon különböző véleményen vagyunk.
Megszerettették velünk a méhet, Napoleon még a címerébe
is felvette. De az új természetismeretnek a méh nagyon
titokzatos és bizonyos értelemben borzalmas állat is.
Szabad-e erről egyetmást elmondanom?
Azon kezdem, hogy a méh nem mindig társas állat.
Van egyedül élő méh is, éppúgy mint Ausztráliában
van egyedül élő nagyon érdekes hangya is. A társasélet
csak lassanként fejlődött ki. Itt is van civilizáció és törté
nelmi fejlődés, habár a méh csak nagyon későn fejlődött a
föld történelmében. Még a barnaszén erdeje sem ismerte a
m éhet; lehet, hogy egykorú az emberiséggel.
A társulás hozta magával, hogy voltaképpen három
méhfaj egyesült a mézelő méh- (Apis mellifica)-ben. Ha nem
tudnók, hogy mind a három a nagy nőstény petezsákjából
ered, okvetlenül külön fajnak kellene tartani a munkás
nőstényt, a királynőt és a hímeket.
A hímek például sokkal nagyobbak, rágóik elkorcsosul
tak, de tapogatójuk és különösen szemük igen nagy. Két
oldali recés szemük összeér és a három pontszem a homlokon
összeforrad egy háromszögbe. Mert minden méhnek öt szeme
van, de kell is a herének, mert szemüktől függ az egész
méhraj élete. A királyné kisurran a köpűből, mint a nyúl.
A herék lovagegylete követi őt. De a királyné zeg-zugosan
repül. Ha eltévesztik szemükből, vége a nászútnak, mind
éhen hal, katasztrófával végződik a nagy ünnep.
A királyné munkája abban merül ki, hogy naponta 1200

Méhkirálynő-bölcsők a lép szélén jégcsapokhoz vagy makkhoz
hasonlóan csüngenek.

A rajzásra készülődő méhcsalád méhei tömegesen ülnek a kaptár
kijárójában.

petét rak. Öt vagy hat esztendőt is el tud élni. Össze-vissza
van tehát 200,000 ivadéka. Kiszámították, hogy ez annak
felelne meg, ha valamely nő egész életében naponta húsz
harminc gyermeket szülne.
Ez a szinte hihetetlen plazmatikus munka épp olyan
hihetetlen viszonyokat hozott magával. Még sohasem volt
költő, aki gondolt volna ki olyat, hogy van egy királynő, mely
csak tojógép. Nagy palotában ül a trónon. Előtte folyton
táncol az udvaroncok serege és a tánccal minden mozgását
követi. Egyik a másik után megjelenik Ő Felsége előtt és
teleköpi a száját édes méhkenyérrel. Egy másik pedig várja,
míg van új pete, azt menten kicipeli a teremből, mert azt
fiassejtben elteszik és nevelik.
A munkásméhnek tényleg jobb az élete, az ismeri a rétet,
erdőt, a százféle virágot, annak színét, alakját, illatát, az
méhszorgalommal kijár a nagyvilágba, gyüjti a virágport
meg a virágnektárt. Egy részét megeszi, a másikat hazahozza,
mézet készít belőle gyomrában és viaszkot potrohában.
Aki ilyen életet él, annak sok mindent kell kifürkésznie.
Van tehát a munkásnak mindenféle érzékszerve. Mennyi,
azt még mindeddig nem tudjuk. Még mindig újabb meg
újabb felfedezéssel gazdagítják a rejtelmes méhszervek
hosszú lajstromát. És miféle hihetetlen érzékszervek ezek!
Már a here ugyan nem tapogat, mint a munkás, de van tapo
gatóján «tapogató lemez»-e, mely némileg emlékeztet a dob
hártyára a mi fülünkben. De ez csak külső hasonlatosság;
igazán nem tudjuk, hogy mire szolgál. Lehet, hogy fülelnek
vele. Ha ez így van, miért fülel akkor a hím kb. nyolcszor
élesebben, mint a nőstény? Arra is gondoltak, hogy a here
észreveszi a léghullámokat. A denevérnek megvan ez a tulaj
donsága és nagyon is jól tudja felhasználni, mert megismeri
ezáltal az előtte repülő rovarokat. Tessék megfigyelni egy
méhet, mely beletévedt a szobánkba és az ablakon keresi a
kijáratot. A légy mindig fejjel megy neki az üvegnek, a méh
azonban nem. Már tud az akadályról, még mielőtt érintke
zésbe került volna az akadállyal.
A méh tapogatója egyáltalában csodás mestermű .
Van benne üreg, melyhez belülről ideg vezet. «Palackszerv»-nek
nevezi ezeket a tudomány és azt tartja, hogy ez is érzékszerv.
Francé.
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Mit érzéke] vele az állat? Nem tudjuk. De nagyon való
színű, hogy a méh többet tud a világról, mint az ember.
Ezt menten észrevesszük, ha megfigyeljük a magatar
tását, amint rétre repül. Kiszámították, hogy egy méhraj
nyaranta vagy kétszáz millió virágot látogat meg. Magyar
földön vagy egy millió méhraj él, amiből már kitűnik a
méh nagy jelentősége a virág életében. De ezt a kétszáz
millió virágot bizonyos rendszer szerint látogatják, melyről
még nem sokat tudunk, csak azt, hogy van. Az Alföldön a
viráglátogatók fele méhekből áll, a hegyekben csak egy
negyede, a Tátrában csak egyötöde. A sárga meg fehér virá
got főleg a méhek termékenyítik meg. A vörös, ibolya meg
kék virágot mellőzik. Az előbbi esetben 84% volt a méh
látogató, az utóbbiban 19%. De a vörös lóhere mégis csak
kivétel, mert van millió méhlátogatója.
A méh ismeri a virágok szervezetét. Még a legkomplikál
tabb virágban is meg tudja találni a virágnektárt és a virág
port, és bizonyos lábmozgásokkal tudja az egyes virágszerve
ket ide-odatolni. Azt lehet mondani, hogy valóságos mester
séget űz. Ennek megfelelően lábai berendezése is olyan,
mintha kézműves volna, aki bizonyos szerszámokkal dolgozik.
Külön szerve is van, mellyel a viasz készül. Potrohán a
harmadik gyűrűtől kezdve van négy «viasztükör», mely volta
képpen mirigy, és kiválasztja a viaszt. Ezt külön kefével söpri
össze a méh, nagyon ügyesen tudja a viasszal megmintázni.
A mérges fulánk is nagyon bonyolult szerkezetű. A fu
lánk valódi célja nem az, hogy a méh megszúrja az embert;
a heréket szúrja agyon a munkássereg. Ismeretes, hogy ősszel
van a nagy csata, mely a herék kivégzésével végződik. Nyá
ron bőven van eledelük és a királyné várja még a férjét. A méh
társulat olyan bőkezű, hogy eltart néhány száz udvarlót is,
mely nem dolgozik. Ősszel azonban megváltozik a helyzet.
Ismerik a méhek körében is az élelmiszer-rendszert; van kímé
letlen törvény, mely úgy hangzik: aki nem dolgozik, az ne
is éljen. Megölik tehát a fölösleges heréket, céltudatosan,
rettenetes következetességgel. Megmérgezik őket. Minden
méhszúrás nagyon kevés mérget ejt a sebbe. Csak 0,00025 gr
az egész. Milyen borzasztó lehet ez a méreg, ha már olyan
kevés belőle az embernek is akkora fájdalmat okoz.

A fulánk vége olyan finom, mint a tű. Külön izmok segé
lyével döfik bele a szegény hímek testébe. De ezen kívül van
még egy pár ser te is, melynek szigonyos készüléke van. Ez
nem tapad a méh vagy más rovar testébe és ezért vissza is
lehet húzni. De az ember puha bőrében megakad és ezért ki
szakad az egész fulánk a méregmiriggyel együtt. Látszik
ebből, hogy a fulánk nem az embernek van szánva.
A hímek meggyilkolása különben nem az egyedüli bűn
tett, mely a méh életét megmételyezi. Betlehemi gyermek
öldöklés is van a köpűben, a fiatal királynőket szintén agyon
szúrják, ha a rajzásnak vége van. Tudja azt minden méhész.
De meggondolta-e valaha, hogy lehet megszeretni az ilyen
barbár gyilkos népséget? Már a nászút is valóságos tragédia.
Ez nem szerelemittas párok legfőbb megdicsőülése, hanem
borzalmas düh, a kéjgyilkos extázisa.
A királyné ott lebeg a kék azúrban, de a hímek dühös
vadászattal és vetélkedéssel üldözik őt. Megdermesztő a leg
főbb kéj pillanata is. A királyné és a here lebukik. Rendesen
elszakad a here nemzőszerve. De ha ez nem esik meg, akkor
leharapja a fiatal asszony, félretaszítja a haldokló férjet és
visszatér a köpühöz. Tudományos munkában olvastam ezt a
mondatot: «A lakodalom azzal végződik, hogy a királynő
kikapálja a here nemzőszervét hátsó lábaival. . . »
Iszonyú valami ez a rovarélet. Maeterlinck gyönyörű
szép könyvben magasztalja ugyan a méhvilágot. De mégse
szeretnék méhéletet élni. Milyen szomorú a szegény munkás
nők sorsa! Egész létüket azzal töltik, hogy szolgálnak a tár
sulatnak, méhszorgalommal dolgoznak. Nem ismernek örö
möt, nincsen változatosság az életükben. Rabszolgaéletet
élnek. Ritkán halnak meg odahaza, rendesen útközben éri
őket a halál. Azért is csak ritkán találunk holt méhet a köpü
ben. És ha van, akkor kisöpri őket a reggeli őrjárat a szemét
tel együtt, kidobja őket a köpü ajtaján. . .
Titokzatos és irgalmatlan ez az élet. Ha már a hangya
élete rejtelmes volt, akkor a méh nekem valósággal borzal
mas. Nagyon tévedtünk, mikor a méh életét megdicsőítettük,
mintaképnek tekintettük. Nem ismertük eléggé. Ez az állat
tényleg teljesen «embertelen». Még ma sem értjük a valóját,
mert egészen más világban él, mint az ember.
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Az állati beszéd.
Aki már megélte a nagy világháború idejét, bizonyára
fog még emlékezni a beszélő kutyák korszakára. Volt a háború
előtt néhány híres ilyen állat. Az «okos Hans», az ló volt, mely
tudott matematikát, a «beszélő kutya, Don» állítólag szépen
beszélt egy pár szót, sőt mondatot is. Miért csodálkoztak az
emberek akkor az ilyenen, hiszen van elég papagály, csóka,
rigó, seregély, mely tud fecsegni is. Sőt volt egy papagály,
mely 300 szót tudott. Mindezen nem csodálkozunk, nem is
megy ez állati beszédszámba, mert csak idomítás.
De a beszélő kutya sem újdonság. Már Leibniz, a nagy
német filozófus munkáiban van szó egy kutyáról (persze
német kutya volt), mely egy fiútól megtanult harminc szót.
Schneider K C. bécsi lélektani tanár az egyetemen bemutatta
hallgatóinak az Aniel nevű szelindeket, amely szépen beszélt.
Elmondta a nevét és még tudott nehány szót. «Durst, Silen
tium, Ja, Knochen, Nein és a Gose nevű sör», ez volt a nagy
tudása. Kilátszik ebből, hogy a szegény, bizonyára agyon
gyötrött eb német diákok között élt. Sőt volt macska is, mely
nemcsak beszélt, hanem énekelt is.
Mindebből csak az következik, hogy a felsőbbrendű álla
tok gégéje hasonló az emberéhez. És hogy állatot lehet ido
mítani.
Más kérdés azonban, hogy egymással beszél-e az állat,
vagy sem? Sok állat van, mely hangot ad. Sőt a néma halak
közt is akad olyan, mely bőg és morog. A madarak énekében
gyönyörködik mindenki; a békák brekegése, a kacsa szűnte
len kácsogása, a liba gágogása szinte kiállhatatlan, ha sokáig
halljuk. A hazánkban is előforduló vöröserű kabóca (Tibicen
haematodes) az ókorban híres volt az énekéről. A rómaiak
úgy gyönyörködtek benne, hogy kis kalitkában tartották a
kabócát, a görögök más véleményen lehettek, mert már egy
költőjük mondotta: Boldogok a kabócák, mert asszonyaik
némák. Nekünk se tetszik a kabócadal. I. Fabre, híres francia
rovarbúvár, egy ízben megfigyelte, hogy egy és ugyanazon
hím kerek 12 óra hosszat lármázott, aztán beleúnt — a tudós
és nem várta be a dal végét. Ez bizonyára nem volt szerelmi
dal, mert mellette ült a hitvese. Jókedvűen mondja a francia

búvár: Miért kiabált ez az állat? Hisz nem kell hívni valakit
hónapokig, aki mellettünk ül! Nem is jött sohasem egy nős
tény sem, akármennyire lármázott is a zenekar.
Az ilyen éneket nem igen lehet másnak tekinteni, mint
az életöröm megnyilatkozásának. Jókedvű a béka, a tücsök,
a kacsa, a bőgőmajom, ha lármázik. Ez az egész.
Ez persze nem beszéd. Mert aki beszél, az akar valamit.
És éppen ilyen okszerű beszéddel nem szolgál az állat. Ezt
gondolták még néhány évvel ezelőtt, de most megváltozott
a véleményünk. Új módszerekkel mégis megértettük végre
az állatok beszédét.
A pajpagály fecseg és nincs értelem a betanult pár szó
ban. De néha mégis van. Russ A.-nak Németföldön nagy híre
volt, hogy a madarak életét jobban ismeri, mint bárki más.
És Russ jótáll, hogy a következő kis történet tényleg meg
esett: Volt Németországban egy nagyon jól idomított efféle
madár, melyet ura, éppen mert büszke volt tanítványának
képességeire, madárkiállításra küldött. Ott némán, mogor
ván, szomorúan viselkedett a madár, nem szólt egy szót sem.
Visszajött a kiállításról, hol természetesen nem is kapott díjat.
Odahaza azonban hirtelenül megszólalt: «Lora nem beszélt».
Persze, a makacs kételkedő itt is mondhatja, hogy talán urá
tól hallotta ezt a mondatot és csak utánozta.
Mindenesetre: a kutya, a macska, a fogságban élő majom
nem beszél másképpen, mint hangokkal, melyekkel kifejezi
a kérést, az ijedelmet, a szerelmet, a dühösséget. Minden
búvár, aki a nagy Szunda-szigeteken járt, tudja, hogy ott a
gibbonmajmok együttesen szoktak énekelni. Az öreg hímek
kezdik mély hangon, a nőstények meg a fiatalság pedig végzi
valóságos kurjongatással. Aztán együtt nevetnek rikácsoló
hangon.
Garner Amerikában már sok évvel ezelőtt kezdte a maj
mok beszédét tanulmányozni. Eleinte kinevették ezért, de
elvégre mégis komoly tudomány lett a dologból. Nyolc külön
féle kifejezéssel adnak hangot a majmok. Mindig ugyanazt
ugyanabban a helyzetben, úgy hogy itt már szavakról is
lehetne beszélni. Madarászok ugyanezt állítják a libáról,
mások a kacsáról, de még a lóról is. Nagyon behatóan vizs
gálták a macska szólásmódjait. A rendes «miau» öt, sőt hét

változatban mindig mást fejez ki, egyszer kérelmet (nyisd
ki az ajtót), kedvtelenséget (ne szekírozz), fájdalmat és szerel
met. A fecskéről is azt állítják, hogy csiripelése szerelmes han
gulatot fejez ki, mint a madarak éneke általában, de ezen
kívül van valami vadászfüttye is. Ha pedig visszatér a fészek
hez, akkor megint mást mond. Vadászat közben azt kiáltja,
hogy: «ku vit», a fészek előtt pedig azt, hogy «ait». De ha inti
a párját, elkiáltja, hogy: «kivist». Ha nagy a veszély, akkor
elsikoltja magát: «devihlik». Halálos íiedelemben meg recseg:
«zecs».
Paszlavszky József, rég elmúlt barátom, a jeles állat
ismerő, azt írja a fülemüléről, hogy hangutánzó szavakban
így lehetne kifejezni az énekét:
Csű-csű-csű-csű-csitt!
Állj meg, állj meg — állj, állj, állj. Csak, csak, csak,
csak itt.
Gyűji, gyűji, gyűji csak! Füttyre tanítalak itt!
Persze, így szól a magyar fülemüle (Luscinia philomela),
melynek éneke csattogó és nagyon különbözik a nádi fülemüle
friss dalától. Másképpen szól megint a német fülemüle, mely
nek énekét tizenhatsoros versbe foglalták a német mada
rászok.
Mindez tényleg valamiféle nyelv. Az önkéntelen indulat
kifejezésekből lett a «szó», és ha a macskának hét szava van
és a fecskének öt, akkor az ausztráliai emberállat hatvan szó
val rendelkezik és a magyar ember harmincezerrel.
Talán nagyon egyszerű az összefüggés és nincs benne
semmi titokzatos. Talán csak annyi a különbség, mintha a
kis Jancsi kontárkodik a hegedűn, vagy pedig Reményi já t
szik. Elvégre ő is csak hegedül.
Persze, nemcsak madárnak, meg az emberhez közelálló
állatoknak van beszédük, hanem a rovaroknak is. Hangya
és méh is beszél egymással. Ezt megtudta legújabban a tu
domány.
Hogy a hangya megérteti magát a társával, azt már
régen tudtuk. Észre is veheti mindenki, ha csak néhány óráig
figyeli őket valamely vakációs délutánon az erdő szélén egy
hangyaboly közelében.
Itt botorkál a kis hangya a mohák őserdejében és meg

találja a kis cukormorzsát, melyet odatettünk. Meghökken,
aztán lelkiismeretesen megvizsgálja, mert a hangya jó hiva
talnok, sőt pedáns is. Talán kezdetben meg sem érti, hogy mi
az, ami talált, de végre mégis meggyőződött, hogy a lelet
jóízű, ennivaló, és annyi van belőle, hogy egymagában el sem
cipelheti. Cserbehagyja és megy keresni társát, hogy osztoz
zék a munkában. Ha fészektársra talál (a hangya megszagolja
azt), megáll és a találkozó fejére dobol tapogatóival. A másik
is felel és úgy beszélnek egymással, mint a görög kereskedő
a piacon, t. i. sok mozdulattal. Tényleg meg tudja magát
értetni, mert a társ szintén odavándorol a cukorhoz. Öt perc
mulva össze tud toborozni hat hangyát, tíz perc mulva össze
gyűlekezik nehány tucat, két óra mulva eltűnt a cukor. A tu
domány úgy nevezi ezt, hogy a hangyának van trillázó nyelve.
Tényleg, a tapogatók mozgásával megértik egymást. Az őr
hangyák dobolnak a munkások fején. Ha ellenséges hangyák
találkoznak, először trilláznak. Úgy látszik, szidják egymást,
mint a trójai harc hősei; aztán kezdődik csak a harc.
A méhről sokideig azt állították, hogy énekszóval érteti
meg magát. A méhész ismeri a dallamát. Más a nóta, h a jól érzi
magát a méh, külön, «ordítozó nóta» jelzi a kirajzást. Van
csalogató d a l; a fiatal királynék tutolnak és kvákognak.
De újabban ezt nem tartják beszédnek; ez csak tempe
ramentum, hangulatkifejezés, nem más, mint a kis jaj, ha
megütöttük a lábunkat, vagy a szerelem édes kiáltása, ha
a szerelmesek megélik a boldogság tetőpontját.
Münchenben él a híres zoológus V. Frisch, aki fel
fedezte a méh beszédét. A méh szárnyával beszél. Tánccal
mondja meg, hogy mit akar. Táncoló repüléssel jelzi a köpü
elő tt: Találtam egy nagy virágzó hársfát. Ez a méhtársulat
ban talán annyit jelent, mint a börzén a váratlan hausse. Jó
üzlet lesz — ezt az örvendetes hírt táncoló mozgásokkal jelzi
az egész társulat. Egyik a másik után indul a nagy fához.
A német tudósok elhitték kartársuknak, hogy a méh
ilyen módon sok mindent tud jelezni. De még ha igaza van is,
akkor is nagy ür tátong az ilyen állati beszéd meg az emberi
nyelvek között. Az állatnak nincs kifejezése az elvont foga
lomra, de mégis jelezni tud valamit.
Minden oldalról bizonyítgatják, hogy az állat az ember

társa, barátja meg vetélytársa és nem nélkülözi a beszédet,
mert az élet nem tud ellenni ilyen jelzés nélkül. Társasélet
lehetetlenség, ha a társak nem tudják egymást megérteni.
De hogy közeledik az a szegény megvetett teremtmény
szívünkhez, lelkünkhez, ha csak egyet-mást tud motyogni!
Az élet bölcseségéből származik az az ősrégi mondás: Ha
megértjük egymást, akkor szeretjük is társunkat. Mély meg
indulással vesszük az új hírt, hogy az állati lélek is talált sza
vakat. Legyen az még olyan együgyű, csak egy-egy gyámol
talan dadogó szó abban a nyelvben, melyben mi vagyunk a
mester, szinte az élet királya. Éppen ez a gyámoltalanság
csalja a könnyet szemünkbe. Mert halkan meghalljuk az
egész állatvilágból azt az intő szót, mely megremegteti lel
künket, felkorbácsolja lelkiismeretünket. . . Azt jelenti ez
a szó, hogy: testvérek vagyunk.
Rémes mesék a fehér hangyákról.
Eredetileg magyar állattant akartam írni, illetve egy
magyar zoológus emlékeit. De sokszor elkalandoztam más
országokba, mert éppen a hazát nem lehet igazán megérteni,
ha az ember nem ismeri a külföldet is. A termitákkal vagy,
mint tévesen nevezik fehér hangyákkal, azonban mégis vissza
találok messze földről Magyarhonba, mert már nálunk is
van néhány ilyenfajta; Dalmáciában a termita már közön
séges és ártalmas állat, mellyel minden nyáron csatározunk,
persze a rémes termitavilág csak Afrikában és Ausztráliában
található.
Azon kezdem a regét, hogy sok mese van a fehér hangyá
ról és lehet is, mert a tudomány még nem igen ismeri őket.
Elbújnak, oly földalatti életet élnek, hogy évekig lehet élni
termitaországban, anélkül, hogy csak egyet is látnánk.
A fehér hangya se nem fehér, se nem hangya. Rokonuk
nem a hangyák vagy méhek előkelő társasága, hanem a tetű
meg svábbogár. Mindamellett, mégis nemességet szereztek, ha
csak abból állót is, hogy valamennyi családjuk ősi származású.
A termesz tényleg már ősrégen lakta a világot, még mielőtt
hangya meg virág lett volna. Vannak búvárok, akik azt
hiszik, hogy talán a legelső rovar termitaszerű volt. Talán
azért olyan intelligensek és rejtélyesek.

Rejtélyesek már azért is, mert a szegény termita nem
szereti a napvilágot. Csak királynőjük meg annak a férje lát,
a munkásosztály, melyből a termitavárosban milliónyi van,
nem lát semmit. Nem ismerik a napot, se a virágok szépségét,
nem tudják, hogy van ragyogó ég és csillag. Az ilyen állat
persze más, mint a többi. Különc módjára él, rablóéletet foly
tat, van benne valami rideg, más világból származó. E szem
pontból nézve a termita talán a legérdekesebb állat.
1500 termitafajról tudunk, de van sokkal több. Mind
össze csak száz fajnak ismerjük az életmódját, lesz tehát még
sok meglepetés. Fiatal állatbúvárok, ha fontos, érdekes és
hálás feladatot kerestek, menjetek a meleg égövbe termitá
kat tanulmányozni. Ausztráliában sokat foglalkoztam velük,
a benyomásom az, hogy úgyszólván elhiszek mindent, bár
mely csodás dolgokat mondanak a termitákról.
Már az is milyen különös, hogy a tetűrokon annyira
hasonlít a hangyához. Itt is minden megvan, amit ott meg
csodáltunk. A munkás, a «nagy anya», a szárnyas hímek, a
nászút, a nagyfejű katona, a társadalmi tagoltság, a növény
tenyésztés, az építkezés, a háziállatok tenyésztése, ez mind
éppúgy jellemzi a termitavárost, mint a hangyavárosokat.
Csúnya egy állat a termita. Már a hangya se szép, de a
termita tényleg utálatos. Nagyon hasonlít a tetűhöz. Mintha
a tetű elvett volna egy hangyát és a termesz most az ivadéka
volna. Csápja van, hat lába, potroha nagy és gyűrűzött, feje
csodálatosan nagy. Nagyon tud harapni. Végtelenül falánk.
És most tessék megítélni, ki okosabb: a hangya vagy a
termesz.
A hangya nyalánk, a termita azonban tud rágni. Szétrágja
az egész földet, ha van elég belőlük. Éjjel-nappal rágcsál,
rombol, az őserdő faóriásait megdönti, a házakat és hidakat
teljesen szétrágja; a bútorok összeesnek, a könyvekből csak
por marad, a ruhákat szétrágja, a cipő eltűnik állkapcsaik
alatt. Az ember menekül a termiták elől, elhagyja a városo
kat, mert nem lehet lakni ott, ahol sok a fehér hangya.
Ceylonbanl áttam ilyen házakat, Ausztrália északi részé
ben résztvettem az általános rémületben, Újkaledóniában
gyüjtöttem ada okat, mennyit tud pusztítani ez a kis állat.
Ez a francia gyarmat voltaképpen a termiták miatt nem fej

lődik. Régebben a láztól, most hogy ausztráliai hajókkal be
hurcolták a termitákat, a rovaroktól nem tud megélni a la
kosság.
A trópusokban legveszedelmesebbek az Egyenlítő vidé
kén. Úgy látszik, csak miattuk épít az ember ott pléhházat.
Ausztráliában egész városok épültek pléhből. Minden mást
össze tud rágni a termeszhad és pusztításuk valósággal félel
metes, szinte természetellenes, mert nem látszik meg az utolsó
percig. Ausztráliában nagyon különöseket hallottam erről.
Queenslandban egy telepes kintfelejti egy este a kocsiját az
udvaron. Reggel nincs már ott a kocsi. Eltűnt a termiták gyom
rában. Cask a vasláncok meg a többi vasfelszerdés maradt
meg. 1781-ben írta az angol Smeathman doktor az első nagy
munkát a hatlábú ördögről és abban elmondja, hogy saját
testéről lefalták az inget éjjel. Egy telepes elutazik egy hétre.
Visszajön, rendben van minden, de a termiták észrevették,
hogy egy hétig nem védekeztek ellenük flittel. A háziúr leül
a székre. Az összeroppan. Az asztalra teszik az ételt, az asztal
összedűl. A tető gerendázata bedűl, eloszlik egy halom porrá.
A házban nem lehet többé lakni.
Afrika, India, Brazília meg Ausztrália fél leginkább a
termitáktól. Ott most már pléhházzal se lehet védekezni elle
nük. Mondtam már a hangyákról, hogy kultúrtörténetük
van. Ez áll a termeszre is. Egy pár évtized óta új történelmi
korszak állott be az életükben, megtanulták a pléh elpusztí
tását. Reáköpnek, mire megrozsdásodik, a rozsdát pedig meg
eszik. Ez a legújabb termitatalálmány. Megtanulták az ólom
átfúrását is, most az üveg se tud ellentállni nekik; bemázol
ják valami nedvvel, mely állítólag az üveget is megtámadja.
Maeterlinck nemcsak a méhekről, hanem a termitákról is írt
egy költőien szép könyvet. Abban az áll, hogy a Napoleonszigeten, Szent Helenán kényszerítve volt a lakosság, hogy le
bontsa és újraépítse Jamestown városát. 1879-ben Ferrol
kikötőjében szépen összerágott a termitanép egy spanyol
hadihajót is.
Franciaországban nemcsak a négerek meg a berber-népek
sokasága telepszik meg, hanem a termesz is. La Rochelle váro
sában már szerencsétlenség is volt emiatt. Utcákat kellett
elhagyni; házak dűledeztek, az előljáróság, a haditengerészet

palotája tönkrement, sőt a hivatalokban az írások is porrá
estek szét. De mégis a tél elől elmenekült a rovarnép; ott,
ahol fagy van. nem tud megélni. Európát tehát nem fogja
elpusztítani a termiták hada.
Leginkább szeretik a fát meg a papirost, ha nem is tudják
megemésztem. Most elmondom a csodák csodáját. Az ember
nek is a táplálék megemésztésére egész sereg baktériumra van
szüksége, ennek a párhuzamát megtaláljuk a termita belében
is, ahol ostoros és csillangós ázalék-állatkák élnek és ezek
segélyével emésztik meg a cellulózét. Entz tanár mutatott
nekem ilyen különös ázalékokat a magyar termiták beleiből.
Egy ideig tanulmányozgatta őket. De akkoriban még nem tud
tuk hogy a termita tenyészti az infuzóriumot a testében
azzal, hogy időről-időre bekebelez egy kevés televényföldet.
Még mindig rejtélyes, honnan szerzi a termita a vizet
olyan helyen, ahol nincs víz. Már arra is gondoltak, hogy talán
vegyi úton készítik hidrogéntartalmú táplálékukból és a lég
oxigénjéből.
Milyen nagy feltalálók ezek a kis állatok, az legjobban
látszik építményeikből, melyek mindenkinek feltűnnek, aki
csak Afrika meg Ausztrália szívében utazik. Hegyes kúpalakjuk van, néha nyolcméteres felhőkarcolók, rendesen gót
stílusban épültek; néha van tetejük is. Az építőanyag min
dig szilárd, faluk néha nyolcvan centiméter vastag, kőkemény
és ezért ellenáll még a trópusi zápornak is és alkalmas emberi
lakásra, mert néha 200 köbméter térfogatúak és belül gyak
ran emeletekre osztottak. Használja is néha a bushnigger
lakásnak, persze ha elhagyta azt a rovarsereg.
Mire használja azonban a termesz a nagy erődítményt?
Ez az ő Maginot-fala, a falakban van a tekervényes fel- és
lejáró, a föld mélységéből földalatti folyosó vezet a pin
cékbe, melyekben a behurcolt élelmet raktározzák, azt fel
dolgozzák és felnevelik lárváikat. Esőzés idején e csatornák
vezetik le a vizet. A nagy palotában van a «nagy mama» dísz
terme is, mindig földszint és oly hatalmas, hogy kétezer rovar
is elfér benne. Termesz úr és felesége él benne. Ő csupán gigoló,
nem csinál semmit, de helyét állja, ha az anya szaporodó
képessége lehanyatlik. Időről időre megtermékenyíti feleségét.
A szerencsétlen nőstény pedig másodpercenkint tojik egyet.

Csak úgy csöpög a pete a szülőgépből. A kétezer fehérhangya
pedig eteti és tisztogatja a «gépet», elcipeli a petéket, a férj
nek is ad ennivalót. Köröskörül pedig ott áll a nagyfejű kato
nák testőrgárdája. Aki nem engedelmeskedik, azt menten
megölik, persze az idegen rovart is. A testőröket nem váltják
fel soha. Egész életükben nem mozdulnak, ott esznek, élnek
és halnak meg. Sohasem láttak semmit, életük csak abból állt,
hogy hűen bevárták a halált. Megborzad a hátunk, ha meg
gondoljuk, hogy ilyen élet is van. Ha meghal a testőr, elcipe
lik, jön másik helyébe.
A nagy terem körül sok pince van, melyben élelmi
szereket őriznek. Fapor meg gumi a főélelem és néha termita

A termesz királynő kamrájában.
álca is. El sem lehet képzelni, milyen gaz kegyetlenséggé
fajult a termitacivilizáció; a nem életképes lárvákat kidobál
ják, a többit beraktározzák, mint a borjúszeletet a frigidaire
ben, ennivalót is adnak a szegény béna nyomoréknak, hogy
meg ne haljon. Mert kell a királynénak. Hozzák neki a saját
ivadékát, hogy felfalja, mert akkor több ereje lesz. Ez már
igazán pokoli képzeletre vall.
A második emeleten van a gyermekápolda, az iskola,
az egyetem, ahol megtanulják ördögi mesterségüket.
Az első emelet üres. Van egy méternyi magas oszlopsor,
mely a három többi emeletet támasztja, de az oszlopok közt
nincsen semmi. Azt hisszük, hogy ez a terem levegőtartalék.
A gyermekszobákból sok van. Faluk nem agyagból áll,
hanem valami új találmányból. Faport és gumit összegyúr-

nak és ebből épül a sok kamra. Ennek bizonyára valami
agyafúrt célja van.
A harmadik emelet építészeti szempontból remek. Bol
tozott kupola oszlopokkal, de szintén üres. Azt tartjuk, hogy
szellőztetésre szolgál, mert ez a milliós városnak nagyon
fontos.
A negyedik emeleten vannak a raktárak. Mindenütt
hemzseg a rengeteg állat. Egyiküknek sincs külön lakása.
A kommunizmus uralkodik. Egyéni élet sincs. A négyeme
letes háztól kiindul a sok földalatti csatorna. Hová vezet
nek? Igazán még nem tudjuk. Csak néha vették észre, hogy
összekötik a nagy várost valamely nagy fával vagy házzal.
Ott, ahol a felszínre kerül a cső, szépen befedik agyaggal és
alagútban menetel a munkásosztag.
Dél-Afrikában, Transvaal és Natal vidékén az egész ország
altalaja be van vonva e földalatti járásokkal. Azt állítják, hogy
egész Észak-Ausztrália minden része alagutakkal van össze
kötve. Ha a föld éghajlata tropikus volna, azt hiszem, már
rég kivájta volna az egész tekét a termiták ördöngős népe.
Ilyen a termeszvilág. Éjjel kijön a nagy rovarsokaság a
járatokból és kezdi a pusztítást, nappal dolgoznak a város
ban. Ki okosabb már most, a hangya vagy a termita? Tessék
azt eldönteni.
Nekem irtózatos mind a kettő — mióta ismerem a fehér
hangyákat, félek a rovaroktól, de különösen a termitáktól.
Aggastyánszerű, tetűszürke, magashomlokú fejük, jéghideg,
szenvedély nélküli, gépies életmódjuk iszonyattal tölt el. Ez
már nem állat, ez életgép. Ismerem az összes állatcsoportokat,
szeretem, teljes szívemmel szeretem, imádom ezt az ezer
szeres, csodálatos, isteni életét, számtalan megnyilatkozásá
ban, de a termitát nem a jó Isten, azt valami démon terem
tette. A kegyetlenség démonja, a szörnyűségek feltalálója,
az «embertelenség» törvénye nyilatkozik meg bennük.
A magyar erdő pusztulása.
Menjünk ki az erdőbe, de ne nézzük a természetrajongó
szerelmes szemével, hanem a kereskedő gyakorlati szempont
pontjából. Még akkor is érdekes látvány az a sok százszoro
san használható fatörzs, mely tényleg a legjobb vagyon

befektetés és az egyedüli soha le nem szállítható járadék. Ez
függ ugyan attól, mit csinálunk az erdővel. Szerencsét kockáz
tatni ezzel is lehet. Egy csapásra nagy vagyont ad. De ha
csak a fakereskedőnek neveljük, azaz egyforma, egy fajból
álló fákat nevelünk, akkor persze megesik az is, hogy a vihar
letöri az egész erdőt, az apácahernyó egy szezonban elpusztít
hatja, vagy a fenyőket ellepő gomba tönkreteszi évek vára
kozását.
De ha fiainknak, sőt még unokáinknak biztos járadékot
akarunk szerezni, akkor csak vásároljunk erdőt, azonban
szépen gondozzuk is, ne tűrjük meg, hogy csak egyfajta fából
álljon, ne engedjük meg, hogy letarolják, hogy dinamittal ki
lőjék a gyökereket. A természet törvényei szerint élő erdőből
minden évben ki lehet hozni jó és értékes törzseket; szép
kamatot ad egy évszázadon keresztül, s a kamat nem változik.
És az ilyen erdőben nem is lesz sohasem nagy károsodás.
Se a vihar, se a rovarvilág nem teheti tönkre.
Mindamellett benne is él a káros rovarok sokasága, de
nem tud túlsúlyra kapni. Az erdész jól ismeri őket, megnézi
a lombos fán a hernyórágás nyomait, megvizsgálja a gyöke
reket, ősszel keresgél a fakéreg alatt. Jól tudja, hogy nemcsak
rovarok élnek az erdőből, hanem madarak, csigák, száz
lábúak, atkák, férgek, sőt emlősök is. A mókus, az erdei egér,
a nyúl, őz és szarvas megrongálja a fákat, a csörgőszarka (Pica)
megöli a fiatal nyulat, a szajkó (Garrulus) kirabolja az énekesmadarak fészkét. És mennyire káros a gombák százezer faja!
Az erdőben székel a házigomba, a tűlevelű fákon elél egy egész
csomó a legártalmasabbakból. De legjobban mégis csak a
bogarakat meg a hernyókat gyűlöli az erdész az erdőben.
Ő tudja legjobban, mennyire pusztítják az állatok a fákat.
Az egér meg a kukac megrágja a gyökeret, a kérgen van az
ormányos bogarak sokasága, de különösen a szú (Bostrychus),
mely főképpen a fenyőfákban tesz nagy kárt. Megrágja télen a
kérget az őzike, a nyúl meg a mókus is. A háncsban és a fá
ban utakat rág a betűző szú, a fadarázs, sokféle lárva. A fenyő
tűket elpusztítja a cserebogár, ormányos és sokféle hernyó.
Még a bimbókkal is jóllakik a vad. Mindent összevéve, na
gyobb az erdőben az állati kár, mint az erdőtulajdonos járadéka.
Német pontossággal összeállították az egész jegyzéket,

milyen rovar károsítja az egyes fafajokat. Ebből a lajstromból
kiírom itt az erdei fenyőt, mely Poroszország legfontosabb fája.
A tűket megeszi a szürke ormányos és a fenyőlepke her
nyója. Kétféle ormányos bogár csak a fiatal tűket rágja meg.
A tű felbőrét pusztítja a fadarázs álcája meg az apácahernyó.
Van egy moly-faj, mely lyukat fúr a tűbe, egy gubacsszúnyog el
torzítja a tűk alakját. A tűből 13 rovarfaj él. De van külön
kéregfauna, fapusztító rovar; a gyümölcsökből megél egy
csomó rovar, a gyökéren is rág mindenféle hatlábú állatka.
Az erdei fenyőn összesen 70-féle károsító rovar van.
Aki ismeri az erdő titkos életét, inkább azon csodálko
zik, hogy van még zöld és életerős fa, mint a kár nagyságán.
De olyan bámulatos a növények életereje, hogy az erdőben,
ha még természetes igazi erdő, észre se lehet venni a kártevők
nyomát. Ha mindig nagy a rovarkár, ennek oka nem a termé
szet berendezése, hanem az emberi esztelenség.
Az erdők javarészét még mindig természetellenes módon
nevelik. A természetes erdőben az apácahernyó vagy a szú
csak a betegeskedő, úgyis elhaló fákat lepi el. Az egyforma
erdei fenyveseken, melynek javarésze úgyis gyöngélkedik,
persze se vége, se határa a károsodásnak.
A XVII. században kezdődött Európában a «modern»
erdőmívelés és 1649-ből jelentik az első nagyszabású szú-kárt.
1782-ben csak egyetlenegy erdőben 259,106 fát tett tönkre
a szúbogár. Tíz év alatt három millió halt el a Cseh-erdőben.
1871-ben a Cseh-erdőben 104,000 hektárnyi területen pusztí
tott a rovar, 300,000 fát ki kellett vágni. München közelében
van egy nagy erdő, melynek neve «Ebersberger Forst». 1888—
1891 között garázdálkodott benne az apácahernyó. 900,000
köbmétert kellett levágni, hogy az erdő megmenekülhessen
a végleges pusztulástól. Nürnberg környékén az ottani biro
dalmi erdőben egy esztendőben 1.112,000 köbméter fába
került a védelem. Poroszországban az erdei fenyőn élő kér
tékony hernyók miatt 32 millió köbméter fát vesztettek és az
utolsó évtizedekben nem kisebb a veszteség.
Az erdő pusztul, ha nem térünk vissza a természetes
erdőmíveléshez. Szerencsére belátta ezt az emberiség és min
denütt hódít ez a modern gondolat: Vissza a természet útjára,
legalább az erdőben.

Sáskajárás.
Mindenki hallott már róla, de városi ember ritkán ismeri
saját tapasztalatából, habár én éppen Pesten a mult század
utolsó évtizedében a Városliget közelében láttam a marokkói
sáska ( Stauronotus maroccanus) egy pár ezer példányát, mely
felhőként egy perc alatt beborította az utcát. A vándorsáska
( Oedipoda migratoria) Alföldünkön nem okoz olyan tetemes
kárt, mint az előbbi és inkább csak egyenként él minálunk.
De Egyiptomban, azután Oroszországban a Fekete-tenger
meg a Kaspi-tó közötti vidékeken valóságos istencsapás.
Az emberiség úgy félt a sáskapusztítástól, hogy még a
Bibliába is belevette az isteni büntetések sorába és ezt meg
értjük is, ha csak egyszer is látjuk milyen mohón fal ez a bor
zasztó állat. Nézzük csak az arcát, milyen kegyetlen. Mintha
pléhből volna. Harapógép ez, óriási, éles rágókkal, melyek
szétrágják a legkeményebb levelet is, a szalmaszárat, a her
nyót, legyet, bogarat is. Sőt a sáska felfalja megsebesített
vagy fiatal társát is!
A sáska úgyszólván megtestesíti az iszonyú, gépies,
kegyetlen rovartermészetet, melyben nincs egyetlenegy rokon
szenves vonás sem, legfeljebb csak az anyaszeretet, az önfel
áldozás a gyermekek kedvéért. De talán ez is csak átvitt
önzés. És a sáska életében ez is hiányzik. Két pengéből
álló kardszerű tojáscsövével a földbe rakja petéit és nem törő
dik többé velük.
Az apró sáska nélkülözi a szárnyakat és első naptól
kezdve rabló életet él. Már egy bét mulva ő is szaporodik;
egy nyáron tíz nemzedéke is keletkezik. Egy állat három hét
mulva 30—40 utódot termel, a tizedik nemzedék tehát 260
billióval lepi el a földet és ez az első tavaszi pár helyébe lépett.
Így jön létre a felhő, mely elsötétíti a napot. Ha csak
egy-két hónapig száraz és meleg a nyár, kezdődik a sáska
járás. Persze nem Nyugat-Európában, hanem a keleti és déli
pusztákon nagyon is könnyen lehetséges. A magyar föld
mindig veszedelemben forog, de volt sáskahad, mely még
Angliát, sőt Skóciát is ellepte.
Magyarországon a XVII. század kilencvenes éveiben, a
XVIII. században ismételten többször, továbbá a XIX.

Mielőtt a szitakötő szárnyrakelne, lárvája víz alatt él és többször vedlik.
Fent a lárva, alul levetett bőre.

században ötször volt nagy sáskajárás, és pedig 1847, 1856,
1860, 1876 és 1877-es években volt jelentékeny a sáskakár.
De most a XX. században mégis ritkább lett a marokkói
sáska, különösen meg a vándorsáska, legalábbis minálunk.
Észak-Afrikában azonban még mindig évente félni kell
tőle.
Volt ott olyan sáskahad, mely Ötven kilométer hosszú
ságban haladt. Nappal repülnek, éjjel falnak. Minden zöld
levél nekik esik áldozatul; behatolnak a gabonaraktárakba is,
megeszik a gabonát zsákostúl, felfalják a lakásokban a szö
nyegeket, a ruhát és fehérneműt, persze minden élelmi
szert is.
Régebben a paraszt cséplőfával védekezett ellenük, nagy
gödröket ásott, melyekben egy milliót is el lehet temetni az
átkozott rovarokból. Most másképpen védekeznek. A repülő
gépet használják. Így pusztítják a sáskát Amerikában,
Ausztráliában, sőt Indiában is, hol a Bombay-sáska nagy káro
kat okoz. A legjobb védőszert azonban a földmívelés új mód
szerével találták fel. Mióta nincs ugar, a sáska nem talál
helyet, hogy lerakja petéjét. Mindenütt annyi sáska van,
amennyi ugarföld. Ahol még hátramaradt a mezőgazdaság,
keleten, Dél-Oroszországban, Afrikában még mindig félnek a
sáskajárástól, de Európa szívében már elmúlt ez a bibliai
csapás és nem fog többé visszatérni.
A kilencvenes évek sáskahada talán nálunk is az utolsók
hoz tartozott, melyet pesti ember megélhetett. Még jól
emlékszem részleteire. Szeptember délután volt, mikor hir
telen valami sistergés hallatszott és az égen furcsa, gyorsan
közeledő, sárgás felhő látszott. Szél kerekedett és még mielőtt
tudtuk volna, mi történt, ellepett bennünket néhány tucat
mászkáló, szárnyakkal csapdosó, hüvelyknyi állatka. Az ar
con, a fejen, a vállakon, a ruhán kellemetlenkedtek. Az utcán
nem lehetett já rn i; tele volt mozgó, forrongó, összeszorult
nagy rovarokkal. Felhalmozódtak, összetapadtak, mihamar
állatpép keletkezett, undorító, roszszagú csatamező. Bemász
tak a ruhákba, mohón, reszkető gépies mozdulatokkal, néhány
percig hadonázva, zörgő morajjal, mely úgy hangzott, mintha
tízezer legyező egyszerre csapdosna. De épp olyan gyorsan
tűnt el a szárnyas had, amint megjelent. Visszamaradt több
Farncé.
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ezernyi sérült és halott; de amelyik még nem döglött meg,
az menten megrágta a többit, haldoklása közben.
A közönség menekült a házakba, mert már egy új felhő
látszott, mely egy perc mulva csörrenve az ablakokon ko
pogott. Egész délután tartott ez a rajzás. A lapok később
50 milliárdra becsülték a sáskák számát, melyek e nevezetes
napon meglátogatták a fővárost.
Bolhákról és poloskákról.
Bolhákról és poloskákról jó társaságban nem szabad
beszélni. A jó ízlés tiltja. Ez a jó ízlés nagyon kényelmes,
de tényleg ellensége az embernek. A jó ízlés tiltja, hogy meg
ismerje önmagát, testének, természetének szükségességeit, leg
fontosabb szerveit. Hiába, az Isten nem esztétikusnak terem
tette az embert a többi állattal együtt, hanem úgy rendezte
be azt a nagy csodát, melynek neve: «élő tevékenység», hogy
benne egyesül a legnemesebb és a legközönségesebb. Az
ember kiválasztott az egészből néhány részletet. Ezeket meg
dicsőiti, magasztalja, megénekli. Milyen édes a pillantásod,
meg az a pici piros szád, mondja a szerelmes. Az imádott
hölgy pedig rajong, hogy milyen nemes az a magas homlok,
milyen szellemes az imádott úr tekintete, milyen vállas és
magas a termete, milyen finom a keze. Mindegyik azt gondolja
a másikról, hogy úgy él, mint a félisten. — Pedig Isten tényleg
nem félisteneket teremtett, hanem «élő anyagot», melynek
minden törvényszerűségét teljesíteni kell, hogy életben ma
radhasson. A «törvény» meg nem ismer különbséget ízléses
és ízléstelen, megvetendő, illetlen, undorító életjelenségek
közt. Egyik olyan fontos, mint a másik, sőt a jó emésztés
fontosabb, mint a szellemes gondolat.
Nem, igazán nem vagyunk félistenek. Ha megfeledkezünk
valódi természetünkről, megbetegszünk, elnyomorodunk, meg
bolondulunk, sőt meg is halunk, ideje előtt.
Hiába, ez így van. Ütött a tizenkettedik óra, hogy meg
változtassuk az esztétikát, az erkölcstant, sok tekintetben
az életbölcseletet is. Minden orvos tudja, mennyi kárt oko
zott és okoz mindennap, hogy az emberek legnagyobb része
nem ismeri saját testét, hogy nincs fogalma az élet törvé
nyeiről. Megváltoznék az egész világ, ha annak megfelelően

volna berendezve a mindennapi élet, a társadalom, a munka,
az étkezés, a házasság, a gyermeknevel s, az üdülés stb. stb.,
mint azt testünk, lelkünk természete kívánja.
Több mint ötven könyvet írtam és mindegyikében igye
keztem tanítani a biológiai filozófiát, azt az ősrégi bölcsesé
get: Ember, ismerd meg önmagadat! Teremtmény vagy
és nem úr! Kövesd a természet útját. Ismerd meg a világ tör
vényeit és kövesd őket. Csak haszon lesz ennek a jutalma,
ha jelszavad az lesz: Légy ember!
Kemélem, hogy minden olvasóm, aki meggondolással
elolvassa ezt a könyvemet, jobban megismeri az állati ter
mészetet és vele együtt saját természetét is.
Hadd beszélhessek tehát a kártékony férgekről is, melyek
királya a bolha meg a poloska, mert ez is hozzánk tartozik.
A bolhákból is sokféle fajta van. Minden meleg vérű
állathoz a saját bolhája tartozik. A kutya, a macska, a vakon
dok, az egér, a denevér, a tyúk stb. mind szenved egy külön
fajtájú élősködőtől, így az ember is. Ebből következik,
hogy az emberi bolha csak azóta fejlődhetett ki, mióta van
ember a földön, ami egymagában is különös probléma.
De sokkal különösebb még a kis barna ugrálómester
izomzata, melynek alig van párja. Hat lábának combjában
olyan izom van, hogy a bolha kb. saját testhosszának száz
szoros távolságát is átugorhatja. Ha ezt átszámítjuk az
emberre, akkor kétszáz méter széles folyót is át kellene
ugornia. Közismert tény a bolhacirkusz. Érdemes az ilyet
megnézni. A bolhát rátanították, hogy ne ugráljon, hanem
szépen sétáljon. Kis kocsit is mozgat, sőt ágyúval is tud
tüzelni a cirkuszbolha. Előadás után pedig a direktor úr
kezére veszi és ott szabad neki vért szopnia. Szinte érthetet
len, hogy ilyesmikre rá lehet tanítani az ilyen apró állatot.
Épp ilyen csodálatraméltó a bolha szúrókészüléke. A bol
hának szája meg ajka is van. De az alsó ajak csatornaszerűen
alakult át, ebben fekszik a felső ajak. A felső ajak pedig
tőrszerű, belül üres és olyan tűhegyes, hogy befér a kis sebbe,
melyet a rágó ejt az ember bőrén. A rágok is átváltoztak,
fűrészfogakkal vannak ellátva és azok segélyével felvágják
a bőrt. Furfangos, ördögi szerszám ez. Az ágyi poloska még
hozzá négy ilyen tőrrel megy neki áldozatának, ezek is

fogasak, sőt van rajtuk visszafelé álló tüske is. Sőt a poloska
meg a bolha mérges nyálával meg is mérgezi az embert.
A bolhamérget kielemezték, kiderült, hogy a kígyóméreggel
azonos.
A bolha meg a poloska csípése tehát nem közömbös,
amihez még az is hozzájárul, hogy különösen a poloska nyálá
ban betegséget okozó baktérium is lehet, úgyhogy ragadós
betegségek is terjednek a teremtés e kedves alkotásával.
A hazai bolha csípése azonban még mindig csak apróság,
ha összehasonlítjuk a komoly megbetegedéssel, melyet a
meleg égövben okoz a homoki bolha ( Sarcopsylla penetrans).
Számomra egész Dél-Amerikát elrontotta ez a cudar élősdi.
Ott Bicho a neve és mindenki fél tőle. Mezítlábas embernek,
de állatoknak is nagy ellensége. A körmök alatt furakodik
be, vért szop és babnagyságra duzzad, lerakja petéjét a seb
ben, mire nagy fájdalmas daganat meg gyulladás keletkezik.
Hetekig is eltart, sokszor le is kell vágni egyik vagy másik
lábujjat.
Szerencsére csak az emberi bolha tud megcsípni bennün
ket. Mert a kutyabolha kivételével a többi bolhafaj szúró
masinája másképpen van berendezkedve. Már a kisebb
macskabolha a legtöbb ember bőrét nem tudja felvágni, a
többitől egyáltalában nem kell félni. Borzasztóan szenved
nénk, ha ez nem így volna berendezve, mert például a madármeg denevérbolhák különösen vérszomjasak és nagyon meg
gyötrik áldozataikat.
A legundorítóbb azonban nem a bolha, hanem a poloska.
Már a megaludt vérre emlékeztető színe, alakja, mely úgy
szólván csak potrohból áll, utálatos szaga és a veszedelmes,
fájdalmas poloskaszúrás, mind összehat, hogy minden ember
fél a poloskától és mégis mennyi van még mindig belőlük.
Azt állítják, hogy eredetileg Kelet-In diából jött az ágyi
poloska (Cimex lectularia). Ha ez igaz, akkor csak az északi
hegyes részekben honol, ott hol, mint Lahore-ben, télen fagy
is van. Mert a poloska jól bírja a fagyot és ma különösen a
hidegebb országokban székel.
Sajnos, meg kell mondanom, hogy a rutén felvidék és
a szomszéd Galicia most Európában az igazi poloskaközpont.
Jól emlékszem — háború előtti időben volt — este megérkez

tem ott egy kis városba. Csak egyetlen vendéglő volt nyitva és
annak is csak egy szobája. Az is régóta nem látott vendéget.
Hozzák a vacsorát a szobába. A gyetya fényénél már az aszta
lon látom az első poloskát. Fáradt voltam. Zacherlinnal be
hintem az ágyat meg az egész testemet. Lefekszem és el
alszom. De hamar felébredek, úgy érzem, hogy lángban állok.
Néhány perc alatt fogok egy tucat poloskát, megvizsgálom
az ágyat. A lécen ott ül száz meg száz, hosszú láncban, most
megmozdul ez a borzalmas csapat, indul felém. Az ilyen helyen
nincs alvásról szó, felöltözve, gyertyafénynél olvasok a hideg
szobában és figyelem a poloskákat. Saját tapasztalatomból
meg tudom erősiteni, hogy a poloska eszes állat, s hogy igaz
a monda a poloskáról, mely a fedélen felmászik és ott, mint az
őserdő piócája ejti magát áldozatának fejére.
De milyen érdekes! Évekig bejártam utazásaimon a föld
minden részét a meleg övben. És sohasem láttam poloskát!
Mindenféle fertelmes rovarral ismerkedtem meg a lakásokban,
meg hajókon, svábbogárral, mely akkora, mint a szarvas
bogár és olyan szemtelen, hogy eljön az asztalra, a levessel
telt tányérhoz, szúnyogfelhőkkel küzködtem, bolhák meg
homoki bolhák lepték el a szobákat, a melanéziai feketék
fodros hajában a tetű csak úgy nyüzsgött, atka, földi pióca,
mindenféle féreg megédesítette napjaimat, de poloska sehol
sem bántott. Csak ott, hol télen hó is volt. A fagy nem bántja,
éhezni is tud, állítólag két évig is és annyira, hogy teste
átlátszó, mint a petróleumos papír. Üres lakásban is van
tehát poloska. Nem segít a lakás tisztántartása, ha a szom
széd más véleményen van. A ház falán vándorol a poloska
emeletről emeletre, ablaktól ablakhoz.
El sem képzelhető, hogy ez a bűzös vendégünk nem volt
ismeretes az ókorban, sem Görögországban, sem Rómában.
A görögök csak Kolchisban, azaz a mai Oroszországban ismer
kedtek meg vele. És sok minden forrás azt állítja, hogy a
XI. században, az Árpád-királyok idejében megjelent az első
poloska, még pedig Strassburg városában, a ghettóban. Mások
azt mondják, hogy a keresztes lovagok hozták a Szentország
ból, de ez nem valószínű. Még más helyről azt állítják, hogy
Mátyás király idejében Boroszlóban fedezte fel egy német
természetbúvár, ki azt írja róla, hogy új állat, valami tetű

féle. Az angolok a francia szökevényeket vádolják; hugenotta
poggyásszal jött szerintük az első poloska Londonba.
Mindenütt jól befészkelte magát a kellemetlen portéka,
abol csak megjelent. Évente négyszer, ötven petét rak a falak
lyukaiba, a kárpit alatt, az ágyak eresztékeibe. A petéből
már kikel a kész poloska, mely néhányszor vedlik, de mind
járt kíséri a mamát éjjeli kirándulásaira. Tizenegy hónap
mulva maga is szaporodik és míg a szép pillangó csak hetekig
tud élni, a büdös poloska öt meg hat évig is ellakik a szobá
ban. Tessék kiszámítani, hogy egy poloska két év alatt 40,000
utóddal népesíti a lakást. Nincs is elég ember a poloskanép
számára, kilengenek a galambokra, a denevérekre is. Sok
fecskefészekbe is befészkeli magát a poloska és gyötri lakóit.
És mégis végtelenül érdekes a poloskák világa, ha tudo
mányos szemmel nézzük. Van az ágyi poloskának sokféle,
12,000 rokona, mely a fákon, a kérgen él és gyönyörű szép.
Sőt van olyan is, mely a vízben él. A vöröslábú (Pentatonia
rufipes) közismert, a gyümölcsjáró poloskával (Dolycoris
baccarum) már mindenki megismerkedett, ha málnát evett
és hirtelenül poloskaízű volt a szája, a mocsaras pocsolyák
felszínén ott korcsolyázott a molnárka (Hydometra) rova
rokra hajhászva, a vízben meg táncolt nagy evezőivel a
hanyattúszó (Notonecta glanca) és ijesztgetett a víziskorpió
(Nepa cinerea), még pedig nem hiába, mert nagyon is érzé
kenyen meg tudja szúrni a kezünket. A melegövi vidékeken
meg van bogárnagyságú, sőt óriás poloska is, olyan szép és
csillogó, mint a drágakő és olyan kevéssé ismert, hogy még
százszámra lehetne új fajokat felfedezni. Valamennyi olyan
büdös, hogy egyszer különös kis történet esett meg velem.
Újkaledóniában a pamutmezőkön ezer meg ezer cserebogár
nagyságú, pompás színekbe öltözött fapoloska él.Oly remekek,
hogy nekiülök és színes ceruzámmal lefestem őket. A (kép
meg is jelent a német Kosmos folyóiratban, mint szép színes
tábla.) Festegetek és undorodom, mert az előttem ülő fél
tucat poloska olyan bűzzel árasztott el, hogy csak fojtogatva
kapok levegőt. Hirtelen vége van a rajzolásnak — a bűztől
elájultam. Még talán soha festőnek ilyen hatásos modellje
nem volt.
Az állatoknak van egy külön «bűzmirigyük», mely a

potroh utolsó gyűrűjében fekszik és a hátsó lábpár közt
nyílik. Olajat választ el, mely külön hólyagban összegyűl,
és melyet az állat kifecskendhet. Csak akkor kezd «illatozni»,
ha finom cseppecskékben elszáll a levegőben. Az olaj mérges
és védelemre szolgál. A poloskák meg is mérgezik a közelük
ben élő kisebb rovarokat. Mérges a nyál is, mely megmételyezi
a szúráskor ejtett sebet. Sok poloskaszúrástól megbetegszik
az ember. Van a poloskáknak egy különösen borzalmas
fajtája, melyet álruhás poloskának (Beduvius personatus)
neveznek, és mely sajnos, hazánkban is él. Lárvája olyan
szemetes, mintha porral volna behintve; onnan ered a neve.
Csak nagyon elhanyagolt házakban él és ott vadászik éjjel
az ágyi poloskára, de pókokra meg legyekre is. Agyonszúrja
őket, de megszúrja az embert is. Megbénul a karunk egy időre,
ha ez a cudar rovar megtámad.
A házipoloskák tehát mérges állatok, tényleg apró hat
lábú kígyók. Nem lehet tűrni őket, sőt nem is szabad, mert
terjesztik a fertőzést. Petróleumból és benzinből készült sze
rekkel, poloskatinktúrával lehet is sikerrel védekezni ellenük.
Phylloxera vagy az állatvilág legjobb anyái.
Aki szereti a virágot, az gyűlöli a növénytetveket. Nem
tudjuk, honnan jött, hirtelen ott van a kertben vagy csak
a virágablak növényein az az ismeretes szürke bevonat,
mely száz meg száz kis tetűből áll. Minden hajtáson, melyet
ellepett a tetvek armadája, elfonnyad a fiatal levél, nem
hoz létre virágot. Meglátszik rajtuk, hogy kiszipolyozták a
nedvüket. Esetleg el is hal az egész növény. Milyen rémes volt
a magyar szőlőszetnek, mikor a mult század hetvenes meg
nyolcvanas éveiben a híres magyar szőlő is kezdett beteges
kedni. Elrothadt a gyökerük, minden évben kevesebb volt
a hajtás meg levél, már nem volt szőlő a tőn, három év alatt
tönkrement a palánta. Ott volt a gyökerén az átkozott
Phylloxera vastatrix, mely kiszívta a növények életnedvét és
kedélyesen elhagyta a szőlőtőt abban a percben, mikor meghalt.
Ilyenkor átvándorol a szomszédjára. Voltaképpen 1865-ben
lépett fel a betegség Franciaországban és három évvel későb
ben fedezte fel Planchon francia zoológus a tetvet, amelyet
azelőtt alig ismertek. Planchon úr megérdemli, hogy meg

őrizzük a nevét. Milliárdokat takarított meg az emberiségnek
felfedezésével. Mert ha idejekorán nem ismerjük meg a gonosz
tevőt, talán tönkrement volna Franciaország, a Rajna,
Olaszország, a magyar föld egész bortermése. Így is mérhe
tetlen károkat okozott a szőlőtetű, míg meg nem tanultuk,
hogy bizonyos amerikai szőlőn nem tud megélni és nem
szereti a homokos talajt.
Különös, hogy éppen Amerikából jött a gyógyszer, mert
ugyancsak onnan jött a betegség is. Nagyon valószínű, hogy
onnan vándorolt be a Phylloxera, illetve valamely szőlő
küldeménnyel érkezett postán Európába.
Igazi magyar állat azonban a közönséges levéltetű több
mint 300 különféle fajával, melyet a kertész kénytelen nagyon
behatóan tanulmányozni, annyi kárt tesz neki a rózsán, a
gyümölcsfán az Aphis-genusz sokféle formája, a hírhedt
vértetű (Schizoneura lanuginosa) az almafán. a rokon pajzs
tetű a szőlőn, barackon. A San José-pajzstetű ( Aspidiotus
perniciosus) Amerikában sok millióra rúgó kárt okozott az
almafán, de rokona a narancson is, és ezért szigorú törvénnyel
tiltják az Egyesült Államokban a narancs behozatalát.
Nagyon meg voltam lepve, mikor először Amerikába érkez
tem és a vámhivatalban felszólítottak nyissam ki összes
bőröndjeimet. Belenyúlt a hivatalnok, kikereste azt a pár
narancsot, amit magammal vittem és szótlanul beledobta
egy nagy ládába, melyben összegyüjtik a narancsot, hogy
megsemmisítsék.
Mindebből a sokféle kártevőből aránylag ártatlan még
a rózsatetű bevonata. Ha kis nagyítóüveggel nézzük, nem is
olyan csúnya állat ez a kis zöld tetű. Mókásan lépdegél hosszú
vékony lábán, apró tapogatójával vizsgálja a levelet. Nagy
potroha van, két kis csővel. Ha nyugtalanítjuk, menten
kiválaszt ott két kis cseppecskét. Régebbi állattanokban az
áll, hogy mézből áll ez a csepp, de most tudjuk, hogy csak
ragadós nedv. Vele védekezik a kis, másképpen védtelen
állatka. De van mézes lepény is a tetű körül, t. i. emészté
sének végproduktuma, melyet eltaszít magától hátsó lábaival.
A nedv meg a «méz» összefolyik, bevonja a növényt csillogó
ragadós páccal. Ezt nevezik mézharmatnak. Szép a szó, de
nem éppen költői a valóság, mely mögötte lappang.

A tetű szájából egy kis pipa lóg ki, mellyel megszúrja a
növényeket és kiszívja a nedvet. Ez a kis pipa a világ leg
drágább műszere, mert ez a nedvszopás okozza a világra
szóló kárt.
Így éli a levéltetű idillikus életét. Mert idillikus az is,
hogy a kis tetű nem megy férjhez, hanem szűzen szüli meg
azt a sok kis állatkát, mely rendesen, mint a bárányok, való
ságos nyájjal veszik körül anyjukat. Húsz gyermek van egy
mama körül; egész nyáron szaporodik a nyáj, csak a nyár
másik felében jelenik meg a szárnyas hím, mely ilyenkor
eléggé kellemetlen úton-útfélen. Télire kell megtermékenyí
tett, jól védett, a növény gyökerein elrejtett téli pete, mely
nek nem árt a hideg.
De van romantika és titok is a tetűéletben.
Jön a hangya, keresi a mézharmatot. Ha nincs elég
belőle, megfeji a levéltetűt. Addig nyomja a potrohát, míg az
engedelmeskedik. Tudjuk már, hogy istállóba is zárják a
jószágot, háziállat lesz belőle.
Van gubacstetű is, mellyel a hangya hihetetlen dolgot
mível. A szárnyas tetű keresi a kukorica gyökereit, a hangya
meg megsegíti. Bevárja, míg földre kerül, aztán odavezeti a
keresett növényhez. A puhatestű tetű nem tud ásni,
annál jobban a hangya, alagútat ás, aztán rágóival meg
ragadja a buta tetűt, odaviszi a leggyöngédebb gyökerekhez.
De előbb levágja a szárnyát. Nem kell a rabszolgának. Az
megkezdi a szopást, és többé nem menekül.
Nem menekül még az ellenség elől sem ; a tojó-potro
hával gondoskodik róla, hogy a tetves nép ki ne haljon.
A katóka, a bogarak legkedvesebbike csak levéltetűből él.
Megfigyelték, hogy két nap alatt kétszáz tetűt is megevett.
De a lusta, felduzzadt áldozatok nem is menekültek, leg
feljebb oldalra feküdtek. Négy ilyen bogár meg az álcája
meg tud tisztítani egy egész gyümölcsfát a levéltetvektől.
A katókát tehát nem szabad bántani. Szent állat ez a ker
tész szemében.
A hangya meg jól tudja, mit jelent a kis Coccinella az ő
nyájában. Merészen megtámadja a nálánál sokkal nagyobb
bogarat, meglocsolja hangyasavval, leharapja a lábát. De a
bogár félgömbalakú felső szárnyai alá búvik. Ő a páncélos

kocsi a rovarvilágban. Nem lehet megtámadni. A hangyák
el is húzódnak, de visszajönnek erődítésekkel. A nyáj ezalatt
nyugalmasan szopogat, teljesen a hangyákra bízta védelmét,
mely mégis annyira sikeres, hogy még mindig van bőven
levéltetű, de van katóka is és van hangya. Mindhárman
meg tudnak élni a háború ellenére is. Egyensúly uralkodik
a természet világában és még a tetű életében is tükrözik az
Istenség nagy törvénye: a kiegyenlítődés.
Repülő gyilkos.
Aki a természetben csak gyönyörködni akar és benne el
akar sétálgatni, mintha paradicsomi kertben járna, mely
megvédi a szívet az emberek kegyetlensége és kemény kér
lelhetetlensége elől — az ne olvasson tovább. Mert ebben a
fejezetben csak gyilkosságról, rablásról, gonosztettekről van
szó. De aki meg akarja ismerni az élet meg a világberende
zés valódi helyzetét, az figyeljen a szitakötők életére, melyről
itt el akarom mondani a lényegeset. Elvégre ilyen a világ,
amelyben élünk és jobb, ha tudjuk, milyen a valóság. Nem
segít a rózsafátyol, az illúzió, a költők édes szava.
A szitakötő szép állat. Tudja azt mindenki. A legelegán
sabb repülőgép. Kitűnő egyensúlya van, torában ott van az
izommotor, mely hallatlan teljesítménnyel felülmúlja a Messer
schmidt-gépet meg a Spitfiret. A biotechnika itt mester
művet alkotott. Az emberi technika mintául is vette, meg
figyelte, vizsgálgatta, utánozta. Nem véletlen, hogy a repülő
gép, ha nagy magasságban látjuk az égen, feltűnően hasonlít
a szitakötőre. A különbség csak az, hogy az élő mestermű
nem zuhan le. . .
A szitakötő nem nyugszik soha, csak hűvös, borús napon.
Ilyenkor ott csüng a nádszálon és olyan erőtlen, hogy akár
kézbe is vehetjük. De meleg nyári napokon dél idején, zivatar
előtt úgy repül, mint a villámcsapás. Látszik, hogy igazi
hazája nem a magyar Alföld, hanem a meleg égöv.
Nem tudtam, hogy annyi szitakötő van a világon, csak
mikor először jártam a délamerikai nagy őserdő rejtett
folyóinak partján. Itt ismeri csak meg az ember, milyen nagy,
szép, élénk ez a fémszínű állatcsoport. Már nálunk is remek
látvány a fénylő kék karcsú szitakötő (Calopteryx virgo) hímje

vagy a ritkább nagy lapos szitakötő (Libellula depressa).
melynek potroha tündöklő aranyoszöld meg sárga.
Korán reggel kél a röpülőgép a patakok meg folyók
harmatos partján, hol éjjelezni szokott, akkor kezdi a gyil
kolást és nem szünetel vele napestig. A tiszavirágot fogdossa,
a szúnyogokat, kis legyeket, sőt pillangókat is. Nem kímél
semmit, ami csak röpül, és amit könnyen el tud ejteni. Ennyi
ben nagyon hasznos á lla t; több volna a szúnyog meg légy,
ha nem volna annyi szitakötő. Röptében fogja meg a vadat,
hátulról lesujtja a rosszabb repülőt, fogva tartja a prédát első
lábszárával, alsó ajkán van egy harapófogó és ezzel szét
szakítja a pecsenyét. Rendesen nem a levegőben ebédel,
hanem leül valamely nádszálra és ott lakmározik. Minden
nap sokszor étkezik, igazi rabló, aki a magányt szereti,
akinek nincs barátja, aki csak ellenséget és zsákmányt ismer.
Csak egyszer hagyja abba a gyilkolást. Lakodalom napján.
Azon a napon, amelyen nem szúnyogot, hanem szitakötőt
fogdos. Mert potrohának végén is van egy harapófogó. És
ebben fogva tartja a hím a feleségét. Szerelem helyett rab
ságot hoz a párjára. De a nőstény engedelmeskedik, levezet
teti magát valamely nádszálon a vízbe, sőt a víz alá is. Külö
nös, hogy ott nem fullad meg a két állat, habár víz alatt
nem tudnak élni. Ott lent felvágja a nőstény a nádszálat és
petét rak bele. Ez megismétlődik, s annyira elfoglalja az iva
dékgondozás a fiatal párt, hogy ilyenkor teljesen védtelen.
Minden hal el tudja kapni. Végre felmásznak a szárazföldre.
Pihennek és száradnak. A harapófogó szabadon engedi a
nőstényt. E pillanatban már szétrepül mind a kettő. Nem
fogják egymást viszontlátni, nem ismerik a páros életet. Az
ivadékra se gondolnak. Ha a fiatal nő ott vadászna az ura
«életkörében», menten nekitámadna a másik. Megint csak az
éhség kergeti őket, míg valamely őszi reggelen nincs már
bennük erő a repülésre, a motor megáll és a nagy, bágyadt
zöld gombszem, mely mindig mozgott és minden oldalra
tudott nézni, már nem mozog többé.
Az ivadék a tó fenekén időközben életre kelt. A lárva,
mely kikelt a petéből, igazán visszataszító, iszapszínű, orcája
emlékeztet a görögök rémfantáziájára, az Empusára és
Lamiára. Fogója van, mellyel apró halat, de különösen poron

tyot, más rovarálcát meg tud kapni. Menten megeszi őket,
még élő állapotban. A szitakötő csak rabló, de álcája a gyil
kosság megtestesítése. Éjjel-nappal gyilkol. Nem tud béké
ben élni semmiféle állattal. Miféle élet lehet az ott a tó fene
kén. Az iszap hirtelen megelevenül, kísértet lesz az álcából,
mely tőrrel támad és azt mellünkbe szúrja.
Még a tél se árt ennek a förtelmes lénynek. Ha az iszap
megfagy, nem tesz semmit. Már az első tavaszi napon
jelenti egymásnak a remegő poronty és apró halacska: itt
van megint a nagy haramia. A nagyobb halak azonban nem
sokat teketóriáznak vele. Megeszik, ha rajtakapják. De ő
jól el tud bújni. Iszap alá merül és láthatatlanul ott lesel
kedik.
Kellemes életet él, de mégis megvan a maga gondja. Mert
senki se tud ebben a világban gondtalanul megélni. A szita
kötőlárva nagy gondja az, hol kap elég levegőt? Belével
lélekzik. Behúzza a vizet és abból veszi ki a levegőt. Ha
megvizsgáljuk ezt a belet, azt látjuk, tele van zöld mosza
tokkal. Azokat nem emészti meg, mert belőlük áramlik az
oxigén, melyre szüksége van. Elvégre mégis van valami
barátság az álca meg a növények közt, legalább az állat
belében.
Így elél három-négy esztendeig is. Aztán a nagy gyilkos
számára is jön a feltámadás napja. Érdekes, hogy sokszor
ugyanabban a mocsárban, ahol éltek, valamennyi szitakötő
lárva egy és ugyanazon napon mászik fel a nádszárakon, ott
felszakítja a csúnya ruhát. Kijön belőle a pompás repülő,
mely menten kiszáll a napra.
De mert együtt kelnek életre, sokszor összeverődnek nagy
csapatokban. Tessék elolvasni a következő hihetetlen adatokat.
1900. június 5-én Belgiumban megjelent egy szitakötő
hadsereg, mely száz kilométernyi szélességgel, 170 kilométer
hosszúságot ért el. Antwerpen városában annyi volt a szita
kötő, hogy több óráig nem tudtak közlekedni a kocsik.
A porosz Königsbergben is volt ilyen szitakötőjárás, az alsó
Rajnán is és ott megfigyelték, hogy a nagy sereg szétfoszlott,
mihely t elérte a Rajna folyó mocsaras ligeteit, ahol sok a
szúnyog.
És utoljára mondom meg a legcsodálatosabbat. A szita-

kötő is ősrégi állat. A tiszavirág (a magyar faj tudományos
neve: Palingenia longicauda) talán a legrégibb, a tiszavirággal
táplálkozott már a kőszénkorszak mocsaraiban a szitakötő.
De az más volt, mint a mostani. Az angol kőszénben meg
találták maradványait. Szép kis állat lehetett ez a Mega
neura, 70 centimétert mért, míg a mai fajok csak hét centi
métert érnek el.
Óriás volt, de társai is óriások voltak, nagy svábbogarak,
nagy botsáskák és rengeteg termiták, az éppolyan rengeteg
zsurló és óriási fák tövében. Nem volt se madár, se sirály, se
pillangó, sem négylábú állat, az embert el se lehet képzelni
ilyen környezetben.
Az óriási szitakötők ideje elmúlt, a nagy állatok is ki
haltak; az ember szinte érzi az ilyen elgondolkozásban, hogy
forog az idők kereke. Még van apró szitakötő, de mindenből
meglátszik, hogy a nemzetségük hanyatlik. A világ folyton
változik és senki se tudja, mi lesz még. Csak szitakötő nem
lesz többé.
A finn repülők.
Mikor kibujt bozótos, még nedves fejével a gubóból,
már beesteledett a nagy finnországi fenyvesben. Ő nem
a fenyőt szerette, csak azt a pár fűzbozótot, mely a mocsár
partján zöldelt. De azokat se látta, mert a fiatal Lasiocampa
quercus még egyáltalában nem látott semmit. Csak érezte,
hogy még van napfény, levegő, a nagy ür, a növények
szaga körülötte.
Az északi vidékek lassan vándorló estifénye alig válto
zott. Fehér köd szállott fel a nagy tócsákból, felhúzódott
hosszú sávokban a nyírfák körül. A tőzegmohák barna pár
náiból valóságos szúnyogfelhő szállt fel. A nyári est ott
fenn Finnországban már hűvös. Mocsaras pocsolyák tükrözik
vissza a felhős halványkék eget. Vadkacsák suhogva repül
nek, a bölömbika bőg.
És a fiatal tölgylepke megérezte az élet nagy élvezetét.
Kiterjesztette a szárnyát, azt a szép, gesztenyebarna szárn y at,
melyen elől fehér pont csillog, melynek szélén ott van a
fénylő, aranyszínű, széles sáv. Kívül befogja ezt még egy
selymes gesztenyesáv, melyet cafatos bársony határol. Szép

állat ez a Lasiocampa, csápja is különös. Mahagóniszínű, sok
széles lécből áll. A csáppal fogja érzékelni az asszonyt és
a nagy boldogságot, mely az asszonyban rejlik.
Két óráig szárad a fiatal lepke, azután megkezdi a nagy
utat. Keresi az asszonyt. A finn repülőútra kel. Hazájában
a nyári éjszaka megtartja a napvilágot. Este lesz, de az est
ből közvetlenül kibujik a reggel. Az esti óra tehát alkalmas
az indulásra. Magasra száll; alatta szegényes, virágtalan
a fenyves. Mogyoró és alacsony bokrok, végtelen sok tó.
Nagy füzesek. Jól ismeri őket, hisz hernyója ezekből élt,
ezeken koplalt, mert korábban kelt ki a petéből, mint a
fiatal fűzfalevél a rügyből és kénytelen volt a rügyeket meg
a kérget is megrágni, mert oly sokáig nem volt levél. Szomorú
emlékek. Két és három esztendő is kellett ahhoz, míg kikel
hetett a bábból. Milyen fanyar odafenn az északi vidéken
az élet! Nem minden évben van lepke. Sokszor csak minden
másodikban. A Lasiocampa voltaképpen nem is finn lepke,
hanem magyar, német, francia. Bukovina nagy tölgyeseiben
van igazi hazája. Csak eltévedt a skandináv országokba és ott
új hazára talált, melyben most délibb vidéket keres.
Kísérteties ez a repülése a fehér sarki éjszakában. De
milyen kitűnően is tud szállni! Milyen keskeny a bundás
teste, milyen jóltermett az alakja, a repülőgép valóságos
mintaképe. Ha kiterpeszkedik, talán olyan nagy, mint
egy férfi keze, de a kéz öthatodrésze csak szárnyból áll.
A szárny is selymes, az egész forma csak repülésre van
berendezve.
A tölgylepke száll. Éjjel-nappal száll. Ott lent van elég
virág, melyben sok a méz. Nem törődik velük. Két évig
várta a nagy repülés napját, most már nem tartja fel semmi
és senki.
Csápja ki van terjesztve. Az ember azt gondolná, hogy
ez a repülőgép antennája. Talán vele szimatolja már a nagy
távolban az asszonyt, az ő párját. Mert csak azt keresi.
Ha meg nem találja, ki fog halni a tölgylepkék nemzetsége.
De nem halt ki, a Lasiocampa ritka állat ugyan, de mégis
van belőle északon meg délen, tehát meg tudja találni a
nőstényt.
A fehér éjjelből reggel lesz, felhős déli idő, ködös est

és megint fénylő éjjel és ő még nem pihent. Nem is változ
tatta az irányt. Mindig délnyugat felé száll. Elhagyja a nagy
finn fenyveseket és csak másik éjjel száll le rövid pár órára.
Keres is mézet a virágokból. De reggel megint útnak indul.
Második, harmadik napon még mindig úton van. Szárnyai
már kopnak, elvesztik a bársonyt, a szárny széle szakadozik,
de még tud repülni. Mindig jobban érzi azt az illatot, mely
megigézi. Harmadnap este hirtelenül megáll. Szinte hanyatt
esik. Itt v a n ... itt van az asszony.
Finn parasztház, fából épült viskó, kis kert, káposztá
val, sőt virág is van, egy pár szerény nefelejts. Mellette meg
a zabmező. A repülő megáll a háztető előtt. Ott keresgél.
Hamar meg is találja a rést, mely beengedi a padlásba.
Odabenn pedig nagy társaság van. Sisteregve repül egy tucat
Lasiocampa egy nőstény körül, mely ott kelt ki a gubójá
ból. Mind messziről jött, Oroszországból, Finlandiából, a
lapp mohapuszták vidékéről. Valamennyi egy, két, három
napig is röpült, mind elpazarolta az erejét a nagy kalandra,
hogy megtalálja ezt a halvány, mozdulatlan nőstényt, mely
ott kapaszkodik a gerendán. Ez az állat nem szép, nem
vonzó, nem más. mint egy nagy zsák telisded-tele petékkel.
Várja a termékenyítést, de nem tesz semmit, hogy szeretetre
méltó is legyen. Csak egy vonzó tulajdonsága van, illatozik.
Ez az a rejtelmes illat, mely sok mérföldnyiről mágikusan
vonzza a hímeket.
A hímek táncolnak, taszítják egymást, röpdösnek, pa
rádéznak, tolakodnak. Végre győz a legerősebb, a legügye
sebb. Vagy csak a véletlen? A petezsák megteszi a köteles
ségét és ebben a percben megszűnik a nőstény illata.
A hímek lassan ébredeznek az álomból. Most látszik
csak, hogy halálra fáradtak. Aki nem érte el a célját, el
rontotta az életét. Nincsen már erő benne, hogy új meny
asszonyt keressen. Csak egyszer lehet ilyen messzire repülni.
Másnap reggel mind halott, a szerencsés férj se tud tovább
élni. Ő is halállal fizeti meg a diadalt.
A kövér nőstény most mászik ki az oduból, keresi a
kijáratot. Ő is röpdös. De nem keres mást, csak a legköze
lebbi fűzfát. Ott rakja le a petéit. Egy tucat új lepke lesz
belőle.

A finn repülő hősi halált halt. Ő is nemzetiségéért ál
dozta fel az életét. Ez a «szerelem» tragikuma az állatvilág
ban. Rejtelmes, szomorú, elriasztó és vonzó, érthetetlen az
észnek és mégis szívünk mélyében olyan könnyen érthető. . .
Liszttakácsok.
Mikor Amerika megkezdte gabonafölöslegéből a sok hajó
rakományt Európába küldeni, az öreg kontinens azt hitte,
most nem lesz többé ínség és élelmiszerhiány. Tényleg egy
ideig így is volt. Mert akkor még tudtak fizetni.
A nagy gabonaáradat megkezdődött Magyarország ro
vására. Egykor mi voltunk Európa nagy magtára és mi
küldtünk neki acélos búzát, a világ legjobb búzáját. Amerika
is kitett magáért, elküldte a bronzbúzát és — a liszttakácsot.
Megküldte a filoxérát és a kolorado burgonyabogarat is. Nem
akarattal, hanem mert a sokmillió tonna gabonában, a hajók
hasában elrejtőzött a gabona kártevője, mely azóta egész
Európába befészkelte magát. Szereti a dunai hajókat és
különösen a nagy gőzmalmokat, hol a levegő mindenkor
poros és meleg. Mert a liszttakács nem szereti a telet meg a
hideget, egész évben szaporodik és neveli számtalan fiókáit.
Most már tudni akarja az olvasóm, mi is az a liszttakács.
Bevallom, most gyártottam ezt a szót és ezelőtt nem hal
lotta senki. De nem találtam magyar nevet és a német
elnevezés: «Mehlweber» úgy fején találja a szeget, hogy
kedvet kaptam a szószerinti fordítására. Van tudományos
latin neve: Plodia interpunctella, de az nem mond semmit.
Csak a szakember tudja, hogy a Plodia kis lepke, a mollyal
rokon, hogy hazája Északamerika, de most meghonosodott
mindenütt, nálunk is. Nemcsak a búzát falja a hernyója,
hanem a rozsot, a zabot is; a korpában is él, a kölesben is,
a rizses zsákba is befészkeli magát, a raktárban megdézsmálja
a darát, sőt a péknél a kenyeret is. Ez tehát ugyancsak
kedves kortárs.
Rendkívül apró állatka és nagyon szeret elbujni. Azért
fedezték fel csak olyan későn és azért olyan káros is. Volt
már nagy malom, mely kénytelen volt megállítani az üzemet,
hogy tisztogatni lehessen a raktárban, a zsákok közt, a szitá
kon, az egész gyárban. Mintahogy a hajókat ciánozzák, úgy a

nagy malom is kénytelen a költségvetésében szép összeget
kivetni a Plodia kontójára.
A lepke apró ugyan, de csinos. Sötétbarna és hamuszürke,
fénylő, mint a drága atlaszselyem és feltűnően rossz repülő.
Ő csak terjeszti a bajt. A gonosztevő nem ő, hanem a her
nyója. Ez a takács. Tud szőni. Nemcsak, hogy megeszi a
lisztet, hanem teleszövi nagy szövetekkel és ezekben találja
meg az árnyékszékét is.
Ez a nagy baj. Ezzel ront el ezerszer annyi lisztet, mint
amennyit meg tudna enni. Van ennek az állatnak sok rokona,
mely többé-kevésbbé mind kártékony, mert nagyon szeret
mindazokban a növényekben élni, melyek nekünk is fon
tosak. Ilyen például a karórépa termésében élő moly ( Botis
margaritalis) is. Kirágja a gyümölcsöt és telefonja selyem
fonalakkal. De ez csak kontár ahhoz viszonyítva, amit a liszt
takács művel.
Véletlenül láttam egy mesterművét ott, ahol azt igazán
nem vártam. Tudniillik a Linzi Múzeumban. Az osztrák
Linz annakidején csendes, kellemes város volt a Duna két
partján; most azonban nagy gyárvárossá fejlődik. Van
szép múzeuma, melyet azért kerestem fel, mert van ott
sok pompás lelet a hallstatti történelemelőtti időkből. Meg
is találtam őket, de ezenkívül láttam ott a legnagyszerűbb
állati szövetet, mely csak valaha készült. És ezt a liszt
takácsok szőtték.
Minden pesti ember ismeri a nagy gabonával megrakott
vontatott hajókat, melyekben a magyar, szerb meg román
gabona utazik felfelé, a nagy gabonapiacra Németországba.
Egy ilyen vontatóban fedezték fel a szép sárgásfehér kendőt,
mely a linzi múzeumban ki van terítve. Emberi munkának
nézné mindenki, aki nem ismeri eredetét. Méternyi hosszú,
olyan mint a finom muszlin és olyan finom, hogy gyűrűbe
is lehet húzni. Csak egy baj van vele. Ott, ahol szőtték, volt
a hajó fala, melyből nagy szegek állanak ki és ezeket a sze
geket szépen kihagyta a lisztmoly. A kendő tehát lyukas.
A szövet végtelenül finom, mégis tartós, rugalmas és
nem szakad. Bizonyára gyorsan készült, mert a gabona
hajókat minden nyolc hétben kiürítik. Ilyen alkalommal
fedezték fel a Plodiák mesterművét, melyen bizonyára
Francé.
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számtalan hernyó dolgozott. Nem igen érthető, mi célból
szövik az ilyen nagy kendőket, de felteszem, hogy védelmül
szolgál.
Az ember ellen ugyan nem védekezhettek, a mérges gáz
mindenütt úgy üldözi őket, hogy, mint szakemberektől hal
lottam, ma a liszttakács már csak ritkán tesz nagyobb
károkat. De annál több pénzbe kerül ez a védekezés, mert
minden évben megismétlődik a lisztellenség támadása.
Papírdarazsak és papírházak.
1543-ban Európa alig tudott valamit Keletázsiáról és
a kelet nem tudott semmit se rólunk. De a Nyugat mégis
már megkezdte a keleti föld meghódítását. Három fér
fival kezdte, aki elment hajón Japánba. Portugál keres
kedők, akik először Kínát látogatják és onnan valami kínai
bárkával Kiusiu szigetén kötnek ki. Mit látnak ott? Háborút.
A harcok legborzalmasabbját, polgárháborút, mely már
évtizedek óta tart. A portugálok épp kapóra jönnek. Mert
fegyvert tudnak szállítani. És ezért nem is ejti fogságba őket
a nagyhatalmú Daimio, hanem csak koncentrációs táborba
ülteti. De szabadon járnak és kelnek a kis szigeten, melyen
tartózkodni kell. Megnézhetik a japán életet, sőt szabad is
nekik új üzleteket kötni.
A három portugál kereskedő vissza is tért hazájába,
különben nem tudnánk semmit kalandjaikról. Könyvet is
írtak élményeikről és ebben a könyvben fordul elő legelőször
az a szó, hogy papírház. Mert azt nagyon megcsodálták.
Kis házat épít a japán, egy pár bambuszgerenda meg papírfal
az egész. A papírfalat el is lehet tolni, ablakot lehet csinálni
benne bárhol. A tető meg könnyű és könnyű anyaggal is
van befedve.
Európában az ilyet nem ismerik. Ott kőből építik a
házat, de Európában nincs is annyi földrengés, mint a fel
kelő nap csodálatos országában. Japánban folyton reng a
föld, de az nem sokat árt a házaknak. Még ha bedűlnek is,
nincsen kár emberéletben.
A portugálok után jöttek a jezsuiták. Tanult, ügyes
emberek, akik szintén megcsodálták a papírházakat, le is
festették őket, mert olyan különös a formájuk. Különösen

a kivájt csúcsfödél, épp az, ami a japán stílust jellemzi,
hívta fel figyelmünket. Ki is találták, hogy miért van a ház
csúcsnak ilyen formája. Jobban tud ellentállni a földrengés
nek. A japán stílus földrengés-stílus.
A japánok a nagy városokban későbben elhagyták a
hagyományt és még felhőkarcolókat is építettek. Meg is
fizettek ezért a stílustalanságért, az utolsó nagy földrengések
alkalmával.
Tudja ezt az építészeti titkot a Csendes Óceán sziget
világának a lakója is. A Szunda szigeteken, de még a Ralik,
Ratak, Hebridák, Salamon szigetek bennszülöttei is építe
nek, ha nem is papírházat, de fonott levelekből álló házakat,
melyekben szintén alig esik kár, ha minden hónapban egy
szer megrezdül a föld, ami szokás arrafelé. Sőt az állatok is
megoldották azt a problémát, hogy kell védekezni a folytonos
rázkódtatás ellen. Nekik is van földrengés-stílusuk. Már a
madarak és a pókok is tudnak erről. A madárfészek és a
pókháló nagyon sokszor érzi meg a szelet, mely megrázza
és tényleg van is mindenféle alkalmazkodása, teszem a pók
fonál hallatlan rugalmassága, mely erre számít. De nem erről
akarok itt beszélni, hanem a darazsak papírházáról, mely a
japáni építkezés hasonmása.
Sokféle darázs él a földön. Nem éppen háromezer faj,
mint a kabócák családjáról ismeretes, de mégis vagy 1200
faj, melyekből nálunk a kecskedarazsat ( Vespa vulgaris)
mindenki ismeri, aki valaha erkélyen vagy nyaralás alkalmá
val a szabadban reggelizett. A legnagyobb magyar darázs
faj, a lódarázs ( V. crabro), mely majdnem harminc milli
méteres és sokszor akkora fészket épít, mint egy akós hordó.
A francia darázs (Polystes gallica) egyetlen sonkolyt épít
szabadon nyíló sejtekkel, az erdei darázs (V. silvestris) meg
igazi papírházakat szerkeszt.
Ez a darázspapír nem éppen nemes és elsőrangú készít
mény. Olyan a színe, mint az elmállott fa, hisz fából is áll. Rossz
minőségű csomagolópapíros, de vízhatlan, rugalmas és el nem
szakítható. Ezenkívül olyan könnyű, hogy fejnagyságú darázs
fészek súlya nem tesz ki egy negyedkilót. Ez már valami,
ha valamely építőanyagnak ennyiféle jó tulajdonsága van.
A francia darázs talán a legnagyobb építőmester. Szép
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nyári háza fel van akasztva valamely gerendán vagy ágon.
Megérzi tehát a legkisebb rázkódtatást is.
Ez a fészek azonban csak néhány lakóra számít. Ellen
ben van olyan is, melyben néhány ezer erdei darázs él és
ez nemcsak nyári, hanem állandó, évekig tartó lakás. Vala
mely faoduban vagy sziklarésben épül az ilyen palota.
Körülötte kiássa a darázs a földet, úgyhogy a ház levegővel
van körülvéve és fel van függesztve. A sok mozgó lakó
állandóan megingatja ezt a «fejetetején» álló házat. Ha a
földön állana, talán nem tudna ellentállni a sok rázkodtatás
nak, hiszen csak papírból van a fala, de ilymódon sok ideig
kitart. A ház alatt van egy nagy gödör; ebben gyűl össze
minden, amit a darázsnép kidob a lakásból. Egyszóval ez
a szemétgödör.
A falak anyagát, a papírost pedig úgy készíti a darázs,
hogy falevelet, illetve kis fadarabokat összerág és nyálával
összeragasztja a pépet. Ha megszárad a legjobb tábla
papiros, ami csak képzelhető. És hogy utoljára mondjam a
legkülönösebbet: ezt a papírrágást egy német lelkész már
néhány emberöltő előtt kertjében megfigyelte. Eltanulta a
darazsak mesterségét. Így kezdődött a papírgyártás cellulózé
ból. Állati mesterségből lett emberi technika, nagy gyári
ipar keletkezett; a műselyem, az ujságpapiros, sok minden
féle gyártmány nőtt ki a darazsak megfigyeléséből.
Rejtelmes rovarmesterségek.
Mindenki, aki az előbbi fejezetet olvasta, azt kérdi
magában, hogy tanulta meg a darázs a papírgyártást. Ha
azt feleljük, ösztönből, akkor nem is adunk felelelet, mert
éppen az állatok ösztöne, az a nagy kérdés, melyre — őszintén
bevallom — a mai biológia nem tud megfelelni.
Az ösztön egészen más valami, mint az intelligencia,
az emberi ész, mert éppen a rovarok világában vannak ösz
tönök, melyek többet mívelnek, mint amit ésszel ki lehetne
találni!
Határozottan azt mondom, hogy van rovar, mely többet
«tud», mint az ember. Már eleve megvallom, hogy magyarázni
én sem tudom a dolgot, de legalább elmondhatom. Tessék
rajta gondolkodni.

A rovarok ösztöneiről sokkötetes munkát lehetne írni.
Csodálkozom, hogy miért nem történt ez meg. Nagy fárad
sággal járna, mert az irodalom, melyet e célból tanulmányozni
kellene, nagyon terjedelmes, de egyszer ezt még meg kell
csinálni. Csak ha ismernők az egész anyagot, lehetne tovább
haladni a kérdés megítélésében. Szép volna, ha magyar
szorgalom és lángész próbálkoznék meg a nagy feladattal.
Nekem, a sokféle ösztönből, melyet ismerek, mindig
legcsodálatosabb volt bizonyos darazsak és virágméhek meg
a nyírfán élő ormányos bogár magatartása.
Ezt a három történetet akarom elmondani. Ezeken
töprengtem sokáig, mindjárt bevallom, minden végleges
eredmény nélkül.
Ásó darazsat már mindenki látott. De csak a természetbúvárokat érdekli ez az állat. Fadarázsra emlékeztet ez a
rovar. A budai dombok oldalán a szőlőkben meleg nyáron
röpdösnek, elsurrannak mellettünk, eltünnek. Nagyon jó
megfigyelőnek kell lenni, míg észrevesszük, hová tünnek.
A homokos, agyagos út lejtőjén lyukat fúrnak. Mire az el
készül, megint útrakelnek. Az Ammophila vagy a Bembex
nevű darázs csak virágport és növényi nedveket kedvel,
nem eszik mást, de most vadászatra indul, nagy kövér her
nyókra vadászik vagy bogarakra. De nem minden bogár
tetszik neki.
Itt van például a Cerceris Dufouri néven ismeretes
gyilkos darázs. (Magyar neve az ilyen állatnak nincs, nem
ismeri őket a nép.) Ez csak a Cleonus ophthalmi cus nevű
ormányos bogarakat keresi. Megállítja az ijedező kis bogárkát,
nem mond neki jó napot, hanem beleharap a fejébe. Aztán
ráugrik és megszúrja a fullánkjával. A Cleonus nem véd
telen. Minden bogár páncélos lovag, mert minduntalan
találkozik eféle barátságos útonállókkal. Segít is neki a pán
célja, csak éppen ez esetben nem. Mert a Cerceris-darázs
rejtelmes módon tudja, hogy a bogár testén van egy pont,
ahol meg lehet szúrni. Tudniillik ott, hol a fej és a tor össze
illik, van egy kis rés a páncélban. Épp oda döfi a tőrét a
darázs, a szegény bogár meg hanyattesik.
De most jön csak a rejtelmes dolog. A gyilkos áldozata
nem hal meg. Él, lélekzik, de nem tud se mozogni, se táplál-

kozni. Így marad hetekig. Kicsit mozgatja a tapogatóit,
néha-néha egy-egy lábát, de nem tud elmenekülni. Hetekig
is elél ilyen állapotban. Van erre adat. 18 napig elélt egy sáska,
melyet a darázs ilyenmódon megbénított. A szegény állatok
szenvednek; folyton rezeg a csápjuk.
A bakó azonban nemcsak kegyetlen, de «tudományosan
képzett» ösztönnel is bír.
Megfigyelték, hogy egy ilyen béna sáska legalább ha
rapni akart hatalmas rágóival. Mit tett a darázs. Nyergeit
a sáskán és összenyomta a fejét úgy, hogy az áldozat agy
velője néhány órára felmondta a szolgálatot. Megvizsgálták a
tőrszúrás helyét. Mindig ott találja el a darázs a másik rovart,
ahol a mozgásokat szabályozó idegdúcok fészkelnek.
Látszik mindebből, hogy a hóhér kegyetlensége bizonyos
célt akar elérni. Megható ivadékgondozás ösztöne vezérli a
darazsat. Mert a bogarat, hernyót, sáskát mind odacipeli
a lejtőn ásott kis oduba. Ott rakja a petéjét. A kikelő álcá
nak táplálék kell, tehát hozza neki az élő rovart. Élő kell
azért, hogy el ne rothadjon, mielőtt megeszik.
Az ivadékgondozás vezérli a virágméhet is, melyről ha
sonló hihetetlen megfigyeléseket tudok elmondani.
A Megachile-méh nem társasan él, hanem magányosan.
Felkeresi a kerti rózsát és félholdalakú darabokat szel ki a
leveléből. Szidja is a kertész érte. A kis Megachile nem eszi
meg a levelet, hanem velük béleli azt a kis barlangot, mely
ben a fiókáit neveli. Ha kész a tapéta, akkor felraktároz a
barlangban virágport és virágmézet. A petéből kikelő álca
jól fog lakni vele. De miért kell a bélelés? A rózsalevélben
sok a csersav, a csersav meggátolja a penészgombák növe
kedését. A penészgomba meg elrontaná az amúgy is könnyen
romló virágporraktárt. És mindezt nem tudja a kis virág
méh és mégis úgy cselekszik, mintha tudná.
Az Osmia nevű virágméh nem ás barlangot, hanem fel
keresi az üres csigaházakat. A nagy kerticsiga házát szépen
megtisztítja. Azután ő is behordja a virágport, petét rak
rá, összerágott levelekből és nyálból papírt készít és ilyen
papírfallal elzárja a «gyermekszobát». Egymásután következik
öt-hat ilyen sejt, az utolsót, mely egyszersmind a legkül
sőbb, üresen hagyja. De ezzel még nem végezte be mun-

káját. A csigaházat elrejti az esetleges ellenségek elől,
fenyőtűt, fadarabkákat, mohát szór rá, míg teljesen el
van temetve.
Nagy munka ez az ilyen szegény kis méhnek. Annyira
túlfárasztja magát, hogy rendesen meghal, mikorra elvégezte
a csigaház berendezését. Ne felejtsük el, hogy ebben az
esetben az ösztön nem életfenntartó, hanem életveszélyes.
Mi lesz most az árván maradt csigaházzal? A legjobb
esetben nem lesz semmi. A féltucat petéből kikelnek az
álcák, megeszik a nekik szánt élelmiszert, fejlődnek, lyukat
rágnak a falba és kirepülnek. Sohasem látták anyjukat,
mely nem tér vissza a csigaházhoz, senki se tanította őket,
hogy kell majd saját ivadékukat védelmezni és mégis a házas
ságuk után ők is keresik a csigaházat és minden úgy lesz
megint, mint volt életrekelésük előtt.
Az Osmia sohasem tudja, hogy van fürkésző darázs,
mely felkeresi a csigaházakat, hogy a bennük elrejtett álcákba
rakja a saját petéjét. A darázsálca ugyanis benne él a
méhálcában és kirágja annak testét belülről. Illetve az
Osmiás csigaházakban ezt nem teszi, mert a külső sejtben
nem talál semmit. Az Osmia-ösztön furfangosabb volt, mint
a darázsösztön.
Itt van a nyírfán élő ormányos, melynek tudományos
neve Byctiscus* Világhírű állat, de csak a tudományos
világban, már többmint száz év óta. Sokan foglalkoztak
vele, jól ismerjük, sokan eltöprengtek azon, mit jelent a
kis ormányos csodálatos mestersége.
Ha majd nyáron kisétálnak a budapesti környékbe,
rövid keresés után megtalálják a nyírfabokrokon a zöld
«szivarokat», azaz száraz leveleket, melyeket szivar alakjá
ban összesodort a félcentiméteres rovarka. Persze az álcája
búvik el bennük. Hogy készül ez a szivar? A bogár készíti.
Felvágja a levelet, de olyan különös módon, hogy a száradó
levél tökéletesen összesodródik. Megpróbálták emberi ész
szel, hogy lehetne ezt utánozni. Azt vették észre, hogy a
vágóvonal szerkesztése bonyolult mértani feladat. Csak
sok számítgatással sikerült a feladat megoldása. Nagy mate
* Régebben Rynchites betulae.

matikus kellett hozzá, kinek híre még ma is világraszóló.
Huygens, híres németalföldi fizikus volt a szerencsés megoldó.
Másszóval a magasabb matézis kellett hozzá, hogy az
emberi ész megfejtse a feladatot, melyet az állati ösztön
szintén megoldott.
Volt egy nagyon tiszteletreméltó francia rovarász, J. H.
F abre, aki több munkában, melyek közt a «Souvenirs en
tomologiques» a legérdekesebb, mély filozófiával tanul
mányozta a rovarok ösztönét. Aki mindezekről a dolgokról
többet akar tudni, olvassa el. Az egész állattani irodalom
ban alig van érdekesebb könyv.
Fabre se tudta megmagyarázni, mi az ösztön, mi se
tudjuk. A materializmus éppen olyan kevéssé tudja meg
érteni, mint a vallásos hit és az okkultizmus. Itt van az
élet tudományának legrejtelmesebb kérdése és bátran merem
mondani: aki ezt megfejti, megfejtette az élet rejtélyét
véglegesen.
A halál rovarvilága.
Sok fejezetben tárgyaltam itt a rovarok át nem tekint
hető birodalmát. Mutogattam a csodaszép állatokat, az el
riasztó borzalmasakat, az erdő tündéreit, az élő drágaköve
ket, a földalatti halvány álcákat, a szorgalmasan dolgozó
méheket, az emberiség ellenségeit, a rejtelmes ösztönöket
és a cudar vérszopókat, a buta tetűcsordát. Nagy ellen
tétekkel akartam az olvasóban érdeklődést kelteni és meg
akartam értetni vele, hogy a rovar úgyszólván az emberiség
ellensarka a természetben, hogy ezek a legfontosabb és
meg nem érthető állatok. A rovarokról szóló fejezetem
nagyon, de nagyon is hiányos, mégis valóságos mesekönyv,
pedig arra törekedtem, hogy csak józan tényeket tartalmaz
zon, kritikus módon megrostálva. Mindamellett érdekesebb
a rovartan, mint sok regény és most befejezem ezt a rovar
tani regénytárt az utolsó képpel, mely minden eddigit
felülmúl.
Ha az ember meghal, légy és bogár is lesz belőle. Ezt
akarom és tudom is bizonyítani. Nem rossz tréfa ez az állítás,
csak annyiban van kis túlzás benne, mert nem az egész
halott tér vissza rovar alakjában a világba, hanem testének

az a része, melyet fölvesz a legyek meg bogarak armadája.
Nagy körúton jövünk vissza az édes és gondteljes életbe,
az út kezdetben irtózatosnak látszik, de ha ismerjük az
összefüggéseket, mégis csak nagyszerű, megható, utolsó ki
hatásában fennkölt és miszteriózus. Nem változtathatjuk
meg az összefüggéseket, nem bujhatunk el a természet
valósága elől, csak egy út van és azon bátran közeledhetünk
a nagy titokhoz: a tényeket kell ismerni, a törvényeket
meg kell érteni. Az emberi léleknek alkalmazkodnia kell a
világ tényeihez, még ha ez fájdalmas és megalázó is.
Erre kell gondolni, ha szemben állunk a legborzalmasabb
tényei, mely az embert érheti: a halállal. Milyen szép
volna az a gondolat, hogy az imádott halott mindenkorra
megtartja szeretett alakját, — a valóság azonban más. Ez
el nem viselhető az emberi léleknek és két utat keresett a
szellem, hogy kitérhessen ezen valóság elől. Mindkettő azon
ban még borzalmasabb, mint a halál.
Egyiptomban megpróbálta az emberiség a szeretet
megrázó naív gesztusával a bebalzsamozást, hogy el ne
veszítse a kedves halottat. De a bebalzsamozás művészete
még irtózatosabb, mint a sír, ha ismerjük részleteit és tudjuk
mi történik a holttesttel a zárt ajtók mögött. És az ered
ménye? Ugyancsak elszomorító, ha a gondosan eltett múmiát
napvilágra hozzák, mert nem más, mint fekete göröngy
összeaszott húsból, még irtózatosabb, mint a csontváz.
Mennyire meghazudtolja képzeletünket, hogy ez ember volt,
híres, szép, hatalmas em ber... A másik út még elriasztóbb.
Jól emlékszem, hogy szintén megdermedve láttam a pápua
szigeteken a «halottas házakban» a holttesteket, melyek füst
felett összeszáradtak. A viskóban pedig mindenütt ott volt
a leszelt fejek sorozata. Színes agyaggal mázolják be őket,
kagylókból csinálnak nekik új szemet. A holt koponyából
fenyegető kísértet lesz. Fakéregből és háncsból fonnak valami
emberi testhez hasonló bábot, erre ültetik a fejet és az egé
szet kiteszik a viskó elé. Mindegyre félnek tőle, maguk is
irtóznak, de ez a hagyomány, azt hiszik, hogy most a «nagy
ős» vigyáz minden léptükre, óvja az életüket. Eleinte meg
undorodtam az ilyen szokás elől, de később megértettem,
hogy van ennek mégis mély értelme.

Mindazonáltal elviselhetetlen az ilyenforma halottkultusz. Éppolyan elviselhetetlen azonban a természeti
törvények zavartalan bekövetkezése, hogy a holttest egy-két
nap mulva elkezd bomlani, hogy elváltozik, szétesik, el
veszti emberi formáját. Pedig csak türelmetlenségünk teszi
ezt számunkra elviselhetetlenné. Ha bevárjuk a folyamatok
végét, igazán magasztos és megnyugtató eredményhez vezet
a természetes folyamat ez esetben is. Mert a holttest vissza
tér a természetbe, oda, ahonnan jött. Állat, növény, föld,
ásvány, gáz, víz, levegő lesz belőle. Hazánk szent földje ezer
meg ezer holt teremtményből képződött.
Mégis, ha ez a gondolat egyszer megkapott, egész más
szemmel nézzük a legyeket és bogarakat, melyek ezen az
átváltozáson dolgoznak. Az a sok légy, apró rovar, mely
minden órában réten, mezőn körülvesz bennünket, az a sok
szép aranyzöld meg acélkék, ezüstös vagy hófehér apró
repülő sem felesleges és haszontalan. Fontos feladatuk van.
A világ törvénye azt parancsolta nekik, hogy át kell változ
tatniok a halottakat.
A temetőnek külön állatvilága van és volt tudós, aki
ezt nagyon behatóan tanulmányozta, tehát jól ismerjük. Az
emberek már nagyon régóta tudtak valamit erről, csakhogy
összetévesztették a légy- meg bogárálcákat a férgekkel.
Francia tudós (P . Méguin) volt, aki tudományosan először
derítette fel a holttestek faunáját. Ivry helység temetőjében
végezte vizsgálatait és azt írja róluk:
Se a fa-, se a fémkoporsó, a sírbolt se védi meg a holt
testet a rovarok elől. Már mikor a halott a ravatalon fekszik,
akad mindig légy, mely rárakja a petéjét. Szinte lehetetlen,
hogy ez meg ne essék. Öt légyfaj, kétféle bogárka, két kis
Tysanurafaj, a százlábúak egy faja eszi meg a holttesteket.
Mindegyikből ezer meg ezer van minden koporsóban. A nagy
kék dongó igen nagy szerepet játszik. A Phora nevű légynek
lárvája a sírokban él. Ilyen a Rhizophagus parallelicollis
nevű apró, rozsdavörös csinos bogárka is, melyet eddig csak
koporsókban találtak. A talajban él és mindig talál utatmódot, hogy behatolhasson a sírokba. Ha tényleg valamely
jólzáró fémkoporsó tiltaná meg neki a bejárást, akkor csak

a légyálcák eszik meg a húst. A zöld legyek,* a kockás hús
légy (Sarciphaga carnaris), a szalonnabogár (Anthrenus),
a Silpha bogár, az igazi temetőbogarak (Necrophorus) is meg
találják az utat a temetőhöz, a kis Staphylinus bogarak álcái
szüntelenül azon fáradoznak, hogy ne legyen halott a föld
ben. A kis szőrrágó rovarok (Pterophorus) megeszik a hajzatot
és a finomabb bőrrészleteket. A baktériumok kezdik a mun
kát, a penészgombák folytatják, a légy és bogár-álcák is
folytatják, de a lepkehernyók végzik be. Nyáron nagyobb
ez a földalatti társaság, mint télen, éjjelre szünetel a lak
mározás; folyton szaporodik a sír sötétségébén is ez a dé
monikus had. Így tart ez rendes körülmények közt két
esztendeig, azután szétszóródik a csendes társaság.
Időközben elszivárgott a víz, a gázok kivándoroltak a
levegőbe, csupán a csont marad vissza, de az is átváltozik.
A szép fehér szín eltűnik, barnásvörös lesz a csont, nedves,
porhanyós, végül szétesik. Föld lesz belőle. Egyes csontok,
a comb, a koponya sokáig tartanak ki. Az utolsó ami el
tűnik, a fogazat. De elvégre teljesen elváltozik minden
holttest. Talaj lesz belőle, szép jószagú humuszos talaj,
melyben gyökerezik a virág, a bokor, meg a fa, mely megint
átváltozik gabonára, gyümölcsre. Csak kivételes esetekben
kövesednek meg a csontok, így maradtak meg az őskori
állatok csontvázai.
Rendes körülmények közt azonban teljesen eltűnik a
test, átváltozik hazánk földjévé. Ha elégetik a holttestet,
akkor ezt a folyamatot csak meggyorsítják, mert akkor is
hamu meg gázok és vízgőz maradnak vissza. Nem változik
a körforgalom, csak a rovarok kellemetlen közvetítő társasága
hiányzik.
A borzalmas út kivezet a nagy természetbe, az isteni,
szép, örök mindenségbe. Visszavezet — az örök életbe.
Nem túloztam tehát, mikor azt mondtam, hogy a
halottakból légy és bogár lesz. Milyen más szemmel nézzük
most azt a repülő, egyszer fénylő drágakő színeivel csillogó,
máskor fertelmes, gyászszínű vagy szürke légysokaságot meg
azt a sok bogarat, mely lábunk alatt mászik a földön és el
* Musca caesar, Musca cadaverina.

búvik repedéseiben. Csak filozófiával, meg ennél is többel:
bölcseséggel kell ezt nézni. Sok gondolkodással meghódolunk
elvégre a természet valósága előtt. Mert valóság, hogy az
embert is magával ragadja a természet nagy körfutása. Ter
mészeti törvények szerint keletkeztünk. Néhány évtizedig
emberi arcot viselünk, megcsodáljuk a nagy és emberi fejnek
érthetetlen misztériumot, azután megint elmerülünk a földbe
és a természethez térünk vissza. Ő volt, most is itt van körü
löttünk, ő lesz. Mi pedig csak egyideig «vagyunk», néha
visszamarad egy nagy tett, valamely mestermű, egy év
ezredekre érvényes gondolat. A természetből jöttünk, a ter
mészetbe megyünk. Ez nekem nemcsak vigasz, hanem
valósággal szent öröm ...

V. H a la k .
A Nilus titka.
Forró téli nap volt, amikor mellettem elhaladt a Nilus
titka. Babylonban jártam, nem az Iraki Babylonban, mely
már csak néhány romból áll, hanem ez a még élő Babylon,
a kereszténység egyik szentelt helye, hol még áll a byzanci
stílusú templom, azon a ponton, ahol Szűz Mária megpihent,
mikor Egyiptomba menekült. Babylonnak más neve is van.
Ó-Kairo, a Kopti város, melyet még mindig körülvesz az ókori
Városi fal. Az arabusok nem tudták lerombolni, nem is tetszett
nekik ez a hely, nem tetszett nekik a Nilus se és ezért új várost
alapítottak a hegység tövében. Ez a város: Masr-el Kahira, a
mai Kairó.
Ott ültem a kapu előtt, a nagy folyó partján és néztem
a reggeli halvásárt és a nagy vitorlásokat, melyek ott kiköt
nek, ha messziről, néha még a Szudán vidékéről is hozzák a
tropikus Afrika terméseit. Kapnak érte datolyát, vagy cserép
edényeket és a nagy bazárokból mindenféle holmit.
Egy ilyen hajóban érkezett az a nagy fonott kosár, mely
ben nem volt más, mint egy csomó nilusi iszap Mindjárt gon
doltam, hogy a híres nilusi őshal lesz benne. Felmentem a
Dahabija hajóra. Azt mondták ott nekem, hogy a vitorlás a
felső Nilusról jött, ahol még mindig megtalálható a végtelen
papiruszrengeteg és a sok krokodilus, és hogy tényleg hoztak
is egy csomó «dokót». Volt a hajón vevő is, akinek kedvéért
fölnyitották a száraz iszap gomolyagot. Kicsúszott belőle
lakója, méteres hal, tényleg ősvilági h al: angolnahoz hason
lított. Barna színű, fonálszerű úszókkal, nagy keresztbe álló
szájjal. Óriási szürke foltos háti úszója volt, mely a farokban
folytatódott. Íme itt volt előttem talán a legérdekesebbik
halfajta, pedig van vagy tízezer. Négy hosszú bajuszszálat
viselt és onnan ismertem meg, hogy ez a csak a Nilusban élő
Protopterus aethiopicus lehet, melyet magyarul talán gőte hal

nak lehetne nevezni, mert nemcsak kopoltyúval lélekzik,
hanem kis tüdeje is van, mint a gőtének.
A halország egyik legősibb lakóját, talán az egész terem
tés egyik legrejtélyesebb állatát láttam aznap. A tudományos
állattan hosszú ideig csak nagyon fogyatékosan ismerte, de
aztán a londoni állatkertbe eljutott egy gőtehal, mely ott hosz
szabb ideig elélt. Ezt alaposan lehetett tanulmányozni.
Mi is a hal? Gerinces állat, mely a vízben él és kopoltyú
val lélekzik. Az úszásnak megfelelően átváltozott egész teste.
Végtagjaiból úszó lett, külön érzékszervekkel méri meg a víz
nyomás fokát és irányát (ez az «oldalvonal»), a tüdő átalakult
a közismert pukkantóba, mely voltaképpen úszóhólyag és nem
csak légtartóul szolgál, hanem megváltoztathatja az állat faj
súlyát is.
Mindez azonban nem áll a gőtehalra, mert ez, meg néhány
társa Délamerikában és Ausztráliában külön rendet alkot.
A Dipnoi vagy tüdőhalak rendje szemben áll az összes
többi igazi halakkal.
A gőtehal az úszóhólyaggal lélekzik akkor, ha a víz meg
romlott és mérges gázokat tartalmaz. Ennek megfelelően vér
edényeinek berendezése is más, más a szíve is, mint a többi
halaké. Tényleg itt van a híres átmeneti alakok egyike. Át
menet a kétéltűek és a halak közt. Bizonyíték, hogy a két
éltűek a halakból fejlődtek.
Nagy érdeklődéssel néztem tehát az iszapgolyóbist. Meg
is találtam rajta a kis lyukat, melyen át levegő hatol a golyó
belsejébe, mert a nyári szárazság idején is lélekzik a hal és
szüksége van összeköttetésre a levegővel.
Milyen rejtelmes országból jöhetet t ez az állat? Él ugyan
egész Afrikában a Zambezi folyóig, de azokat a példányokat,
melyeket én megvizsgáltam, a Bahr-el Ghasalból hozták.
Ez a nagy mocsár kb. háromszor akkora, mint egész Magyar
ország. Ha felnyitják a térképet, azt fogják látni, hogy Afrika
ama részén van, melyet a térképész csak pontokkal jelöl,
mert ott még alig járt fehér ember. Nincs út oda, nem is
lehet, mert a Nilus kétszer évente ellepi áradásával az egész
vidéket. Még azt is állították, hogy ott esetleg még meg
lehetne találni az ősegyiptomi kultúrának valami utolsó,
eddig ismeretlen maradékát.

A nagy mocsárban keresi a Dokó az utat éjjel, mikor
vadászatra indul. Kis halakat, békákat, folyami rákot, sőt
csigákat is megtámad. Alattomoskodik, aztán hirtelenül eli
bük ugrik és alulról felszakítja testüket. Rabló hal és mint
ilyen telhetetlen, erős állat, védekezik is az ember ellen.
Harap és sziszeg, mint a kigyó, ha véletlenül reálépünk, mert
a száraz időszakban az iszap alatt építi a golyóbist, melyben
elrejtőzik. Kivájja az iszapot és nehezen száradó nyálkával
vonja be az odú belsejét. Az iszapgolyó gyakran méternyi
mélységbe is lesülyed és hónapokig marad az altalajban. A hal
koplal, beolvasztja a zsírját, sőt az idegek egy részét is, csak
hogy életben maradhasson.
Amit a Doko Afrikában mível, azt teszi Ausztráliában a
«Djelleh» is. Barramunda néven is ismerik, latin neve Neo
ceratodus forsteri. Ő is beássa magát a kiszáradó folyók iszap
jába, ő is egyméteres, tekintélyes, nagyon zsíros hal. Meglát
szik rajta, hogy őskori állat. Testét csak kevés, nagy, kerek
pikkely fedi, feje és úszója is nagyon egyszerű. Alig mozog,
egész nap mozdulatlanul leselkedik a halakra, meg békákra.
Olyan lomha, hogy az ausztráliai bennszülöttek, akik nagyon
szükiben vannak a húsnak, kézzel is megtudják fogni. Ez
annyival könnyebb, mert mint tüdővel lélekző hal, kénytelen
időről-időre felkeresni a víz felszínét. Ezt elárulja sajátos
röfögésével.
A Barramunda nem épít iszapházat, csak mélyen be
vájja magát az iszapba, ha jön a nyár. Persze nem igen segíti
elő a szaporodását az, hogy minden évben körülbelül félévet
tetszhalott állapotban tölt, ezért is már csak néhány folyó
ban fordul elő. Az irodalomban azt állítják, hogy már csak
két folyóban (a Burnett és Mary folyóban) él. De ennek ellent
tudok mondani. Nyugatausztráliában láttam Perth városá
nak remek múzeumában szép Barramundát, melyen az a jel
zés volt, hogy ugyancsak Nyugatausztráliából került a gyüj
teménybe.
De nincs kétség benne, hogy maholnap mégis ki fog
halni ez a különös állat, mely a halak ősi multjából ránk
maradt. Ki fog halni a pikkelygőte (Lepidosiren) is, a tüdővel
lélekző halak harmadik neme, bár nem küzd annyi nehéz
séggel, mint két rokona. A Lepidosiren az Amazonasban, a

világ halakban leggazdagabb folyójában lakik (6000 halfaj
él benne), sohasem nélkülözi tehát a vizet. Mindamellett még
jobban visszafejlődött a kopoltyúja meg úszója. Ezért nem
félóránként jön a felszínre, hogy levegőt kaffogjon, hanem
már néhány perc után. Tudja ezt a nagy délamerikai erdő
lakója és lándzsával ügyesen rajta üt ilyenkor. De sok a
vadász és kevés a hal, ezért nemsokára vége lesz a három
ritka vendégnek, mely már a kőszénerdő előtti idők óta lakja
ezt az öreg golyóbist és méltán megérdemli az «élő kövületek»
nevet, mellyel megillették őket.
A mélytenger halai.
Az ember és a mindenség című könyvemben van egy
fejezet a mélytenger csodáiról. Röviden írtam benne a ten
geri szörnyetegekről, melyek az 500 métert meghaladó mély
séget lakják. Beszéltem arról, hogy van ott világító hal
is, de inkább csak a mélytenger sajátos természeti viszo
nyait, mintsem az ott élő halakat vázoltam. Mióta meg
írtam azt a könyvet, némileg megváltozott a mélytenger
lakóiról a felfogásunk. Három tudományos expediciónak
köszönjük ezt. A német állam kiküldött nagy tudomá
nyos felszereléssel egy hajót, mely főleg az Atlanti-Óceán
ban vizsgálta meg a nagy mélységeket. F. Brauer nevű
német búvár munkái alapján egészen más kép keletke
zett és egy amerikai zoológus, aki nagy tőkével rendel
kezve, a nyugatindiai tengerekben, külön búvárharangban
ezer méter mélységig tudott leereszkedni (W. Beebe), ott
lenn saját szemével látta az örök éjszaka fantasztikus lakóit
és azok életét.
Három jó forrásból leírhatom tehát, milyen nagy a mély
ségek halvilága. Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy a leg
nagyobb meglepetés az volt, hogy nem volt meglepetés. Év
tizedekkel ezelőtt azt képzelték, hogy a nagy mélységekben
(van tenger, mely ötezer, sőt mely tízezer méter mély)
valóságos állatrémek élnek. Szörnyetegek a teremtés első
napjaiból. Ilyen azonban nincs. 369 halnemet és 1007 hal
fajt ismerünk a mélytengerből. Az se igaz, hogy ez mind új
és ismeretlen. Sőt javarésze olyan hal, amely fenn is él. Le
szállnak a tenger fenekére az úszóhólyag segélyével, sőt a
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mélységből éjjel fel is jönnek a felszínre, mert ott van a sok
állat, melyből dúsan jut nekik préda.
Ennek megfelelően nem minden mélytengeri hal világít,
hanem csak 239 faj, épp azok, melyek fel is szeretnek járni
a tenger felszínére. De a világító hal se gyujtja meg a mécsest
mindenkor, órák hosszat nem világít. A felszínen is világíta
nak, sőt nappal is szórják a színes fényt külön világító szer
vekből és ezt nem lehet azzal összeegyeztetni, hogy a világítás
a vadászat céljára szolgál.
Minden mélytengeri hal rabló hal. Ennek megfelelően
mozgékony, nagy a szája, kitűnően tud úszni, de rendesen
ő maga nem nagy. Óriási hal nincsen a nagy mélységekben,
hanem csak a felszínen. Ellenben van sok olyan apró, mint a
«lámpás tengeri ördög», mely csak hat centiméteres, vagy a
gyakori «törpe tengeri ördög», mely pláne csak harminc milli
méteres.
A «Valdivia» hajó búvárútján a Szomali partok közelé
ben 1289 méter mélységben felfedezett egy új halfajt, a
Barathronus halat. Bőre olyan átlátszó, hogy meglátszik az
állat véredényrendszere. Gyönyörű szépen tud is világítani,
de mi haszna belőle, hisz nem lát semmit. Még szeme sincs,
a szemek helyén két aranyos, homorú tükör csillog.
Az Indiai-Óceánban él a Malacosteus indicus nevű hal,
melynek képe száz meg száz könyvben és folyóiratban köz
ismertté vált, mert szája olyan óriási és mindig nyitva van,
mint a háló. Feje tetején nagy világító szervet visel. De ez
nem világítja meg a hal körül a vizet, hanem a szembe szórja
a fényt. A hal tehát megvilágítja a saját belsejét. A halat
jól látja mindenki, ő meg nem lát semmit. A lámpa nem csa
logatja a zsákmányt, mert kívülről úgysem látszik. Igazán
nehezen lehet világos fogalmat alkotni, mire való a világító
szerv.
A lámpa nem riasztószer. Hisz lámpafénynél vadászik
éjjel az Adrián a humárra, de halakra is a kis bárkák halásza.
Különben, ha védekezni akarok éj idején az ellenségem ellen,
akkor nem gyujtok lámpát, hanem örülök annak, hogy sötét
van és úgysem látnak, ez a legjobb védelem.
De ha halász módjára lámpával akarok vadászni, akkor
jó lesz, ha a fény forrása ott van, ahol megfoghatom a prédát.
Francé.
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A világító halak azonban oldalukat meg a farkukat világít
ják meg. A legtöbb mélytengeri hal nem is látja zsákmányát.
Van ugyan olyan, melynek szeme valóságos teleszkopcső.
De éppen ezek fenn vadásznak. A mélység lakói többnyire
nélkülözik a szemet, nem érzik a fényt, nem látják a táplá
lékot. Feltátják a szájukat, abban a reményben, hogy mint
egy hálóban, megfeneklik benne egyik-másik kisebb bal.
Ma más véleményen vagyunk, mire való a halak világító
szerve. Némely hal testén tucatszámra van a piros, kék, zöld
lámpa hosszú sorban elrendezve. A lámpák rendesen csak
akkor világítanak, ha valami inger érinti az állatot. A vilá
gító bogarak fényéről tudjuk, hogy ez a Szerelmetes párt útba
igazítja; talán ugyanezt fel lehet tételezni a halak mécsesei
ről is. Tényleg ilyen véleményen van most sok tudós.
Elvégre nemcsak a tenger fenekén, hanem a tükrén is van
sok világító bal és más állat. Milyen kedves gondolat tehát,
hogy a tenger kivilágítása lakodalmi ünnepet jelent. Még
csak feltevés ez, de még akkor is, ha újra megváltozna a véle
ményünk, ne sajnáljuk, hogy itt egyszer megkíséreltük a
tudományos búvárkodás tekervényes útját követni. Az igaz
sághoz vezető út mindig tévedésekkel volt egyengetve és a
megismerésben a haladás nagyobb élvezet, mint az utolsó cél.
Százötven millió európai ember él a halból.
Az egész állattanban nincsen olyan tanulságos legenda,
mint «a kis moszat históriája», mert ha nem volna igaz ez a
kis történet, akkor minden harmadik európai éhen halna.
Százötven millió ember lakik jól tengeri hallal, főleg heringgel
és tőkehallal. Ez a két hal talán a legfontosabb állat. Ne felejt
sük el a tudományos nevüket. Clupea harengus az egyik és
Gadus morrhua a másik.
Fiatal koromban a pesti kereskedelmi akadémián tar
tottam felolvasásokat az áruismeretről. Akkor mondtam el
először a következő kis mesét és még jól emlékszem, milyen
szent csendben, áhitattal hallgatta akkor a mindig nyug
talan osztály a fiatal tanárt.
Azon kezdtem, hogy van egy kis vizi moszat, mely Európa
kultúrájának és boldogságának úgyszólván alapköve, mert
a kis moszat elűzte az éhinséget.

Mi a neve? Nem is tudnám megmondani. Mert annyi
neve van, vagy hatezer, hogy vaskos könyvet kellene tele
írni nevekkel és leírásokkal. Ez a hús- és zsírszállítónk.
Már akkor is úszott a tengerben, mikor még nem volt hal
és az ember fogalmát se gondolta még el a teremtő erő. Még
ma is lebeg a tengervízben. Oly üveges, finom, átlátszó, hogy
az egész tenger tele van a parányi növénykékkel és mégsem
látszik belőlük semmi. Talán csak annyi, hogy a kék tenger
víz zöld színt ölt, mert a kis moszatok sokasága aranyos
sárga. Az az egész növény csak egy csepp, azonban élő csepp,
mely dolgozik és alkot. Olajat tud termelni és egy kevés
fehérjét. Es tud szaporodni is; a végtelenség kapuja meg
nyílik, ahol ez a kis szaporodó növényke megjelenik. A csilla
gászat számaival lehet ezt csak összehasonlítani.
Aki a kis tengeri moszatra számít, sohasem fog éhezni.
A kék tenger sivatagjában is jól fog lakni. Tudja ezt az apró
tengeri rák. Egész nap nem mivel mást, úszik és nyel. Elnyeli
az olaj és fehérje cseppeket. Hasában ott van a pirosra vált
olaj fölöslege és annyi apró rák van a tengerekben, hogy
némely vidéken a sok csepptől vörösre is festődik messzire
a tenger.
A rákok népségében úszik a hering. Azt mondták róla,
hogy húslevesben úszik. Megeszi a levest. A hering nem dol
gozik, nem vadászik, csak úszik és lélekzik. Kopoltyúján
ott van az a pompás találmány, mely biztosítja a táplálko
zását, kopoltyúrács nyúlik a szájába és a rács szitálja a vizet,
melyet lélekzés alkalmával szájába vesz. A szitában vissza
marad a sok olaj és fehérjével telt rákocska. A híres mese itt
valóságot öltött, a hering sétál egyet, minden percben lenyeli
az ebéd egy-egy falatját. Milyen gond nélküli élet. Igazán
azt lehet mondani: boldog hering.
De a boldogság még a heringéletben sem tökéletes.
A világ berendezése mindenki számára szépen elosztotta a
jó és a rossz órákat. Ne irigyeljünk senkit. A hering megeszi
a kis rá k o t; hatvanezer apró rák fér el a gyomrában. A kis
rák felfalja az apró moszatokat. A moszat nem öl meg senkit.
Ártatlan teremtés, nem ismeri a bűnt. A hering azonban
gyilkol és voltaképpen félelmetes fenevad. Megérdemli, hogy
őt is üldözzék. Á tőkehal megtizedeli a heringet; ha a
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hering jó sportúszó, akkor a tőkehal még jobban tud úszni
és elkapja.
A heringek összeverődnek nagy táborokba és ha a tőkehal
egy ilyen táborba ütközik, neki is kijár ugyanaz a cím, hogy
boldog tőkehal. Pedig nem egyedül falja a zsíros heringet.
Mert azt már értjük, miért olyan zsíros és fehérjével telített
a hering. A kis moszatból kapta a rák, a rákok zsírjából telik
a heringnek. A tőkehal sok rabló hallal osztozik a hering
zsákmányban, cápa és rabló cet is akad közöttük. Még a levegő
ből is lejön a sirály, hogy heringpecsenyét kerítsen.
De mindezt nem érzi meg a heringtábor. Csak azt az egy

Felülről lefelé: viza, tok és csuka. Amig a viza 9 méter hosszúra
is megnő, addig a finomhúsú csuka legfeljebb 1 méter hosszú.
félelmetes ellenséget, melynek neve ember. Mióta vadásszuk
a heringet? Bizonyára már történelemelőtti idők óta; az
északi tenger partjain halmokban gyűltek össze a kőkoruak
beli heringfejek. Most már az emberre szállott át az irigylendő
cím, hogy boldog heringhalász. A természet kincse terem
tette a nagy vagyonokat, az északi népek csodálatos magas
kultúráját. A cölöpépítményes falvakból kőből épült pazar
városok lettek, bennük összegyült az arany, a remek művé
szet, tudomány kelt ki a vagyonból, s polgári szabadság
virágzott fel a művelődésből. A hollandus és belga partokon,
Angliában, a Hansa városokban minden vagyon eredetileg
heringvagyon volt. Sorsuk évszázadokon át ott dőlt el az
Északi tenger és az Atlanti-Óceán ködbeburkolt homok-

zátonyain és sekélyein. Odajött kétszer évente a halász
bárkák nagy hajócsapata. Hetekig vitorláztak, míg ők is
megtalálták a nagy heringpiacot. Németalföldi közmondás
azt mondja, hogy Amszterdam heringfőkön épült.
Az egész állatvilágban nincsen olyan fontos állat, mint
a hering, ha az ember szempontjából nézzük az állattant.
Talán csak a tőkehal tud vele versenyezni. Csak annyiban vál
tozott meg ez a viszony, hogy a hering egykor a gazdag ember
luxusétele volt és most a szegény ember éhségét csillapítja.
Heringre mindenkinek telik és azok is, akiknek fogalmuk sincs,
mennyi benne a zsír meg fehérje, mihamar észreveszik, hogy
néhány fillérért jól lehet lakni heringgel. Ahol hering van,
ott nincsen éhínség.
A természet tényei alkotják az élet alapját. Ezen az
alapon épül a számadás, számadásból lesz vagyon, vagyonból
kultúra. A kis moszat, a rák, a hering, az ember egy lánccal
van összekötve.
Ne felejtsük el soha, hogy a legfennköltebb emberi gon
dolat is a természet tényeivel van kapcsolatban. Ne felejtsük
el soha ezt a láncot a természetes összefüggést.
A természet tengeréből jöttünk, ő tart fenn bennünket,
ebben a tengerben fogunk elmerülni, nyomtalanul. Elmerült
benne a kis moszat, a rák, a hering, minden, amit ember
valaha csinált. El fog merülni minden, ami lesz és amit csi
nálni fogunk. . .
Halélet a Duna ligeteiben.
Sokat írtak már a Duna ligeteiről és szigeteiről, azt mond
ták róluk, hogy szinte melegövi bújasággal terem ott az erdő,
hallatlan hangulatos vadonság van, paradicsomi ott az élet,
paradicsom a vadásznak, halásznak és tényleg mindez nem túl
zás. Már Pozsony előtt is vannak híres ligetek, de a Csallóköz
partjain, Pozsony és Komárom között, azután Mohács vidéken,
a Dráva közben, meg a Tisza mentén is, még ős a természet.
Három évig éltem a Dunaligetek paradicsomában. Ami
kor a magyaróvári akadémián dolgoztam, alaposan megismer
kedtem a dunai szigetek életével. Mindent láttam, a liánok
át nem hatolható rekeszeit, a zsombékos réteket, a buja
növénydús mocsarakat, az óriási fákat, a madártanyákat, a

gazdag vadállományt, a halászok és a tolvajok érdekes életét,
a dunai hajómalmok romantikáját, a robinzonokat, akik
akkor még a vadont járták. Megismerkedtem a jégzajlás
borzalmaival, láttam az áradások drámáját, volt mindenféle
kalandom mint vadásznak, halásznak és búvárnak. Tolvajo
kat emlegettem, mert a Gönyő meg Süly környékén elterülő
vidéken legalább akkor (1898 és 1900 között) volt egy különös
emberfajta. Bécs nagy városában minden évben száz meg
száz ember eltűnik a Dunában és a folyó kiadja a holttesteket
bizonyos törvény szerint. Még az osztrák földön, kb. Albern
falu környéken már egy-két nap mulva, miért is ott van a
«névtelenek temetője». Pár hét mulva azonban már magyar
parton hányja ki a nagy folyó a szerencsétleneket. Éppen
Magyaróvártól keletre a nagy ligetek partján. Erre épült
ott kétféle hivatás. A rendőrség orvosának kötelessége volt
kijárni a vadonba, ha jött a jelentés, hogy megint holttestet
hányt ki a szilaj Duna. És a «holtak halászai» vadásztak a
holttestekre. Mindegyikből jutott nekik jutalom és annyi
volt a préda, hogy meg is tudtak élni belőle. Sokszor mentem
ki az orvos társaságában a szigetekre, azért ismerem őket
olyan jól. Nekünk akkor kissé kalandos tervünk volt. Színes
atlaszt akartunk kiadni, a rendőri orvosok használatára, hogy
változik el az ember, ha két-három-négyhétig ázik a vízben.
Fontos ez az orvosnak, mert az ilyen képből pontosan tudná
megmondani, mikor lépett be a halál. Festettem is egy tucat
képet, de aztán abba maradt a munka, az orvos meghalt, én
meg elkerültem Magyaróvárról. Akkor ismerkedtem meg a
holttesthalászokkal, akkor tudtam meg, hogy főmesterségük
legalább azidőtájt a holtak kirablása volt. Száz meg száz
jegyzőkönyvet láttam, fel volt bennük sorolva pontosan a
levél, okmány, zsebkendő, jelzés az ingen és ruhán, de soha
sem talált a hatóság órát, gyűrűt, készpénzt a ruhákban.
Ez a világ is megváltozott. De nem változott meg a
Duna csodálatos halvilága, mely még ma is úgy él, mint
negyven és négyszáz meg négyezer évvel ezelőtt.
Mindenekelőtt egy halat kell említenem, mely az Alduna
híres különlegessége és a 240 magyar halfaj legnagyobbika.
Ez a lesőharcsa ( Silurus glanis). Van olyan közötte, mely
krokodilus nagyságú, még négyméteres is akad. Európa leg

nagyobb édesvízi halát sehol se lehet olyan szépen vadászni,
mint a magyar Dunában. Menten megismeri mindenki arról,
hogy nincs pikkelye, de felső ajkán van két nagy, az alsó
ajkon meg négy kis bajusza. Ezekkel csalogatja az apró halat,
melyből él. Kövér és jóízű húsát nagyon szeretik, mert szál
kátlan. De a halász nem szereti, mert nagy rabló. El is
képzelhető, mennyi kárt tesz a halállományban, ha meg
gondoljuk, hogy öt mázsás harcsa is van. Igaz, hogy a békát
sem kíméli meg, sőt a dögöt is megeszi, vizi madarat is fogdos,
de leginkább mégis csak halból él. Egy svájci haltenyésztő
halastavában, melyben néhány mázsa nemes hal volt, kis
leső harcsát hozott. Néhány hónap mulva eltűnt a sok hal
és a nagy húszkilós harcsa magában volt a tóban.
Talán azért nincsen olyan sok Silurus a folyókban, mert
nincs számukra elég eledel. Mert ha az a 60,000 ikra, melyet a
nádasba rak, mind életre kelne, akkor se a Dunában, se a
Fekete tengerben sem volna már hal. Pedig a Duna meg a
Volga az a két folyó, melyben Európában a legtöbb hal él.
Ez a két folyó meg az Amazonas a világ leggazdagabb hal
medencéje. Rengeteg kölönte (Gottus gobio), sügér (Perca fluvia
tilis), ponty (Cyprinus Carpio), csuka (Esox lucius) népesíti
a Dunát és a Tiszát, meg magyar mellékfolyóit. Annyival
érdekesebb ezzel szemben, hogy a pikó (Gasterosteus aculeatus)
mely egész Európában honos, éppen a Duna vízkörnyékében
hiányzik. Nem volt nálunk angolna ( Anginilla vulgaris) sem
(csak a Poprádban), míg sok ezer fiatal angolnával be nem
népesítették a Dunát. Most van belőle bőven, éppúgy a
Balatonban, sőt a Velencei-tóban is.
Híres a Duna csukája, melyről igazán azt lehet mondani,
hogy az édesvizek cápája. Nincsen ragadozó hal, mely úgy
tudna úszni, mint a csuka, hatalmas fogazatával és me
részségével még az embert is megtámadja. Tudunk rá példát,
hogy mosónőket, sőt fürdőzők lábát is megharapta a csuka.
A csuka is mindenből él, halból, békából, megtámadja a vízi
madarakat, a vadlibát, a kacsát, sőt a vidrát is. Tudok egy
esetről, hogy csuka fejen kapott egy hattyút, meg is ölte.
Ezért is szerzett jó állást a csuka a halastóban . Megtűrik,
mert pusztítja az apró halat. Csak ha a pontyot is megeszi,
vetnek véget az uralmának.

A ponty különben csak a halastóban lusta és buta állat.
A Dunában, minden gyors folyóban jól úszik, fürge és moz
gékony és csaknem olyan falánk, mint a harcsa. Ezért nevezik
Németországban a pontyot «vizi disznó-nak», azt akarják
ezzel mondani, hogy úgy mint a sertés, a ponty is megeszik
mindent. Juhganajt is, férget, kenyeret, növényeket, rothadó
almát, csigákat, krumplit, sőt azt mondják, hogy az iszapot
is felfalja. El is hiszem, mert a Duna iszapja felületén tele
van olajtartalmú moszatokkal. Nem csoda tehát, hogy a
ponty is megnő harminc kilogrammos óriási nagyságra. De
akármilyen nagy legyen is a ponty meg a csuka, a magyar
Duna igazi halkirályai mégis csak a tokfélék, melyek ugyan
tengeri halak és a Fekete tengerben élnek, de tavaszkor ikráik
lerakása végett felvándorolnak a Volgába meg Dunába.
Ezt az ikrát mindenki ismeri, hisz ez a kaviár, az orosz ízelítő,
melyből a délorosz városokban annyi van, hogy még a szegény
embernek is telik belőle. Legalább tellett annak idején.
A tokfélék nélkülözik a pikkelyt, bőrüket zománcos
vértek borítják, foguk sincs, hanem kitüremlő ajkukkal fog
ják az apró állatokat, melyekből élnek. A legnagyobb vértes
hal a viza ( Acipenser huso), melyből a Dunában van kilenc
méteres is, tehát nagyobb mint az emberevő cápa szokott
lenni. Ez már igazi magyar hal, mert épp a magyar határon,
Pozsonynál van elterjedésének határa. Magyarabb talán csak
a sugár gárda (Pelecus cultratus), mely a Balaton nevezetes
hala és ott íváskor nagy seregekben vándorol, kivált Tihany
nál. De bevándorlás után lett magyar, mert ő is a Feketetengerből került oda, mint a viza, meg a kecsege. A híres fogas,
helyesebben fogas süllő (Luciopera sandra) nem is a Balaton
különlegessége, habár ott van a legnagyobb és legízletesebb,
hanem minden nagyobb folyóban van belőle.
Igazi magyar különlegesség legalábbis az étasztalon, a
kecsege ( Acipenser ruthenus), kevésbbé a nálunk kétméter
nyire is megnövő tok ( A. glaber), melyről azt mondják, hogy
húsa a legfinomabb halhús, melyet valaha ízleltek. Érdekes,
hogy a kecsege a német folyókban is él, és épp a Rajnában
már hatméteres kecsegét is fogtak. A tok a bécsi konyha híres
fogása, sőt a Müncheni Isarban is fogtak már kisebb eféle
halat.

De mindenütt ritkul a tokfélék száma, sőt az orosz
kaviárparadicsomban is úgy pusztítják a drága halat — hisz
éppen a petéjét eszik meg — hogy talán már fiaink majd csak
hírből ismerik a híres «volgakaviárt». Tenyészteni nem lehet
ezeket az érdekes állatokat, mert életszokásukhoz tartozik,
hogy több ezer kilométer vándorutat tegyenek meg. Sza
porodásuk tényleg hihetetlen. Súlyuk egy harmada csak
ikrából á ll; fogtak már vizát, melyben 25 mázsa kaviár volt
és annyi volt még százévvel ezelőtt a Volgában a viza, hogy a
telelő halak farka a parti iszapban valóságos erdőt alkotott.
Sőt volt ott sok falu, melynek népe csak a vizából élt. Ma már
csak szép emlék a nagy kaviártenger. Még van belőle, de
folyton drágul. Már a Dunában is ritka a viza, Orsován túl
többé rendesen nem megy, és ha nem lesz már a Duna partján
mocsaras szigetvilág, magányos őserdő, akkor a «vizafogó»
is már csak a magyar állattani emlékekhez fog tartozni.
Hogy éltem a cápákkal.
Sokszor találkoztam a trópusokon cápákkal. Hisz be
jártam mind a hét tengert és hosszú ideig ott éltem a nagy
cápabirodalomban, a Csendes-Óceán korálszigetein.
Legérdekesebb emlékeimhez tartozik «baráti életeim a
cápákkal Új-Kaledóniában. Rémes hírneve van ennek a szi
getnek Franciaországban. Ott csak úgy nevezték, hogy «la
nouvelle» és ez kb. annyit jelentett, mint későbben az Ördög
sziget Cayenneben. Éppen házikóm ablakai előtt terült el
az a borzasztó bagno, melyben az 1871. év után annyi tra
gédia játszódott le, amikor a Commune tagjait oda hozták.
Nou szigetén volt ez a bagno. Nou szigete csodálatosan szép;
a kék tenger övezi, olyan gyönyörű nefelejtskék ez a tenger,
mintha a természet ártatlan mosollyal ki akarná törölni azt
a sok borzalmat, amivel az ember vétkezett itt. De a termé
szet mosolya is csalékony. Minden reggel, mikor már forrott
az agyvelőnk a kegyetlen hőségben, megjelentek Nou szige
tének őrei, száz meg száz cápa. Mozdulatlanul vártak. Három
szögletes háti úszójuk elárulta őket, de sokszor láttuk is a
sötét, tompa fejet, sőt a kígyószerű, zöldesen fénylő szemet
is, és a széles ördögien vigyorgó szájban a fénylő, éles foga
zatot. Megismerkedtünk egymással. Mindennap találkoztunk

a munkánál, az ebédnél, ők is megkapták a maguk részét.
Hamar megszokták, hogy a parthoz ússzanak, ha megjelen
tem. Érdekes — még ma is néha elfogja lelkemet a vágymegint ott akarnék dolgozni, a forró magányban, a nefelejts,
tenger partján és a cápák néma tarsaságában. . .
Az egész lakosság borzasztóan félt a cápáktól. A Laguna
tele volt emberevő halakkal, senki se mert fürödni. Pedig
volt 30 fokos, 35, 40 fokos meleg is. Rémhistóriákkal szóra
koztunk, hogy a bagnofoglyok mégis átúszták a tengert,
de csak véres folt mutatta az útjukat. De, bár sok ideig éltem
ott, csak egy szerencsétlen esetről tudok.
Egy japán halász éjjel kiment vitorlással a tengerre,
reggel visszajött a csónak halász nélkül, de vérfoltosan. Nem
derült ki, hogy mi történt vele, az emberek vállat vontak.
«Les requins.»
A rémhistóriák kíséretében látogattam meg mind a hét
tengert. A Vörös tengerben azt mondják az utasnak, ha csó
nakon akar kievezni a Suezi öbölben a korálzátonyokra.
«But, the sharks! ». Djibutiban, a Szomali földön van egy gyár,
mely cápabőrből készít ipari cikkeket, annyi van ott a Vörös
tenger kijáratánál. Már elmondtam egyet-mást ebben a könyv
ben, mennyire félnek az arabus meg hindu halászok az IndiaiÓceánban a cápától. A Csendes-Óceánban nem mer az európai
kis csónakkal menni a partok mentén. És amikor az Antil
lákon bérelni akartunk hét mulattot, hogy kijárjon velünk a
Mangrove mocsarakba, már is védekeztek: «Et les requins,
musju?»
A sok mendemondának véget akartam vetni és alaposan
megvizsgáltam a cápamesék hátterét. Hisz már a kék Adriában
is kezdik most a fürdővendégek ijesztgetését, hogy Cirkveni
cán láttak egy cápát és Raguzában minden nyáron van. Tény
leg van cápa ott és tudok néhány esetet, melyben megtámadta
az embert. Magam láttam Raguzában tíz év alatt három
nagy emberevő cápát. A halászok mindig kis kiállítást ren
deznek, ha hálóikba kerül az ilyen szörnyeteg, melynek hor
vát neve «morski pas» (= tengeri kutya). A Brehm állattaná
ban is meg van említve két eset, melyről a híres állatbúvár
maga tudott. Azt írja Brehm, hogy a délafrikai partokon már
tíz méterre a parttól történt a támadás. A hal nekirohant

egy fiatal, erős matróznak, leharapta az alsó karját és annyi
húst ragadott ki a melléből, hogy a szerencsétlen menten
szörnyet halt.
Nem lehet tehát kétséges, hogy a cápa tényleg veszélyes
az ember számára is.
De nem nagyon veszélyes. Mert nagyon kevés esetről
tudunk, mely bebizonyítottan igaz. A cápa megeszik mindent.
Van 10—12 méteres fajta is, de a mindenütt gyakori kék cápa
(Carcharias glaucus), mely csak öt méternyire nő meg és az
Adriában is megjelenik, a voltaképpeni «emberevő». A matró
zok megölik, ahol csak találkoznak vele; a sok mesebeszéd
miatt azt hiszik, hogy ez az állat fő ellenségük. Nincsen na
gyobb öröm és ujjongás a hajókon, mint ha megszigonyoznak
egy cápát és sohase felejtik el ilyenkor, hogy kinyissák a gyom
rát, mi van benne. Tényleg sok érdekes dolgot nyel le a cápa.
Zsákot találtak benne, horgonyt, ruhát, lóhúst, egy kutyát,
juhlábat, másszóval: a cápa lenyel mindent, amit a hajók
ról a tengerbe dobnak. Ezért is követi a nagy hajókat.
De a gyomortartalom legnagyobb része mégis csak halak
ból és tintahalakból állott. Éppen a nagy cápa, melytől min
denki fél, teljesen ártalmatlan és lomha állat, ha jól tud lakni
hallal. Kopoltyúja előtt szarúból álló fésűt visel, mely vissza
tartja a tenger planktonját. Kis úszó csigát, apró rákot, medú
zát, férgeket, moszatokat, döglött állatokat nyel le az óriás.
Nem is vadászik, sokszor alva találták már a nagy cápát a
tenger felszínén.
A kritika tehát nagyon lerontotta a cápák borzalmas hír
nevét. Az ausztráliai kormány nagy ankétet rendezett, mit
tudnak a cápaveszedelemről és alig kapott néhány pozitív
adatot. Bőmer tanár nagy kérdőíveket küldött a világ min
den részébe, mit tudnak a cápák rablásairól? Ő is ugyanarra
az eredményre jutott, hogy a cápa nem olyan veszedelmes,
mint hiszik. Az újkaledóniai esetet, melyről beszéltem, se
kell a cápával összefüggésbe hozni. Hisz el nem képzelhető,
hogy a hal beleugrott volna a csónakba. Az Új-Hebridák
nagy lagunáiban ezrével vannak cápák, de azt mondták ne
kem, hogy húsz év óta ott emberéletben nem esett kár. Nou
szigetéről elmenekült két bagno-fogoly egy deszkán, melyre
rákapaszkodtak; a cápák serege nem bántotta őket. A gyöngy

búvárok is szentül hisznek benne, hogy nagy kiabálással el
lehet riasztani a tengeri fenevadakat. Ugyanezt hiszik Indiá
ban és Délamerikában a krokodilokról is. Mernek is fürödni
ott a lakosok, bár a folyóban tömegestül van krokodilus.
Mindamellett ne tessék szavaimat úgy értelmezni, hogy
a cápától nem kell fürdés közben félni. Az Adriában meg
történt szerencsétlenségek bizonyítják, hogy mégis csak vesze
delmes állat az a cápa. De azt nem szabad többé mondani,
hogy ez a hal emberevő. Nem táplálkozik emberhússal, hanem
tintahalakkal és apróbb halakkal. Már a fogazata is arra vall.
Rémes ugyan a cápa szája, annyi a fog benne. Nemcsak egy
sor foga van. Ha valamelyik kitörik, utána nő a másik. Sok
szor fűrészes is ez a fog és mindenkor olyan éles és kemény,
hogy párját ritkítja. Ha a cápák meghalnak, fogazatuk év
ezredekig is megmarad a tenger fenekén és az elkövült cápa
fog nagyon gyakori mindenféle kőzetben.
Van köztük olyan is, mely deciméternyi széles, amiből
azt lehet következtetni, hogy a régmúlt idő cápái óriásiak
lehettek. Bizonyára rémes lakói voltak a krétakorbeli ten
gereknek. De mint «emberevőt», nem igen lehet a cápát el
ítélni. Ha ilyen esetről hallanak, tessék nagyon alaposan
utánajárni. Hamar ki fog sűlni, hogy mennyi legenda keve
rődik még mindig a tudományos állattanba is.
A hál mint hajó.
A hajóépítés manapság tényleg bizonyos veszélyben
forog. A repülőgép már most is elszedi előle éppen a jólfizető
luxusutast, és ha majd megindul a teherszállítás a légben,
bizonyára nem fognak már annyi hajót építeni, mint most.
Egyelőre azonban még nem adta fel a harcot a hajóépítés.
Arra törekszik, hogy meggyorsítsa a hajó menetét. Úgy kezdte,
hogy a gépeket megerősítette. A Diesel-motor volt az első
lépés ezen az úton. Már nem fűtenek szénnel, hanem olajjal
hajtják a gépet. Megváltoztatták a hajók alakját. Azt ígérik,
hogy ilyen módon 50 mérföld lesz az óránkénti sebesség és
nem 22 és 25, mint eddig. A szél meg a víz ellentállása meg
lassítja a hajók sebességét, ha azonban «a legkisebb ellen
állás» törvénye szerint szerkesztjük a hajóformát, akkor le
lehet törni az ellenállás javarészét. A léghajó építői már ki

találták ezt és a modern Zeppelinnek ezért egészen más for
mája van, mint az első légóriásnak.
A legújabb hajó formája máris megváltozott. Nem olyan
szélesek, alacsonyabbak is. El is érték, hogy ugyanazon erő
vel gyorsabban járnak, mert, úgy, mint a modern autónak,
«hullámvonalas» formájuk van. Ezt az új alakot az állatok
tanulmányozásából tanulta meg a technika. A modern bio
technika teremtette meg az új gépkocsi- és hajóalakokat.
Mi ez a biotechnika? Nem vagyok szerénytelen, ha azt
mondom, hogy a biotechnika alapelveit én teremtettem meg.
Volt ugyan biológus, kinek előttem is feltűnt, hogy sok emberi
találmány hasonló alapelv szerint van szerkesztve, mint
teszem az állatok csontja, a növények szára, vagy az emberi
szem meg a halak úszója. De én voltam az első, aki megfej
tendő feladatot láttam a tényben. Rámutattam: «Die tech
nischen Leistungen der Pflanzen» című könyvemben már
1919-ben, hogy ez nem véletlen, hanem hogy itt alapvető tör
vényszerűság uralkodik. Nem lehet másképpen szerkeszteni,
mint az élő szervezet teszi, mert az már sokezer nemze
dék által kipróbált formákkal működik. Régesrégen kihalt
minden alak, mely nem célszerű. Ha úszni vagy építeni
akarunk, ha ízület kell vagy nagy ellenálló képesség, akkor
az állati meg növényi testben ott van a kipróbált esz
ményi minta. Csak értelmesen tessék utánozni és kész az
új találmány.
Én utaltam először rá, hogy biotechnikus módszerrel
sok találmányon lehet javítani, de hogy új találmány is
lehetséges. Ezt tanítottam néhány könyvvel, vagy száz cikkel
és többszáz előadással a mérnöki körökben, míg tényleg meg
indult a biotechnikai mozgalom Németországban.
Nagyon megjavították a repülőgépek szerkezetét, mióta
tanulmányozták a növényi magvak passzív, meg a madarak
és rovarok aktív repülését. A müncheni «Deutsches Museum»,
mely összegyűjti a technikai haladás modelljeit, ezért abban a
nagy teremben, mely a repülésnek van szentelve, külön szek
rényben ki is állította a Zanonia nevű növény termését, mely
a vitorlás repülőgépeknek mintájául szolgált. Sok szabadalom
is keletkezett, mely biotechnikai gondolkodáson alapul. Leg
újabban Giessler írt egy nagy könyvet «Biotechnik» címen és

Németországban külön állami intézetben vizsgálják most a
biotechnika lehetőségeit.
A hajóépítészeti kísérleti állomásokban kipróbálták a
legjobban úszó halak formáit és mozgásait, és ennek meg
felelően szerkesztettek például új motorcsónakokat.
Teljesen utánozni azonban nem lehetett a halat. Mert
annak teste úszáskor megváltoztatja alakját. A hal kígyózik,
míg a hajó, legyen az tengeralattjáró vagy a felületen mozgó,
merev. De mikor mélyebben behatoltak a kérdésbe, kiderült,
hogy a természet is két modellel dolgozik; van merev hal
forma és alakváltoztató. A merev ugyan nem hal, hanem
emlős, melynek halformája van, t. i. a delfin (Delphinus
delphis), amely a cetekhez tartozik. A hajók utánozzák a
delfineket, mert a delfinek nemzetisége sokkal korábban kelet
kezett, mint az első hajó. A delfinfark keresztben áll és moz
gása teljesen megfelel a hajócsavarnak.
A biotechnikus tehát azt mondja: a hajóépítés sohase
fogja elhagyni a mai hajóalakot, mert az optimális, különösen
ha a hullámvonalas alak elve teljesen meg lesz valósítva. Az
állattan tehát nagyon is meg tudja oldani az ipari kérdéseket,
mint ez a példa mutatja.
Sőt akadt már például feltaláló, aki ezen az alapon új
találmányra is gondolt. Nem nevezem meg, mert nem írok
reklámkönyvet és talán ez a találmány még nincs is kipró
bálva. Laboratórium és gyakorlat között még mindig nagy
a különbség. De legalább meg akarom említeni a dolgot, hadd
lássa az olvasó, milyen gondolkozással dolgozik ez az új tu 
domány.
Kiindult abból a kérdésből, melyik hal úszik leggyorsab
ban? Az édesvízben a pisztráng (Salmo fario) a leggyorsabb
hal, nem hiába nevezik sebes pisztrángnak. Egy másodperc
alatt kilenc métert halad; valamivel többet, mint a tehervo
nat. A tengerben gyorsabb úszó is van. Ilyen a cápa, mely na
pokig, sőt hetekig is követi a leggyorsabb személyszállító hajót,
sőt az még körben is körülússza, tehát állandóan vagy ötven
kilométernyi sebességgel halad. Ez volt az első megállapítás.
Most meg kellett vizsgálni, miben különbözik a gyorsan úszó
hal a többitől. Tényleg van egy különbség, mely a pisztrángra
meg a cápára is áll. Bőrük érdes, a többi halaké síma vagy

pikkelyes. Ezenkívül jellemzi a cápát, hogy öt nyílás vezet
mindkét oldalon a kopoltyújához, ott benyomul a víz, mely
nek oxigénjéből lélekzik a hal. Ezt a vízáramot vizsgálta
meg a feltaláló mérnök; utánaszámított és azt vette észre,
hogy az oldaláram nagyon letöri az áramlási akadályokat.
Az érdes bőr meg feloldja a hal hosszában haladó vízáramot
sok kis örvénybe. Ezek az örvények összecsapnak a hal mö
gött, ezzel még előre is lökik.
Mindezt az új tapasztalatot megvalósította modelljé
ben. Szerkesztett egy kis motorcsónakot, ezt először cápabőr
rel vonta be, későbben jobbnak találta, hogy csak érdessé
teszi a falát. A kopoltyúnyílások sem hiányoztak. Az Elbafolyón Drezdánál kipróbálta az új biotechnikus motorcsóna
kot. Tényleg gyorsabban haladt, mintsem a motor megengedte
volna.
Persze, még nagy az út, míg nagy hajókkal a gyakorlat
ban utánozni lehet a cápát, talán lesz még akadály, mely meg
hiúsítja a találmányt. A laboratóriumi kísérletben azonban
meg van oldva a halhajó problémája. És így lépésről-lépésre
meg fogja változtatni a természet megfigyelése az emberek
találmányait. Lehet, hogy még új korszak is lesz ebből, melyet
a biotechnikának köszönünk.

V I. K íg y ó k , te k n ő s b é k á k , g y ík o k é s b é k á k .
A kígyók életéből.
Már egyszer felvetettük a kérdést, hogy a «közismeretek
állattanában» is nagy szerepet játszik a kígyó. És ez mindig
így volt már az ókorban is. Hiszen az ókor még istenséget is
csinált a kígyóból, ha nem is jó istent, hát a rosszaság meg
testesítését. Még a keresztény hit se tudott kimenekülni az
ilyen állatmitoszból, a szentiélekből galambot csinált, az
ördögből meg kígyót, mely szépen bemászik a paradicsomba.
Érthető ez, mert a kigyó tényleg búvóhelyen, lesben él, hir
telen támad rá az emberre. Okos állatnak tartja a mitosz a
kígyót, de tudja is, hogy pokoli meg kegyetlen.
Nem csoda, hogy ilyen ördöngős állat iránt mindenki
érdeklődik. Alig van ember, aki ne tudna a keresztes viperáról
( Vipera berus) vagy a kurta kígyóról, aki ne látott volna
vizi siklót (Tropidonotus natrix). Az óriási trópusi kígyóknak,
a csörgőkígyónak (Crotalus durissus) vagy az indiai pithonnak
(Python tigris) vagy a tízméteres bálványkígyónak (Boa con
stridor) Amerikában még nagyobb a hírük. Különben illik a
magyar embernek tudni, hogy van különleges magyar kígyó
is. Ilyen a rákosi vipera ( Vipera Ursinii), mely annak idején a
Rákoson élt, de Erdélyben még most is található. Nálunk
van homoki vipera ( Vipera ammodytes) is, mely különben déli
vidékeinken a legveszedelmesebb mérgeskígyó.
Ez a kis magyar kígyóállattan úgyis elég szerény, mert
nálunk mindössze csak nyolc faj él, az egész földön azonban
2300, amelynek javarésze persze a meleg égövet lakja. Nagy
könyvekben írták le a kígyók drámai életét, de még egyben
sem találtam meg azt, ami legérdekesebb a kígyóéletben, tudni
illik, hogy az alkalmazkodásnak milyen csodája ez a kígyótest.
Azon kellene kezdeni, miért nincsen lába a kígyónak?
Miért mérges a kígyók egy része? Miért bújik el a kígyó?

Tényleg, a kígyónak furcsa féregalakja van és ezt a tudo
mány a legújabb időkig nem tudta megmagyarázni. Annyival
rejtelmesebb volt ez, mert a kígyókon kívül a gyíkok körében
is van lábatlan faj. Nemcsak a lábatlan gyík ( Anguis fragilis),
amelyet rendesen kígyónak tartanak, hanem hazánk déli vidé
kein, mikor még a tengerpart is magyar volt, élt a barnaszínű
egyméteres Seltopúsik (Ophiosaurus apus), melynek nincs
lába, ami azonban nem gátolja az eredményes vadászatban.
Még a fürge egeret is meg tudja fogni. De ezek a lábatlan gyí
kok a föld más országaiban nem nélkülözik a lábat. Északamerikában van a Gerrhonotus «lábatlan gyík» két fejlett láb
párral. Csak azért sorozzuk a lábatlanok közé, mert azoknak
rokona.
Ellenben van lábas kígyó is. Éppen a híres óriáskígyók,
a Boa, meg az Anakonda testén van egy visszafejlődött lábpár.
Sőt ha a kígyók csontvázát vizsgáljuk, kiderül, hogy az összes
fajok egyharmada a csontvázban elárulja a végtagokat, mert
még látszik valami a medencéből. Tetőzöm a furcsa tényeket,
ha végül még megemlékezem a békával és götével közeli rokon
délamerikai Caeciliaról, melynek kígyóalakja van.
Ez a kígyóalak csak alkalmazkodás, nem lényeg; a kígyó
nak csak azért nincs lába, mert jobban tud élni láb nélkül.
Jobban tud csúszni a lomb meg a kövek közt. Már a kutya
is megváltoztatta lábainak alakját és nagyságát, ha csúszó
életmódot folytatott. Emlékezzünk csak a tacskóra. A kígyó
is lyukakba bújik, felkeresi a legkisebb hasadékban is az ege
ret. A lábatlan gyíkok is hasonlóképpen élnek. Később meg
tanulta a kígyó, hogy felmásszon a fára, megtanulta az úszást
is. Ma a tengerben is van jólúszó kígyó, de ez csak másodlagos
alkalmazkodás jele, amellyel nem szerezte vissza végtagját.
Mert az alkalmazkodás, úgy látszik, csak egyet ugrik. Ha
megtörtént bizonyos irányban, nem térhet vissza, akármilyen
célszerű volna is az újabb változás.
De talán ez esetben nem is volt szükséges a lábak helyreállítása. Az úszó kígyó mesterien tud úszni, a kapaszkodó
meg kitűnően mászik a fán. Azonkívül megtanult a kígyó bizo
nyos különös mesterséget: tud a bordáján futkosni.
Minden kígyónak nagyszámú bordája van és minden
borda szabadon van ízelve, hasonlóképpen, mint az ember
Francé.
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karja a lapockában. Minden borda tehát mozgékony; van
is külön izomzata, másszóval: úgy jár, mint a láb. A has
pikkelyt a talajba betámaszthatja annál jobban, minél több
a kő meg a kavics. Az ilyen helyen szeret is élni, a síkos földet
kerüli. Kavicsos, sok növénnyel pompázó helyen a kígyó tel
jesen beleilleszkedik környezetébe. Spirituszban megcsodál
juk, milyen ékes, vörös, zöld, rajzokkal díszített a kígyó teste;
a szabad természetben ez fel sem tűnik. A vízisiklót meg se
lehet különböztetni a száraz ágtól, a kurtakígyót nem látja a
vándor a sziklás hegyoldalon, a nagy fakígyók teljesen eltűn
nek a lombozat sokféle árnyalatában. A kígyó ugyan nem
teszi, de a kígyókkal rokon kameleon meg a békák meg is tud
ják változtatni színezetüket aszerint, amilyen a környezetük.
Mindamellett a kígyó is kitűnően meg van védve és jó is neki,
mert tényleg sok az ellensége. Nézzük csak, ki vadászik ha
zánkban vízisiklókra? A gólya nemcsak a békát, hanem a siklót
is keresi, a róka ott leselkedik a mocsár nádasában, a sólyom
féle madarak egész sora csap le reájuk. Még a sűndisznó is
lesi éjjel, a vaddisznó sem kíméli meg őket, a sok kisebb vad
sem, mely éjjel kijön a nádas tisztásra. Az ölyvek (Buteo) egy
faját kígyóölyvnek is nevezik, mert viperára és siklóra szokott
vadászni. És ha a vadász nagyon szidja a görényt (Putorius),
akkor legalább azzal lehet azt védelmezni, hogy fáradha
tatlan viperavadász, tehát legalább egy tekintetben hasz
nos állat.
Azt pedig alig lehet mondani a kígyókról. De nem olyan
rosszak, mint a hírük. A vipera csak a mezítlábas embernek
veszedelmes, de annál több hasznos állat esik neki áldozatul
(kivéve egy ártalmas állatot, az egeret). Már a fiatal kurta
k ígyó megfogja az annyira hasznos gyíkot, a vízisikló csak
békát, gyíkot és halat eszik, a többi hazai kígyó mind meg
tizedeli a gyíkokat és apró emlősöket, sőt a madárfiókákat is.
Ha a mérgeskígyók száját nézzük, menten feltűnik,
milyen rövid, szinte elkorcsosult a felső állkapcsuk, milyen
kicsiny a foguk. Nincs is zápfoguk. Nem lehet az ilyen foga
zattal vadul védekező zsákmányt megölni és szétdarabolni.
Ezért kellett itt még egy találmány és ez a méregfog. A méreg
nem más, mint mérges nyál. Vele megbénítja a kigyó az áldo
zatot, aztán szép csendesen elnyelheti. A méregmirigy nem

más, mint a nyálmirigy. A felső állkapocsban van kettő;
váladéka beomlik az üreges, felállítható méregfogba.
Ördöngős találmány ez. Mert a kígyóméreg tényleg men
ten megbénítja a zsákmányt. Sőt az egér, gyík meghal már
az első másodpercben. Az emberre nem olyan veszedelmes,
hiszen nem is számít a kígyó az emberre. A vipera mégis úgy
tudja megmarni az embert, hogy nagybeteg lesz, sőt évekig
is megsínyli. Gyermek már meg is halt tőle. A trópusokon sok
kal veszedelmesebb a mérgeskígyó. Nyugatindiában rémesen
féltünk a kis lándzsakígyótól a cukornádültetvényekben, mert
egy harapása már a halált vonja maga után. A csörgőkígyó
Amerikában, meg a kígyóbűvölők híres Naja-kígyója se
kevésbbé veszedelmes.
Mindamellett túlzott az a sok legenda, mely a mérges
kígyókról szájról-szájra jár. Hindosztánban állítólag 30,000
ember évente a kígyók áldozata. Ott voltam és meggyőződ
tem, mennyi szélhámosság van az ilyen elbeszélésekben. Kis
kolerajárvány van a faluban, a bírónak nagyon kellemetlen
ez a tény, szépen beírja a statisztikába, hogy tizenkét ember
esett áldozatul a kígyóknak. Így nem lesz majd az a sok irka
firka, mellyel az angolok mindig elhalmozzák a szegény bírót,
ha valakinek a hasa fáj. Más esetben nem tud fizetni a kis
szatócs a faluban, kimegy az erdőbe és nem tér vissza. Más
faluba megy és elmondatja barátaival, hogy a kígyóknak esett
áldozatul. A regényesebb természetű a tigrist választja legen
dának. Más vidéken új üzletet nyit.
A kígyóról úgyis rém sok legenda van forgalomban.
A madarakat úgy elvarázsolja a nagy fakígyó, hogy szegényke
mozdulatlanul várja, míg felfalja az ellensége. Hipnotizál a
kígyó merev, üveges pillantásával. Tényleg különös valami
ez a kígyószem. Rövidlátó, tehát merev a tekintet, üveges is,
mert van rajta üveges, átlátszó finom bőröcske és ebből nagy
haszna is van az állatnak, mert ez megvédi a szemet, ha a
kígyó gyorsan átbúvik a parlagon.
Mulatságos ez, hogy lehet a természetet az elbűvölés
hírétől megszabadítani, mert sok rejtelmes dolognak na
gyon természetes magyarázata van, ha alaposan meggondol
juk. A természettudomány ezzel sok barátot nyert. A démo
nikus kígyót is kivetkőztette bűvös híréből, csak az maradt
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vissza, ami tényleg áll a kígyóra, hogy szegény mindig éhes,
mert elég fáradságos az életmódja, de nem okosabb, mint a
többi csúszó-mászó, nem rosszabb, mint minden állat, mely
gyilkolásra kényszerül. Csak más a formájuk, idegenszerű
az életmódjuk. Erdőben, mocsárban élnek, romantikus kör
nyezetben. 1800 kígyófaj van és ennek a fele veszélyes az
emberre, nem csoda tehát, hogy rossz a hírnevük. De aki fog
lalkozik velük, mégis megszereti őket, a borzalmas állatcsoport elvégre mégis csak érdekes. A kígyó az élet alkalmaz
kodásának csodás mintaképe, de nem förtelmes állat, mint
az egész világ gondolja.
Ma is élnek még sárkányok.
Minden századnak megvan a maga kedvenc szenzációja.
Ma talán a repülőgép és a repülőgépek háborúja foglalkoz
tatja leginkább a képzeletet, a XVIII. század végén a Csen
des-tenger szigetén felfedezett paradicsomi élet bájolta el
az emberek lelkét, 1860 körül azonban a legnépiesebb fogal
makhoz tartozott az «özönvíz» előtti időkből ránkmaradt
óriási sárkányok felfedezése. Mindenki tudta akkor, mi az az
Ichtyosaurus, mi a repülő sárkány, a híres Gigantosaurus, mely
mint az állatvilág legnagyobb állata, számos képben köz
ismertté vált. Tudta akkor mindenki, hogy a jurakorbeli
tengerekben úszott a csodálatos halsárkány, hogy a mocsa
ras parton futkosott két lábon a kacsasárkány, melynek tény
leg kacsacsőre volt, hogy élt egyszer egy rémséges állat,
mely csontpáncélt viselt és olyan nagy repülő sárkány, hogy a
ma legnagyobb madár eltörpül mellette. Mindenki azt hiszi,
hogy a délamerikai kondor a legnagyobbik. De ez nem áll, ki
feszitett szárnyakkal csak 2'75 métert ölel fel, míg a nagy
pelikán, 5 méterével, felülmúlja. A repülő nagy sárkány
(Pteranodon ingens) azonban 8 métert tett ki. Olyan volt
az alakja, mint egy nagy denevér.
A sárkányok népszerűsége is elmúlt, annyira visszamerült
a tudományos irodalomba, hogy a legtöbb ember nem is hal
lott arról, hogy ezek az állatok nem haltak ki, hanem hogy
van még ma is belőlük, mégpedig szép nagy, érdekes faj.
Mióta egy német orvos kivándorolt a Galopagos-szige
tekre, hogy ott Robinson módjára éljen, csaknem mindenki

tudja, hogy van ilyen sziget, sőt azt is, hogy ezek a szigetek
a Csendes-Óceánban, Középamerika közelében terülnek el.
De talán Senkisem tudja, hogy éppen ott egy méteres fekete
sárkány él; száz meg ezer él együtt az ember nem lakta szige
teken; együtt nyüzsögnek, nagy csordában keresik fel a ten
gert. De nem halásznak, hanem megeszik a tengeri salátát
és moszatot, mely ott bőségesen terem a köveken. Teljesen ár
talmatlan állat, de rémes a külseje. Valóságos sárkányfeje van,
hátán nagy tüskés sörény, bőre pikkelyes és fején három szem
van, a harmadik a fej tetején. Igazi sárkányutód ez, a forró
égöv alatti óriási teknősbékákkal, gyíkokkal és sok madárral
együtt még ma is a krétakorszak utolsó napjait éli. Megállt
az idő számukra, nem is tudják, hogy teljesen megválto
zott a föld többi részein az élet.Nekik ez még mindig kréta
korszak.
Egy másik sárkánnyal Ausztráliában személyesen ismer
kedtem meg. Chlamydosaurus horridus a neve és tényleg bor
zalmas is. A nagy sivatag határvidékén él ez az állatka, mely
csak félméteres. Két lábon jár, mégis sebesen tud futni. Ha
ingereltük, megváltozott a színe, sötétebb lett, felállította
a nyakán lelógó gallért, felállt és mutogatta igazán megfélem
lítő fogazatát. De mindez csak komédia. Nem árt a galléros
gyík senkinek, apró állatkákat fogdos a sziklákon. Csak fitog
tatja a nagy haragosságot, hogy őt ne bántsa senki.
Van repülő sárkány is. Apró ugyan, csak olyan, mint a
kezünk, de pompás színekben tündöklik. A délázsiai erdőkben
él és olyan ritka, hogy még az ottlakó is alig ismeri. Pedig
milyen érdekes elnézni, hogy tudja meghosszabbodott hat
bordáját jobbról-balra kiterjeszteni. Köztük finom hártya
van kifeszítve, és mintha ernyővel ereszkedne le, úgy repül
fáról fára.
Komodó szigetén, a hollandus szigetvilágban, Ázsiában
él a jelenkor legnagyobb sárkánya. Vad, félelmetes állat,
melyet már magyar utazó is meglátogatott. Írt is róla tanul
ságos cikket a Természettudományi Közlönyben, 1938-ban.
De van még ennél is híresebb, tudniillik tudományos
körökben nevesebb sárkány. Olyan nagy a híre, hogy meg is
ártott neki. Másszóval, csaknem teljesen kiirtották. Sok állat
veszett már el, mert az ember üzleti célokból üldözte, de ezt

az állatot a tudomány irtotta ki, mert a világ minden múzeu
mának kellett egy pár «tuatara».
Mert ez az újzeelandi neve. És híres, nem azért, mert
szép, hanem mert a fejlődéstanban olyan nagy szerepet já t
szik.
A Jura-korszakban volt már ilyenféle állat. De mind ki
halt, csak a kis Tuatara nem, talán azért, mert Új-Zeelandban
azóta nem igen változott meg se az éghajlat, se az állatvilág.
A Tuatara német neve «Brückenechse», amit magyarra
alig lehet fordítani. Mert az a híd az csak ideológiai név;
azt akarja jelezni, hogy ez az állat «áthidalja» a gyíkok, teknős
békák, krokodilusok és gyíkok csoportját. Megérdemelné
ugyan a nevét azért is, mert két csonthídja van, mely a halán
téka felett vonul el.
Ha különben a tudomány nem fedezte volna fel ezt a
különös vonatkozást, senkise érdeklődnék a Tuatara iránt.
Háromnegyedméteres, idomtalan, lusta állat. Madarak-lakta
parti barlangokban él, átalussza a napot, csak mikor esteledik,
jön ki az odúból és mit csinál a sárkány? Keresi a földi gilisz
tát, az apró rovart meg csigát. De ha kell, egeret, gyíkot, sőt
kisebb madarat is fog.
De nézzük most meg a zoológus szemével.
A legérdekesebb rajta az, hogy homlokán is van szeme,
igazi szeme, ideggel és lencsével. A bőr, mely befedi, teljesen
átlátszó, úgy hogy a Tuatara bizonyára lát a homlokszemmel.
A csontváza se olyan, mint egy csúszó-mászóhoz illenék. Sőt
a csontvázában van hasonlatosság olyan állatokhoz, melyek
már a kőszénkorszak előtt is éltek, mint a Saurusok elődjei.
Van a természettudományban is elég romantikus költő, aki
szereti a valóságon túl a lehetőségeket kifesteni. Az ilyenek
állítgatták, hogy ezekből a kőszénkorbeli állatokból fejlő
dött volna a madarak meg az emlősök csoportja. Nem azért
mondom ezt el, mert hiszek benne, hanem csak, mert meg aka
rom mutatni, hogy milyeneket gondolt már ki a komoly tudo
mány is. Azt állították, hogy a zsiráf a mocsárban élő óriási
hüllőktől származott le, a delfin pedig az Ichtyosaurus utódja,
a nagy cet meg a Plesiosaurus származéka; más Saurus-nem
zedékből fejlődtek volna a tyúkok, megint másokból a Pingvin.
Ilyenekről vitatkoznak ma a származástannal foglalkozó

állatbúvárok. Más oldalon van higgadt zoológus is, aki azt
vitatja, hogy éppen nem a nagy gyíkoknak volt utódja a madár
és emlős, csak a legkisebb gyíkformákkal lehet rokonságban.
Tényleg abban egyetért minden párt, hogy a madár és az
emlős rokon egymással, de rokon a csúszó-mászókkal is. A Tua
tarára bizonyos tekintetben tehát mi is úgy tekintünk, mint
ősünkre. És ezért nézzük szent áhítattal. A tudománynak
is van mithosza, nemcsak a vallásnak.
A krokodilusok paradicsoma.
Sokszor láttam a szabadban krokodilust, meg is támad
tak, de sohasem láttam őket olyan mesés keretben, mint ott,
ahol nem vártam krokodilust, t. i. a Csendes-Óceán szigetein.
A nagy Pápua-sziget és az a sok szigetcsoport, mely
hozzátartozik, a földkerekségnek még mai napig is legisme
retlenebb része. Biró Lajos barátom sok évig élt ott és sok
szor el is csevegtünk élményeiről, mert én is készülődtem,
hogy meglátogassam szeretett pápua barátainak országát.
De ő sohasem mondott egyetlen szót sem arról, hogy kroko
dilussal találkozott volna és így ugyancsak csóváltam a feje
met, mikor előkészületeim alkalmával azt olvasom, hogy
éppen Pápuaországban van a világ legnagyobb krokodilusserege. Ott van a legnagyobb, tengerben is úszó fajtája, a leg
veszedelmesebb és a legérdekesebb is.
Mindig azt gondoltuk, hogy a nagy Amazonas-erdőben
van belőle a legtöbb. Ott a homokzátonyokon ezer meg ezer
sütkérezik, de az mind csak utálatos, mósusz-szagú és kicsiny
alligátor, nem hosszabb három-négy méternél. Minden any
nyira be van ott szennyezve hínárral és iszappal, hogy madár
is tanyázik rajta, benne turkál. Senkise fél tőlük, külön
ben ők sem az embertől, csak az öszvér meg a ló nem mer
a folyóhoz menni, ha ott alligátor van. Így eshetett meg,
hogy egy napon Florida nagy mocsarában, az Evergladesben,
hol nagy buzgón jegyezgettem a barnaszénflóra ott élő utó
dait, egy kis patakot úgy akarok átlépni, hogy a vízben el
merült moszatos, iszapos fatörzsre lépek, mely áthidalja.
De a «fa» mozog, észreveszem, hogy van két sárga szeme, de
többet nem láttam. Mindketten olyat ugrottunk, mint az
előtt s azóta se. Az alligátor fejére léptem, rögtön lebukott

a vízbe, az utas meg az egyik sárfészekből a másikba
ugrott, de ott legalább nem volt krokodilus.
Ez csak tréfás emlék, de a melanéziai szigeteken, külö
nösen Espirito Santon, kezdődött a komoly, a rémes benyo
más. Ott tanultam meg, mi is az a krokodilus.
Se előtte, se utána, sohasem láttam olyan mesés földet,
mint Biró szeretett pápuaországa. Az ő szíve már nem érzi
azt a szerelmet, de mennyire érzi még az enyém. Milyen mesés
már az erdősor is, mely elénk száll, mikor kis gőzösünk be
kanyarog a névtelen, ott torkoló nagy folyóba. Csaknem olyan
bővizű ez a folyó, mint a Duna Pozsonynál vagy a Tisza Sze
ged körül, mert ott van a láthatáron a ködfüggöny, mely
mögött a nagy erdős hegység rejlik. Tudjuk, hogy ott foly
ton szakad az eső, de többet nem. Nézzük a térképet. A part
szintjei szépen be vannak rajzolva, mert fontos ez a hajózás
szempontjából, de a sziget belseje fehér folt. Fehér folt a
hegység is, pontozott, kanyargós vonal a folyó. Nevét nem
tudják, a falukat nem ismerik. Európai ember itt még nem
járt. Olyan szűz ez a smaragdzöld sziget, mintha Cook kor
szakában élnénk 150 évvel ezelőtt. Sajátos és szinte ijesztő
a hangulat.
A folyó két partján ott van a mocsárerdő, mely a nagy fo
lyók partját a melegövben mindenütt kíséri: a falábon járó
mangrove-erdő. Mikor először láttuk, nagyot néztünk, milyen
csodálatos ez a számtalan ágon-tövön himbálódzó sötét erdő,
ma már unalmasnak hat, mert mindig ugyanaz. Csak néha van
kivarrva a széle aranyoszöld mocsári pálmával vagy Panda
nusokkal, melyek szintén sokágú állványon hintáznak. A
mangrove-öv háta mögött ott van az óriási fák birodalma.
Már ismerem messziről a kapokot, a szép Garccinát és a mela
néziai szigetek remek szép fáját, az óriási Ficut, sok légi gyöke
rével, melyen a lián kapaszkodik s amelyhez a nagy szarvas
páfrány ragaszkodik; ott tündököl a fínomszínű kosbor,
rajta csüng a repülő kutyák serege, mintha nagy gyümölcs
lenne. Halljuk a sok galamb és papagály rikácsolását. Csó
nakba szállunk, kimegyünk a partra. Ez lesz a mi országunk,
az ismeretlen föld. No, de jó sáros, az az első benyomás. Ám
aztán be sem érjük a sok látnivalóval. Mennyi szép zöld fénylő
gyík surran a törzsökön, megint itt van az indiai drágakövek

színpompájával tündöklő óriási lepkék táncoló balletje. Látjuk
a kapaszkodó páfrányt, de nem hatolhatunk be az erdőbe,
annyi a tüskés rotangpalma, olyan bozótos az ékesen zöld
bambusz sokasága. Csak látjuk, hogy itt minden csak erdő,
a parttól az utolsó hegyláncig: buja, zöld, néma, ember
nélküli és ártalmatlan erdő, melyben nincs se ragadozó, se
mérgeskígyó. Hisz ez jellemzi a Csendes-Óceán szigeteit.
Első pillanatban megértjük, mért nevezi a tudomány a
föld e részét Indoausztráliának. Tényleg itt még minden
olyan, mint Indiában, de már belevegyül az ausztráliai állat
meg növény. Csak a a veszedelmes állatok nem jöttek még
ide, két kivétellel: az óriási bordás krokodilus (Crocodilus
porosus) és a moszkitó. Az egyik tíz méteres, a másik meg
alig hosszabb a milliméternél, de veszedelmesebb mégis a kis
moszkitó. A nagy krokodilust kiabálással el lehet űzni — a
pápua el is űzi, ha fürdik — a moszkitónak nem kiabálhatsz.
Hozza a lázat. Ott Malicolón mindenki megbetegszik, sze
gény feleségem is onnan hozta a paludizmust, mely még ma
is gyötri és nem engedi meg, hogy másutt éljen, mint meleg
vidéken. Mert ha megfázik, rögtön itt a láz.
Félelmetes látvány az ilyen góliát krokodilus. Sütké
rezik a folyó partján. Messziről azt gondolná az ember, hogy
az ár összesodrott egy jó csomó úszó fatörzset. A kroko
dilus határozottan utánozza a fatörzset. Mint újonc, egyszer
meg akartam érinteni a csónakból a lassan himbálodzó tör
zseket, hogy moszatot gyüjtsek róluk, de hirtelenül észre
veszem köröskörül a fatörzsek sok hunyorító sárgarézszínű
szemét. A folyóban néha nagy csorda egyesül. Tolong a sok
krokodilus. Ilyenkor iszonyatos a bűz, melyet a sok fene
vad áraszt. Az újguineai Sepik-folyó, úgy látszik, a mela
neziai krokodilusok elterjedésének központja, és száz állatból
álló csorda ott mindennapi dolog. Az ember meg se tudja
érteni, miből él ez a sok állat a vadszegény országban, de
mindig láttuk a krokodilusokat a tengerbe kiúszni, messze
a szárazföldtől is ügyesen fogják a halat. Így értjük meg,
hogy kerülhettek az indus szárazföldből szigetről szigetre.
Észak-Ausztráliában is van belőlük, a Salamon szigetek és az
Új-Hebridák jelzik most, úgy látszik, az elterjedés határát
délen és keleten.

A krokodilus felfal mindent, de különösen szereti a
halat. Könnyen is tud halat fogni, mert szája erre van be
rendezve. Van egy redő benne, mely teljesen elzárja a tor
kot. A torokba az orrlyukból kapja a levegőt. Ezért teljesen
feltátja az állat a száját a víz alatt, és így tartja nyitva sok
ideig. Csendesen bevárja, míg beleúszik a hal, beleugrik a
béka. Órahosszat is vár, reggelenként teljesen besüpped az
iszapba, csak boltozott lélekző orra áll ki a vízből. Így
múlik a délelőtt; csak néha-néha csattan össze a nagy száj,
jeléül annak, hogy van benne zsákmány. De a krokodilussal
is úgy van a dolog, mint a cápával, borzasztóan félnek tőle,
mégis alig lehet hallani, hogy a krokodilus megevett volna
valakit. Mi is féltünk, különösen Dél-Amerikában, mert ott
a kisebb alligátor sokkal fürgébb és inkább megtámadja az
embert. Az ördöngős portékának mindig eszébe jut, hogy
tucatszámra elkezdjen tolongani és a csónakot oldalról fel
emeli, hogy felboruljon. Nem félnek az evezőtől, és ha az
ember revolverrel nem szembe lövi, akkor a golyótól sem
félnek. De nem annyira az embert keresik, mint a vadat. Az
itató körül leselkednek, de mint nekem Dél-Amerikában nem
egyszer mondták, legtöbbször hiába. Annyi bizonyos, hogy
vadhúsból nem tudnának megélni. Csak ami a folyó vízében
elrothad, az a biztos prédájuk, de megeszik a csigát is, rákot
keresnek, halásznak, egészben véve, szegényesen élnek.
Hússal csak az indus szent krokodilus, a Gavialus gan
geticus lakik jól — mert etetik. A templomok mellett lévő
tavakban lustálkodnak, lopják a napot, mert este jön a hindu
pap, szentelt áldozatot hoz nekik. Néztem, mit kapnak.
Nagy áhítattal hozzák, de mégis csak azt adják a négylábú
istenségnek, Vishnu szent állatjának, ami a kolostor lakóinak
nem kell: beleket, csontokat, romlott húst. A krokodilus
jól ismeri ájtatos ápolóját, aki szinte nem is fél tőle, sőt
olajfestékkel szent imákat, az istenség szimbólumait festi a
fejére. Megváltozik ez az idill különben, ha beesteledik. Este
eleven lesz a krokodilus, mint minden tropikus gyík. Sehol
Amerikában, Afrikában, Indiában, nem mer senki a folyó
partjához menni, mert a krokodilus ilyenkor kimászik a
partra. Szép kis kalandom volt e miatt a Kairó mellett fekvő
nagy és igen érdekes állatkertben. Van ott bőven a hat

méteres nagy níluskrokodílusból (Crocodilus niloticus), melyet
máskülönben egész Egyiptomban már nem lehet látni. Ki
irtották és csak Szudán nagy papyrus-erdeiben van még,
ott azonban bőven. Nem tudtam elválni a sok szép minden
féle állattól, nem hallottam a harangot, mely naplementekor
a zárórát jelzi. Már Kairóban is egy negyedóra alatt beeste
ledik és így hamar a sötétben botorkáltam a különben jó
úton, hogy megtaláljam a kijáratot. Hirtelen elémbe áll egy
jó pár méteres nílusi gyík. Bizalmatlanul nézett engem, én
meg őt. Hátrálok, míg észreveszem, hogy hátamban is sétál
egy. Emlékeztem, hogy Amerikában vad kiáltozással ker
getik el az alligátort, én is megfenyegettem a botommal és
szidom, ő meg szépen engedelmeskedett, és úgy hajtottam,
mint a csordát, míg útközben beszaladt egy árokba. A ki
járatnál az őr borzasztóan megszidott engem, hogy meré
szeltem este ott kint sétálgatni. «Ha a krokodilus megeszi az
urat, akkor engem bezárnak». «Ne féljen tisztelt barátom»
feleltem visszatért jókedvvel, «az önök krokói olyan buták,
mint a marhák». És nevetve elváltunk egymástól.
De nem ilyen jó kedvvel emlékezünk vissza feleségemmel
egy másik krokodiluskalandra, mely Ceylon szigetén esett meg
velünk. Kandy híres Buddha-temploma előtt egy nagy tó
terül el, mely szinte tele van szent gyíkokkal. Megkéstünk a
kiránduláson és sötétben sietünk vissza a szállóba. Félünk
a moszkitótól és a sok kígyótól, mely mindenfelé ott zizeg a
lombban. Emlékeztem, hogy a szálló a tó partján áll és egy
kis kőhídon lehet az utat megrövidíteni; megtakarítunk egy
félórát, ha át merünk ott kőről kőre hágni. Az ördög sugallja,
hogy ezt az utat válasszuk. Néhány perc mulva ott vagyunk
a tó közepén és mindenütt kibukkan a krokodilus a vízből,
ül a köveken. Nekik volt szánva az a sok kő. Hazajöttünk,
de igazán nem izlett a vacsora. Nem tudhattam akkor, hogy
ez mind szent krokodilus volt, mely csak koldulni jö tt és nem
bántja az embert.
Azt se tudtam akkor még valóban, milyen buta állat a
krokodilus, bár a csúszómászók legmagasabb csoportjához
tartozik, és mint a madár, fészket rak, melyben 100 tojás is
van. Óriási szaporasága menti meg a faj életét, a krokodilus
nem fog kihalni. Már csak azért sem, mert újabban tenyésztik.

Bőre értékes, a hölgyek divatja felkapta és drágán fizeti a
kroko cipőt és táskát. Amerikában sok «Alligatorfarm» van,
hol százával nevelik a nagy gyíkot. Meglátogattam egyet
Jacksonvilleben Floridában, ahol frissen a tojásból kikelt
kaimant (Caiman niger) és a csukaorrú alligátort (Alli
gator mississippiensis) is láttam. Csak olyan nagy, mint a
hazai barna gyík, de már sziszeg és harap, ha az ember kézbe
veszi. Nagyon lassan nő, a tenyésztő azt mondta, hogy
eltartana hatvan és több évig, míg az ilyen állat eléri a négy
métert. Floridában százéves alligátort is ismernek. A Semi
nole-indiánusok vadásznak rájuk és értenek is hozzá, hogy
kell őket megszelidíteni.
Érdekes, hogy a krokodilus — melynek 21 faját ismerjük
— Amerikában nem olyan érzékeny mint az óvilágban.
Ott még a 35-ik fok alatt, Cap Hatteras közelében is él a
«swampok»-ban, míg Európában csak a jégkorszak előtti
időkben volt krokodilus a folyókban. Pedig elélhetne most
is, mert Amerikában jól bírják a havat és fagyot. Az utas,
aki dél felé indul, hogy krokodilust lásson, csak Palesztinában
találja őket néhány tóban, hová talán az ókorban hozták
őket Egyiptomból. Aki azonban igazán meg akar ismerkedni
velük, annak már Louisiana és Florida nagy mocsarait kell
felkeresnie és mindenekelőtt az Amazonas és Orinoko völ
gyeit. Talán ott is ki fogja őket irtani az ember, de sohasem
fognak eltűnni ott, ahol kezdtük a tanulmányozásukat, a
pápua világban, amlynek gyilkos klímája megvédi őket, mert
irtja az embert.
Gyíkok és teknősbékák.
Amilyen kedves állat a fürge gyík, olyan otromba és lusta
a teknősbéka, pedig mindkettő közeli rokona egymásnak.
Bizonyára kevesen tudják, hogy éppen a magyar föld (külö
nösen akkor, mikor még a tengerpart hozzá tartozott) rend
kívül gazdag volt szép gyíkokban. A Seltopusikról már volt
szó, a zöld, a fürge, a fali meg a hegyi gyík gyakori szerte
az országban. Közöttük legnagyobb a zöld gyík (Lacerta
viridis), mert a szép smaragdszínű állat vagy félméterre
is megnő, leggyakoribb a barnaszínű, félakkora fürge gyík
(Lacerta agilis) és fali gyík (Lacerta muralis). Ritkább a

magas hegyeken a narancshasú hegyi gyík (Lacerta vivipara),
mely, mint már latin neve is mondja, elevent szül. Legkisebb,
de legérdekesebb a magyar különlegesség, a szürke pannoniai
gyík ( Ablepharus pannonicus), mert csak 8—10 centiméte
res és még hazánkban is ritka. Budán a Mátyás- és Sváb
hegyen ma is megtaláljuk. Fiatalkoromban a Gellérthegyen
is volt. Eger vidékén is ismerik.
Ez a gyíkfauna azonban nagyon megszaporodik, ha az
Adria, pláne, ha Földközi-tenger partján vadászunk gyíkokra.
Dalmáciában van tömérdek (éppúgy mint kígyó is) és az az
érdekes, hogy csaknem minden szigetnek van külön változata.
Már Raguza házaiban megjelenik a gekó (Hemidactylus
turcicus). Szívesem látom a kis «tarantulát», amint itt nevezik,
saját lakásomban. Kedvesen csicsereg és fogdossa a szúnyo
got. Nálunk még nincs kaméleon (Chameleon vulgaris) de már
a Földközi-tenger déli partján sok van belőle, tartják is a ház
nál, hadd pusztítsa a legyet. A bokrokon leskelődik; villám
gyorsan kiveti hosszú piros nyelvét, ha közelében száll valami
légy, mely őt nem látja, olyan ügyesen tudja a színét a kör
nyezetnek megfelelően változtatni.
Itt, ahol sok gyík van, rendszerint nem hiányzik a teknős
béka se, melyet nagyon megcsodál az idegen, ha a dalmát
kikötőkben kínálja neki az asszonynép. Pedig magyar ember
nek nem kell dalmát földre jönnie, hogy teknősbékát lásson,
van abból nálunk is. A mocsári teknősbéka (Emys orbicularis)
az egész Alföldön el van terjedve és a görög fajta (Testudo
graeca) már Orsova és Mehádia vidékén is el volt terjedve,
bár igazi hazája Görögországban van. De nem ezek az érdeke
sek, hanem a nagy tengeri teknősök, melyekből már az
Adriában is van méteres állat, az álcserepesteknős (Caretta
caretta). Raguzától délre elterülő öblökben, Srebreno és
Mlini közt minden évben fognak ilyen nagy állatot, éppen
azon a vidéken, bol más tropikus tengeri állat is szokott lenni,
mint pl. a repülő hal, a papiroscsónak vagy a cápa. Mind
ebből van szép példány a kicsiny, de érdekes dubrovniki
természettárban. Nagyobb teknős, mint az adriai, csak az
Atlanti-Óceán óriás teknősbékája vagy más néven levestek
nőse (Chelone mydas), mely dupla nagyságra nő meg és 500 kg
ehető húst szolgáltat. Vadásszák is szerteszéjjel.

Mialatt ezt írom, itt ül kerti asztalom előtt a kis házi
teknős, mely egy szép napon beállított kertünkbe, mert itt
mindenütt vadon él. Szerény kis állat, alig mozog, csak ha
házas. De akkor nagy csetepatéban él párjával, kergetik
egymást, pofozkodnak, úgy látszik, ily módon élvezik a sze
relem örömeit.
Még fürgébb volt az a pár ezer teknősbéka, melyet az
Egyesült Államokban láttam a Savannahai «turtlefarm»-on,
mely talán egyedüli a maga nemében. Mert ki tenyészt
ezrével teknősbékát?
Savannah városa e nélkül is elég különös, épp olyan
érdekes, maradi amerikai látványosság, mint a közelében
fekvő Charleston. Lakosságának jó harmadrésze néger és az
egész város emlékeztet még a néger rabszolgák idejére,
melyekből látogatásom idejekor néhány még élt is. Persze
most mint szabad amerikai polgár.
Savannah környékén, éppen a délcarolinai állam határán,
van az a teknősbékatelep. Azt hirdeti magáról, hogy «black
Diamond terrapin»-t lehet ott vásárolni, ami annyit jelent,
hogy fekete karett teknőst árul. De nemcsak a páncélja ked
véért vásárolják, hanem a fiatalt, mint «maszkott»-ot is.
Az amerikai nagyon szereti az ilyen szerencséthozó kis álla
tot, kis alligátort vagy teknőst. A páncél szaruját, a «Schild
krot»-ot sok célra használják; fésűt, mindenféle díszt meg
dobozt faragnak belőle.
Belépünk egy nagy bódéba, ahol már messziről csörög
a teknősök serege. Éppen abban a percben érkezünk, mikor
etetik őket. Mivel? Vagy másfél mázsa kis rákkal, melyet a
halász hozott a közeli tengerből. Nagy vödörrel kiöntik a
fickándozó rákságot a teknősökre. Azok meg bolond vadá
szatba kezdenek. Sohasem láttam ilyen evickélést, verseny
zést, vad hajszát. A mogorva és nehezen mozgó teknősök
megindultak, mint a harcikocsik. Összefogdosták az amúgy is
fürge rákokat. Csőrük csak úgy kapkodta a zsákmányt;
félóra mulva már nem volt ott élő rák. Most jött a nagy
lakoma után a csemege. Lassan felzabálták még a megmaradt
lábakat és leszakadt tapogatókat is.
Mikor ezt láttam, megértettem miért kerülik annyira
Amerikában a nagy harapós teknőst (Chelydra serpentina),

mely a folyókban megdézsmálja a halakat, de még a halászó
madarakat is. Ez az állat megtámadja az embert is és le
harapja az ujját, mintha csak gyufa volna.
A Galopagos szigetek óriási teknőseit már megemlítet
tem, és ha hozzáteszem, hogy az egész Csendes-Óceánban, külö
nösen annak keleti részéiben mindig találkoztunk óriási úszó
teknősbékákkal, melyek halakra vadásztak és kitűnően tud
tak evezni, akkor körülbelül elmondtam mindent, amit ezek
ről az otromba és bizonyos tekintetben rideg és ijesztő
állatokról tudok. Eég elmúlt korszakokból maradtak reánk
és már az a tény, hogy csak kétszáz faj él a világon, mu
tatja, hogy kihalófélben vannak.
Emlékem a Kis-Balatonról.
Hogy tudnék én magyar állattant írni, ha abban nem
volna helye az imádott Kis-Balaton mesevilágának, melyről
bátran elmondom, hogy egész Európának legérdekesebb
állatkertje. Hazánk egyik természeti kincse — melyről nálunk
kevesen tudnak, a külföld pedig egyáltalában nem ismeri.
Százezren látogatják a magyar tenger fürdőhelyeit, a Buda
pestről Nizzába menő expresszvonat elhalad mellette, sok
ezer utas nézi minden évben a rengeteg nádast és legfeljebb
azt gondolja, mennyit lehetne még javítani a gazdag magyar
föld jobbtermelésének érdekében. Legtöbb esetben azonban
nem gondol mást, mint hogy ez unalmas. Jó ez a Kis-Balaton
nak, hogy elfelejtették, jobban mondva, sohse ismerték.
1892-ben sok hetet töltöttem ott, maláriát is fogtam. Már
akkor volt szó róla, legközelebb lecsapolják a Kis-Balaton
nagy nádasait, kukoricás lesz belőle. 1910-ben megint ott
voltam. Olyan szűzies volt, mintha csak most fedeztem volna
fel. 1928-ban azt írták barátaim: Gyere, menjünk a KisBalatonra, ott megvan még a régi halász- meg vadászvilág!
1939-ben készülődtem, hogy megint meglátogatom, mert azt
mondják, legközelebb csapolják. De akkor már nem jöhettem.
Mennyire ismerem ezt a szép csodás világot! Állattani
emlékeimben ez külön, aranykeretes lap. Szívem vérével
írom ezt a búcsút, természetbúvárságom legszebb napjairól.
Csendes dél van. Tavaszi szellő leng. Páratelt,
felhő lebeg a barna meg aranyzöld vízen, inog a nád. Most

jött el a Pán órája. Reggel még ezerhangú hangverseny volt
itt, a vízimadarak és békák együttes zenekara muzsikált,
de most a nap legforróbb órájában minden csak szundorog,
valami álmos morgás, néha halkan gágog egy-egy vadkacsa.
De most — szívszaggató fájdalmas sikoltozás, aztán bágyadt
nyögés, nem tud magán segíteni valamely szegény teremtés,
segítséget kér a természet ősi nyelvén. Mi az? Most látom,
vízi sikló fogott meg hirtelen szökéssel egy békát és elevenen
nyeli le, minden félpercben egy centiméter hal meg belőle.
Segítsek? Hisz a vízi sikló is éhezik — joga van hozzá, hogy
öljön. Ilyen az élet.
A természet mélyéből szólalt meg az örök bánat. Ez is
hozzátartozik az őstermészet hangulatához és mesevilágához,
ahhoz a sok meséhez, melyet itt költöttek. Hogy a tündérek
csábítják itt a vándort, mindig tévesztőbben, míg nem talál
ki a rengetegből, belevész a zsombékba, elmerül az iszapban.
A nagy náderdő zizereg, suhog, mélabúsan ingadozik,
szép ütemben. Kis folyócska vezet beléje, csónakunk fölött
megint összeáll a zöld alkonyat, haladunk a zöld, csaknem
olajos vizen, míg megfeneklik a csónak. Iszapzátonyra buk
kantunk. Nem lehet járni rajta, nem lehet felette elsiklani.
A nádszálakon óráig tartó munkával húzzuk előre a sajkát,
ki is találunk a kis tóra, mely ott a Diás-sziget közelében tel
jesen el van rejtve a náderdőben. Milyen szép ez a napsütötte
magános tó. Tele van vízirózsával, vízi boglárkával, ritka
növényekkel. Van benne egy sziget, ott kiszállok. Magárahagy a hajósom, ő halászni fog, hogy legyen mit ebédelnünk.
Én meg ott maradok a parton és lelkem ujjong, milyen szép
ez az ábrándos, ősi magyar föld.
Nem zavar most áprilisban senki és semmi, mert még
nincsen szúnyog.
Ó ez a balatoni szúnyog! Milyen rémes állat. Nemcsak
ott a magyar föld szívében, hanem úgyszólván az egész
világon. Mert Laplandban, Észak-Szibéria tundrájában és
Izlandon éppúgy van, mint Afrika szívében, ahol lakatlanná
teszi a nagy Kongó-erdőt, vagy Amerika szívében, ahol az
Amazonas-erdő a moszkitó miatt nem civilizálódik. Min
denütt, hol növényzet és víz van, megterem a kis szúnyogok
milliós hada is.

Ha a betegség szempontjából nézzük az állatvilágot,
akkor a férgek meg a szúnyogok az állatvilág legfontosabb
tagjai. Férgektől vagy ezermillió ember betegszik meg, a
szúnyog meg négyszáz milliónak hozza a maláriát.
Már Magyarországon is összesen 35 féle vérszívó szúnyog
van, de ezekből csak három népszerű. A dalos szúnyog (Culex
pipiens) mindenütt van, telel a pincében. Ezt kergetik min
denütt, de Mihályi Ferenc dr. magyar szúnyogismerő ítélete
szerint ezer szúnyog közt, mely megcsípi az embert, csak
egy akad a dalos fajtából. Ami nekünk olyan kellemetlen,
az a gyötrő szúnyog (A ёdes vexans), igazán kellemetlen állat,
mely megkeseríti az ember életét országszerte. Ez az a szúnyog,
mely este és nappal oly vérszomjasan ront az embernek,
keresztül szúr a ruhán, harisnyán, amitől aztán feldagad
minden testrész, melyet a sajgó csípés ért.
De csak a malária-szúnyog ( Anopheles maculipennis)
veszedelmes, mely sajnos, mindenütt előfordul országunk
ban. Veszedelmes azonban csak két vidéken: a Mura és
Dráva mellékén és a Felső-Tisza vidékén és ott is talán:
csak minden kétszázadik Anopheles van megfertőzve a ma
láriát okozó véglényekkel. Ezeket beoltják vérünkbe csípés
közben; ott megszaporodik az a sok plazmódium, felfalja
vörös vértestecskéinket és erre lázzal felel a test. Ha nem
teszünk semmit, az apró fenevad felfalja vérünket, elgyen
gít, míg bele nem halunk. Így halt meg Ceylon szigetén
1938—39-ben vagy 300,000 ember, így sínylődik az egész
világon száz- meg százmillió ember. Tényleg azt lehet mon
dani, hogy a meleg égöv országai az Anopheles meg rokonai
miatt ki vannak zárva az emberi kultúrából. Ezért él ott
olyan kevés ember és az is mind agyongyötörve. Míg a ter
mészeti kincsek épp ezeket az országokat képesítenék, hogy
ott lakjon a legtöbb és legműveltebb ember.
Ez nagy probléma, az egész művelődéstörténelem és a
világtörténelem e szerint igazodott és az emberiség jövője is ettől
függ. Egy apró szúnyog dirigálja a világot.
Pedig ki lehetne irtani ezt a pestist. Az amerikaiak el
szántsága és ügyessége megmutatta az utat. Csak a szúnyog
nősténye csíp; ha teleitta magát vérrel, felkeres valami vizet,
abba rakja a petéjét. A kibúvó lárva 2—6 hét alatt megint
Francé.
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átváltozik bábbá, szúnyoggá, mely szintén 2—4 hétig él és
azalatt újból megindítja a körforgást.
A vizekre kell tehát ügyelni elsősorban és azt meg is
tették az amerikaiak. New Orleans, egész Florida, a Panamacsatorna vidéke, Rio de Janeiro, mind hírhedt volt: sárga
láz, malária fogott el mindenkit, aki ott élt. És most mindezek
a legegészségesebb helyek közé tartoznak! Nemcsak hogy le
csapolták a mocsarakat, hanem rendszeresen petróleummal
kiölik mindenütt a moszkitólárvát, mely nem tud lélekzeni,
ha a vízre csak kevés petróleum is kerül. Rengeteg pénzbe
került és kerül ez a védekezés, de mire költse az emberiség a
pénzt, ha nem arra, hogy megélhessen? Jártam a Panama
vidéki erdőkben, mindenütt találkoztam a szerecsenekkel,
akik petróleumos vödörrel minden házban, sőt minden odvas
fában ellenőrzik a vizeket. Ott nincs már láz, pedig a Panamacsatorna építése már egyszer abbamaradt a láz miatt, mely
a munkásokat ezerszámra ölte.
Most Európában a «láztalanítás» szerepét Olaszország
vette át és őszintén bámulom, miket csináltak ott is. A pon
tini mocsarak kiirtása csodálatos egy munka.
De máskülönben egész Európa is meg van fertőzve. Csak
ritkán van ugyan annyi lázas beteg, mint Albániában, ahol
Olaszország szintén meg fogja szabadítani a lakosságot a baj
tól, de lappangva minden nyáron van egy-egy maláriabeteg csaknem minden városban és több volna, ha a maláriás
szúnyognak nem volna az az áldott szokása, hogy ember
vérre csak akkor fanyarodik, ha nem talál háziállatot.
Elgondolkodom ezen és nézem a csendes vizet, mely
ben sok az ebihal, mely csaknem olyan ügyesen pusztítja a
számtalan szúnyogálcát, mint az a híres gambusiahal. Szép
acélkék szitakötő is jön látogatóba, sőt kezemre is ül egy;
nem ismeri itt az embert. Tiszavirág röpdös, a vízirózsa
levele hullámos árnyékkal besötétiti az aranyos meg zöld
iszapos feneket, melyen száz meg száz vízibogár, álca, de
még gőte és béka is izeg-mozog.
Mióta mozdulatlan a nagy ijesztő idegen, lassan kimerész
kedik minden. A nagy kecskebéka (Rana esculenta), ez a
szép barna sávos zöldbéka, világít fehéres torkával. Látom
aranyszegélyű szemét, tudom, hogy ez a hím. Most meg is

szólal. Kuruttyol, brekeg, milyen jól figyeli meg a magyar nép
ezeket a hangokat, sokkal jobban, mint szomszédja, a német
meg a tót.
Paszlavszky barátom kedves tréfája jut eszembe, aki a
szegedvidéki népről azt szokta mondani: Ott háromnyelvű
békát ismernek, a német azt mondja: kum, kum és Wart,
Wart, a tót meg: Cso-je-to-to, cso-je-to-to, a magyar béka
pedig elbrekegi magát, hogy: Adta-teremtette, adta-terem
tette. Aki jól figyel a békák énekére, hamar kitalálja, hogy a
legjobb hangutánzó a magyar brekegés.
Jó hangja van a békának, hisz külön hangzacskóval a
torka alatt meg is tudja erősíteni. És ha sokan vannak együtt,
akkor zeng csak az egész tájék az őrült énektől.
Milyen szép mellette a kis vereshasú unka (Bombinator
igneus), melynek «unk» szava tiszta csengésű. Itt a mocsár
ban alig akad hasznos varasbéka (Bufo vulgaris), meg zöld
leveli béka (Hyla arborea), mely inkább a fákon, a lombok
közt tartózkodik, ellenben számtalan a sok poronty, úgy a
béka, mint a gőteporonty, melyeket könnyen lehet egymástól
megkülönböztetni. A gőteálca ragadozó állat, mely a kis vízi
poloskákra és a vízibogarakra vadászik és leharapja a pataki
férgek fejét; a békalárva apró állati szervezeteken kívül csak
moszatokból él és békés. Ellenben a kifejlett béka hadat
üzen a mocsár állatvilágának. A kis porontynak hosszú
csavaros bele van és már ebből látszik, hogy legel mint a
csiga. Csak ha már megjött a két hátsó lába, kezdi ő is a
vadászatot. Egymásnak támadnak, halakat is üldöznek; úgy
ki tudják preparálni a csontvázukat, mint valamely múzeumi
laboráns.
Nézem a zöld moszatos örvényekben a fiatal porontyot és
emlékszem, hogy az éppúgy beolvasztja a farkát, mint a báb
a testét, ha átváltozik. Visszafejlődik a kopoltyú és már
tüdőkkel lélekzenek. Miért teszik ezt? Hisz van egy rokonuk,
a barlangi gőte (Proteus anguinus), mely állandóan vízben él
és megtartja a kopoltyút, visszamarad a lárva stádiumában.
De mialatt ezen elgondolkodom, látom, milyen ügyesen veti
ki a kecskebéka (Bana esculenta) nagy nyelvét. Legyet
fogott és bizony nem érhette volna el, ha csak a vízben ól.
A tüdő lehetővé tette néki, hogy új «élettért» hódítson meg.
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Ez nagy előny számára, mert odalenn a vízben van úgyis elég
vadász és vetélytárs. Így tanulta meg, hogy állandóan fenn
marad a szárazföldön. A rendesen nagyon is meghízott
varangy mutatja, hogy nem bánta meg a békaság a kivándor
lást a vízből.
A varangyról különben az a mese jár, hogy kőbe zárva
vagy faodúban évekig is koplalhat. Kísérlet mutatta meg,
hogy már néhány hónap mulva éhenhal, ha nem talál enni
valót. Kígyó meg teknősbéka tényleg elél évekig táplálék
nélkül. Ellenben az unk megtanulta a csalást. Tetszhalott
nak tetteti magát, ha ellenség megijeszti. Hátraesik, mutatja
a veres hasát és tényleg eláll tőle a legtöbb támadó. Ezért
nevezi ezt a tudomány «intő színnek». De a varasbéka tény
leg mérges, éppúgy a szalamandra (Salamandra maculosa)
is, tehát nem jó kézbe venni. Nem intő, hanem csaló
színnel védekezik a leveli béka, mely a lombok közt zöld, a
köveken meg barna, de esetleg feketére, szürkére, fehérre is
változtatja a színét, akár csak a kaméleon. Hasonlókat mivel
a vízben élő tarajos gőte (Molge cristatus) is, mely a párzás
idejekor a legszebb színekkel pompázik, lakodalmi ú. n.
nászruhát ölt.
Ez a tarajos gőte, mely fenn barnásfekete, lenn sárgás,
csak nászkor fejleszti a ta ra já t; a hím ilyenkor narancsba
öltözködik és a fark oldalai kékesen csillognak. Nézi is a
gőtemenyecske az urát és igazán kedves szerelmi játékba
kezd, mutatja, milyen mélyen hatja át a nemi ösztön még az
ilyen hidegvérű állatot is.
Az ivadékgondozás ellenben nem igen érinti se a békát,
se a varangyot vagy a gőteféléket — nálunk. Lerakják a
petét a vízbe, a szalamandra meg a testében tartja, míg
kibúvásra elég fejlett, de többet nem törődnek vele. A meleg
országokban azonban egész más természetű a béka. Van ott
óriási, az amerikai déli államok híres ökörbékája, melynek
hangjától néha nem is alhattam, ha csak egy is volt a kertben.
Csodálatos népség ott a béka. Nyugat-Afrikában van egy
szőrös béka, melynek hímje az oldalán, meg a combokon
nagy bundát visel, a braziliai költőbéka (Pipa dorsigera) pedig
a hátán mélyedésekben cipeli a porontyot, Chilében meg
Darwin hegyesorrú békájának (Rhinoderma darwini) hímje

a hangzacskójába szedi a porontyot és saját nedveivel táp
lálja őket. Japánban meg van béka, mely iszapból fürdőt épít,
megtölti habbal és a habos fürdőkádban neveli az ivadékot.
Braziliában külön biotechnikát találtak ki. A béka felkeresi
az odvas fát, gyantával szépen betömi a külső falát; ez is
kádat épít, melyet az eső tölt meg. Ott neveli a porontyot.
Milyen rejtelmes tehát az a mélabús békaszem! Mélyen
elmerengve nézem a békák birodalmát a Diás-szigeten. Sok,
sok történetet tudok az életükről, nagyon is értem, miért van
annyi mese meg fabula a békákról. Brekegnek körülöttem,
megmutatják, hogy kell úszni a vízben az emberformájú
lénynek, tényleg ők találták ki az úszás sportját és mi csak
kontárkodunk benne.
Visszajön a halász a csónakkal. — No, nem is vadászott
az úr! — kérdi csodálkozva és reámutat a nem használt
puskára. — Nem is gondoltam rá — mondom kissé meg
szeppenve. Mert én mindig így járok künn a természetben.
Elmerengek, ezer gondolat kergeti egymást, mindig bele
tévedek a nagy biológiai titkok hínárjába...

V II. M a d á r ta n i e m lé k e k é s ta n u lm á n y o k .
A madárcsőr biotechnikája.
Ügyes kifejezéssel, azt mondták az emberről, hogy ő a
«szerszámmal dolgozó állat», mert azt hiszik, hogy csak ő
használ szerszámot. A tűvel, a hálóval, az ollóval, a késsel,
a vésővel hódította meg a világot. Szerszámmal épült a
civilizáció. Mindez igaz. De mégse tévedjünk; különben
hamis világításban látjuk a világot. Nemcsak az ember használ
szerszámot. Neki van legtöbb belőle, de van szerszámmal dolgozó
állat is. Van az állat testében is találmány, mely egyes test
részeket szerszámokká változtat át, de van darázs, mely
követ használ, van madár, mely fonalat használ és magától
megtanulta a varrást, van majom, mely bottal védekezik
és a botból szerszámot csinált. Mindebben az állat ugyan csak
kontár. Azt ne felejtsük el. Mi vagyunk a mester. De a szervek
szerszámalakulása és használata megint az állati test nagy
mesterfogása. Csak egy példát akarok itt említeni, pedig
nagy könyvet lehetne írni az állati szerszámokról. De kitűnő
példa, hogy az egész problémát megvilágítsuk vele, a mada
rak csőre, tehát erről legyen itt szó. Ezt tanulmányoztam
leginkább a madárvilágban.
A madárcsőr kitűnő fegyver. Tessék csak viaskodni egy
nagy Arara-papagálylyal vagy sassal. Milyeneket tud oda
vágni az a madár. Az Amazonas papagályok meg a Jákók vé
resre harapnak, a nagy Ara leharapja az ember ujját is. A
gémek meg úgy használják csőrüket, mint mi a bajonetet meg
a tőrt. Szembe döfik az ellenséget. Van tehát jól használható
és félelmetes fegyverük.
A madár is csak úgy dolgozik, mint az ember. Neki is
szüksége van, hogy felaprítson valamit, hogy összezúzza a
magot, hogy kis és legkisebb tárgyakat húzzon vagy keres
sen ki. Ő is felvágja a tárgyakat, ő is vésővel dolgozik és
ha nem volna ügyes, sőt mesteri ebben, meg se tudna

élni, régen éhen halt volna. Nem lenne madár már ősidők óta.
Az életért való küzdelem gondoskodik arról, mert minden
lusta vagy ügyetlen madár nem tud jól táplálkozni. Az ilyen
aztán nemigen, vagy nem is szaporodik. Csak a jó munkás
marad meg és mivel már a kréta-korszak óta van madár, tel
jesen érthető, hogy minden szerszámuk, hogy egész mester
ségük elsőrangú és mintaszerű.
Csak tudni kell, miféle munkát végez a madár a csőré
vel, akkor meg is értjük azt a mesterségét.
Itt van a sas, mely csőrével felszakítja a döglött állatok
bőrét, itt a keresztcsőrű pinty (Loria curvirosta), mely külö
nös csőrével a fenyőtobozokat ki tudja üríteni, a pintyőke
( Fringilla coccothraustes) csőre olyan éles mint a kés, fel is
tudja nyitni vele a kemény cseresznye magot.
A madár nem tudja ugyan tetszése szerint átalakítani
a csőrét. Örökségbe kapott bizonyos alakulatot és azt csak
át tudja idomítani. A csőrnek van egy felső, meg egy alsó
kávája, mindkettő nem más, mint a megnyúlt áll és ál l
közötti csontok, melyek szarúval vannak bevonva. A felső
káva nagyon mozgékony. Ez fontos, mert enélkül nem lehetne
a csőrrel oly sokféleképpen dolgozni. Ezért némely esetben
pl. a papagályoknál itt még külön ízület is van. Az alsó kávát
csak függőlegesen lehet megmozdítani; csak egy kivétel
van és ez a keresztcsőrű pinty, az egyedüli madár, mely csőrét
keresztbe is tudja mozgatni. A csőr be van vonva viaszhártyá
val, ennek technikailag alig veszi hasznát a madár. Annál
fontosabb a csőr anyaga. Mindig szarúból áll.
Mi vasszerszámmal szoktunk dolgozni, a madárnak
szarúkése, szarúvésője és szarúpincettája van. De ez a szer
számuk végtelen sokféle alkatú. Kérem az olvasómat, láto
gasson el Nemzeti Múzeumunk remekszép madártárába, mely
egész Európában páratlan és nézze meg ott a madarak csőr
formáit. Nem fogja megbánni, különösen, ha van egy kis
technikai képzettsége.
Az alapformának, melyről eddig szó volt, százféle vál
tozata van. 25,000 madárfajt ismerünk és még nem vizsgálták
meg, hány különböző csőrforma van a 25,000 közt. Mégis
merem állítani, hogy több van, mint emberi szerszámforma
az aprítás céljára.

Néhány ilyen madárszerszámról még is csak el kell mon
danom, hogy milyen szellemesen alakultak.
Itt van a rózsás gödény (Pelecanus onorcrotalus), mely
nálunk az Aldunán fészkel. Csőre lapos és hosszú és alsó
kávájának két ága van, mely egy tág bőrzacskó széleinek
szolgál keretül. A két ág szarúból van s ez nagyon használ a
madárnak, mert a szarú a legruganyosabb és leghajlékonyabb
anyag. Ha a gödény víz alá dugja a fejét, akkor kinyitja a
csőrt, mint a krokodilus teszi a szájával. Ha van benne hal,
összecsattan a csőr. Sokszor annyi hal meg béka van a zacskó
ban, hogy a szarú ruganyosságát teljes mértekben igénybe
veszi.
Tessék nézni a fecskét (Hirundo rustica). Rövid a csőre,
de úgy ki tudja nyitni, hogy fejének kétharmadrésze tátong.
A kecskefejő (Caprimulgris europaeus) is nagyra táthatja a
száját, éppúgy a parti fecske (Clivicola riparia).
A fecskefélék repülés közben nyitott szájjal fogják a
rovarokat. Csőrük úgyszólván gyüjtőtölcsér. Úgy mint a
mesében, szájukba röpül a kész pecsenye.
A kacsa ( Anas boschas),* a szürke lúd ( Auser auser) meg
a hattyú (Cygnus olor) más eszközzel dolgozik. Csőrük a
szűrőnek ősalakja. Egész életük vízhez van kötve, ott kere
sik az eledelüket a káka, meg sás között és a nádasokban.
A kacsa csőre felső káváján szarúfogakkal van ellátva; ha
görgöcsél, vagy teljesen alábukik, akkor szűri a felvett isza
pot. Ez meg a fűrészfogak közt kiszitálódik, a talált csiga
meg féreg pedig bennmarad a csőrben.
Igen érdekes a tukán (Ramphastos) óriási csőre, mely
jóakkora, mint az egész madár. Ha technikai szempontból
megvizsgáljuk, kiderül, hogy éppen ez minősíti jó sajtóvá.
Csak ilyen nagy csőrrel lehet az őserdő nagy gyümölcseit ki
préselni.
Az erdei szalonka (Scolopax rusticola), éppúgy a sáros
mocsarakban élő sárszalonka (Gallinago gallinago), hosszú
vékony, érzékeny végű csőrével az iszapban keresi az apró
kagylót, a férgeket meg pondrókat. Befúrják a csőrüket a
földbe. A szalonka csőre e tekintetben valóságos csodát művel.
* Ez a házi kacsa törzsfaja, míg a vadkacsából sok faj van.

Madárcsőr és orvosi műszer hasonlatossága.
a) pajzsos cankó, b) fregatt madár, c) nagy bukó, d) királykondor,
e) meggyvágó, f) nagy őrgébics, g) búbos banka.

Alsó harmadában kinyílik, a madár megkapja a talált férget
és nem nyitja ki az egész csőrt.
A Tichodroma muraria az alpesekben hosszú vékony csőré
vel, mint valami kutató szerszámmal, megvizsgálja a leg
finomabb repedést a sziklafalban és abból kihúzza a férgeket.
Ilyen pincettacsőre van a kolibrinek is, mert ő is hosszú
csöves virágokból szedi ki az apró rovarokat.
Véső csőre van az erdei pintyókának ( Fringilla coelebs) .
Valóságos ékformája van a fakopáncs (Dendrocopus major)
és a többi harkályok csőrének. Teljesen megfelel a jó véső
nek; úgyis használja a madár. A harkály az erdész leg
nagyobb jóltevője. Keresi a fák derekán a pondrókat. Alul
ról kezdi a munkát, vésőjével kikopácsolja a rovarokat és
messzire kioltott ragadós nyelvével a legkisebb hasadékból
is kiveszi a bogarakat.
A madárcsőr technikai változatossága végre fel is költötte
az orvosok figyelmét és egy idő óta kezdik utánozni a ma
darakat, ha finom pincettára, kutatóra, ollóra, csontzúzóra
van szükségük.
A sebész hasonlóan dolgozik, mint a madár. Ő is felvágja
a bőrt, ő is keres kis szálkákat, ő is befurakodik a csontokba,
ő is felvési a koponyát. Nem talál minderre jobb mintaalakot,
mint a természetben. A madár már megalkotta az optimális
formákat, ha utánozzuk őket, pompás eszközökre teszünk
szert.
A fregatmadár (Tachypetes aquila) a Csendes-Óceán szi
getein fészkel és halakból él. Óriási szárnyaival kitűnően tud
repülni, a tenger felszíne fölött suhog el és fogja a repülő hala
kat. A csőre gipszolló alakú és így is működik. Van olyan csőr,
melyet az artéria-csiptetőben találja utánzatát. A királyi
keselyű (Sarcorhamphus papa) bordaollóval tördeli áldoza
tának csontjait. Az orvos perforatoriuma ott van az őrgébics
(Lanius excubitor) csőrében. Az orvos a beteg torkába sza
kasztott olyan harapófogóval nyúl, mint amilyennel a búbos
banka ( Upupa epops) húzza ki a földből a férgeket. Papagály
csőr mintájára van alkotva az az olló, mellyel az orvos lenyesi
a daganatokat.
Az orvostan nagy haszonnal tanulmányozta a madár
tant. A szerszámtudomány még sokféle új találmányra fog

bukkanni, ha hasonlót cselekszik. A technika legszebb gon
dolatait már megvalósította a teremtő erő. Az agyvelőben
is csak teremtő erő van. Meghajlunk mindkettő előtt. Imá
dom az Istent emberben, természetben egyaránt.
Művészies madarak.
Mikor Indiába készülődtem, nagyon örültem, hogy látni
fogom a takácsmadarak (Ploceus) csodálatos fészkeit. Láttam
is, mert eléggé gyakoriak a nagy erdők szélén. Az ágról csüng
a fészek, mint egy nagy palack vagy lombik. Még jobban
hasonlít az Ida néni retiküljére. Tényleg össze is van szőve
háncsból, növényi rostokból. Nappal nincs benn senki, mert
a verebekkel rokon madarak kirepülnek és csak este térnek
vissza. Ott alusznak a fészekben, benne pihennek meg. Ezek
ről a hálófészkekről hallottam, hogy a madarak este ki is vilá
gítják, mégpedig világító bogarakkal. Van is az élő lámpának
állványa. Oda ráteszik a rovart. Szépen kivilágítja a ház
belsejét. Ez talán csak mese. Tényleg nem láttam világító
fészket, de megtaláltam az állványokat. Tény az is, hogy az
ilyen eresz nincs meg a nappali fészekben, ahol a költést
nevelik. És tény az is, hogy ugyanezt meséli a néger Afriká
ban, hol szintén van takácsmadár, és nem tudnak semmit
az indus mesékről.
Mindenesetre a mese is mutatja, milyen nagy véleménye
van a vad embernek a madarak életéről. A tudománynak
sincs oka, hogy ezt eleve tagadja. Nemcsak hogy a népmon
dában csaknem mindig van valami igazság, de tényleg
hazánkban is van világító madárfészek. Az énekes rigó (Turdus
musicus) épít ilyet. Papírmasét csinál, mint a darázs, igen
vékony fészkét belül bevonja egy péppel, melyet összerágott
fából, néha tehénszemétből készít. Finom levelet csinál belőle,
mely valóságos papír, ha megszárad. A fapépben mindig van
gombaszál és ez világít. Éjjel sokszor foszforfénnyel árulja el
magát a rigófészek.
A rigó tehát jó kőműves, épp olyan, mint a fecske és a
nagy tukán Ázsiában, mely a kőműves-madarak mestere. Nagy
fészket épít vakolatszerű anyagból. De a munka megkezdése
előtt beleül tukánné. Csak akkora ablak marad, hogy kinéz
hessen rajta. Tukán úr tehát eteti őt, mialatt a felesége

benn költ és vedlik. Nagyon lesoványodik, de nem veszti el
a türelmét. Ha kikel a tojásból a madárfia, akkor végre betöri
a falat és nagy örömmel visszatér az erdőbe. Nem láttam
ilyen tukán fészket az őserdőben, de igenis a drezdai zoológiai
múzeumban, ahol ezt a biológiai csoportot nagyon ügyesen
állították fel.
Az indoausztráliai szalangan (Collocalia) a madárkőmű
vesek legügyesebbike; de ő nem vakolattal dolgozik, hanem
csak nyálával, mely megkeményedik. Mivel tengerparton él
a madárka, rendesen tengeri moszat van e nyálban. Gyüjtik
is a fészkeket, mert a kínai ember megeszi azokat. Levest főz
belőlük.
A madárfészek nem mindig egyszerű és kezdetleges. Van
szép madárlakás is, háromszobás, nagy elegáns lakosztály
hálószobával, szalonnal és étkezővel. Egy afrikai gólya, melyet
árnyékmadárnak nevez a német madarászat, építi nagy fák
ágazatában agyagból, melybe nád és ágak vannak beletúrva.
Ismeri az alföld parasztja ezt az építőanyagot, tudja, hogy
száraz időben tartós és fölötte olcsó. A fészek kupola alakjá
val két méter átmérőt is elér. A hátsó szobában van a puha
ágy, ott alszik és költ a házi asszony, a középső teremben nem
éppen ízlésesen, de mégis fel van halmozva az ennivaló:
férgek, halak, csigák, rovarok. Ez a menű. És itt étkeznek is.
Elől van a «szalon». A házi úr ott hasal, kinéz az ablakon, lát
szik, hogy jómódú polgár. De őrzi is a fészket.
Az éneklő madarakhoz tartozó északafrikai Saxicola bar
langokban rak fészket. De a lyuk előtt nagy kövekből jó és
tartós kőfalat emel. Ez visszatartja a sok gyíkot, hogy el
rabolja a madár tojásait. De a sivatagban a szél sokszor tele
fujja a barlangot homokkal; ettől is megvédi a kőfal a
fészket.
Nálunk leginkább a kis erdei pintyőkét (Fringilla coelebs)
csodáltam meg, hogy olyan mesteri finom fészket épít.
Ő a tavasz legelső dalosa a ligetekben, különben a kanári
madár rokona és legfinomabb ágas mohából építi fészkét,
mely pókháló fonalakkal van összeszőve. Gyönyörű szép és
nagyon tiszta az ilyen kis fészek. Talán a legszebb a hazai
madárvilágban.
A legmesterségesebbet Indiában lehet látni. Orthotomus

sepium a madár neve, magyarra talán szabómadár névvel
lehetne fordítani. Csinos kis dalos madárka, zöld és hosszú
farkú. Ha fészkét építi, egy vagy két levelet összehajt tölcsér
formában. Hegyes csőrével sok lyukat fúr a lap szélébe,
aztán pamutfonalakat keres és azokat összesodorja. A fonál
lal keresztbe szépen összevarrja a leveleket. A tölcsért is
pamuttal béleli.
Ezt a madarat sokszor figyelték meg, azért tudjuk, hogy
a dologban nincs túlzás. Rideg tény, hogy van madár, amely
feltalálta a fonálkészítést. Ezenkívül feltalálta, hogy kell varrni.
Senkinek sem szabad ezentúl azt mondani, hogy csak
az ember használ szerszámot, hogy csak az ő agyvelejében
van találékonyság, intelligencia. Már az állatok sorában van
ész, szerszám, feltaláló. A művelődés története az állatvilág
ban kezdődik. Minden újabb könyv, mely ezt elfelejti, maradi
és nem igaz.
Mohákkal épít nálunk a farkas cinke (Parus caudatus).
A hasznos cinkék ott keresik a rovarokat, ahová nagyobb
madár nem juthat, t. i. a fák legvékonyabb ágain és ott is
épül kedves fészkük, mely nyirfakéreggel, pókhálóval, zöld
mohával olyan ügyesen van befedve, hogy alig vehető észre.
Más cinke a nádasban függeszti fel a fészkét. A legkisebb
európai madár a fenyvesekben élő aranyos fejű királyka, vagy
zizike (Regulus ignicapillus) is mohával tud remekművet
alkotni.
Teljesen más mestersége van a flamingónak (hoenicopterus
antiquorum), mely néha már a Balkánra is ellátogat. A leg
szebb flamingó kolóniákat láttam Egyiptomban, a Menzalehtavon, mikor 1914-ben először látogattam meg a Nílus del
táját. Mikor 1937-ben megint ott voltam, alig volt már belőle,
annyira pusztítja Egyiptom nagy fellendülése ezt a szinte
kalandosan szép madarat. De annak idején a nádasokban
száz meg száz iszapból épült méteres és nagyobb kúp állott,
melynek csúcsát a madár tányéralakra ellapítja. Rajta ül,
azon költi ki a tojását. Miért építik a flamingók e magas
oszlopokat? Mert ahol a flamingó él, gyakori a hirtelen
áradás, ez elől védi a madár az ivadékát.
Madárváros, melyben sok madár együtt költ, minden
féle van. Már nálunk is együtt költ a parti fecske (Closicola

riparia), mely a folyók agyagos partjain egy méter mélyre
menő vízszintes lyukakat fúr és azokban seregesen fészkel,
a pinguin is ezrével él és költ társasan és utat is tapos a váro
sához.
De Braziliában él a mesterek mestere, melyről mégis
csak részletesen kell tudomást vennünk, ha a madarak intel
ligenciáját kellőképpen akarjuk megismerni. Kályhaépítőnek,
t. i. Furnarius rufusnak nevezi a tudomány ezt a seregély
nagyságú barna madarat, mely a verébfélékhez tartozik.
Faágon agyagból valóságos sütőkemencét épít. Alul van
egy agyaglap és erre egymásután gyűrűket rak, melyek befelé
hajolnak. A kemencében van egy nagyobb helyiség és egy
kisebb kamra. De nem hiányzik sem az ajtó, sem a szellőztető
berendezés. Figyelemreméltó az, hogy a madár nem gépiesen,
ösztönszerűen egyszer és mindenütt ugyanazt a modellt
építi, hanem alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz, sőt más
anyagot is választ, ha nem kaphat agyagot. Van ügyesebb,
művésziesebb fészek és hebe-hurgyán csinált, kevésbbé sike
rült is. Megesik, hogy az építő pár munkaközben észreveszi,
hogy nem jó helyet választott az építéshez és akkor abba
hagyja és más, alkalmasabb helyet keres. Ott újra kezdi a
munkát. Mindez értelemre vall és nem ösztönre.
Különben van a madarak közt nemcsak művész, hanem
kontár is. Ha madárfészkeket keresünk a ligetben, legkönnyeb
ben megtaláljuk a szépen éneklő fülemüle ( Sylvia hortensis)
fészkét, de ez rendesen olyan gondatlanul van összetapasztva,
hogy könnyen érthető, ha sok fészek fiatal népe esőben,
zivatarban tönkremegy. A magyar fülemüle (Luscinia philo
mela), az éneklő madarak királynéja, nem dolgozik ily en
csatakos módon. A kék galamb (Columba venas) ellenben,
mely nálunk oduban költ, hasonlóképpen nem igen gondozza
fészkét.
De talán elég volt a madárfészektanból. Nem szorul új
bizonyítékokra, hogy a madár nagy technikus és művész.
Van hozzá vele született tehetsége, de tanul is. Minden mada
rász tudja, hogy az idősebb nőstények, melyek nem először
költenek, jobb és tartósabb fészket tudnak rakni, ügyeseb
ben is választják a helyet és az anyagot, a fiatal madár ehhez
még nem ért olyan jól. A szabómadár például tanult az utolsó

években. Azelőtt maga sodorta a pamutfonalat, most inkább
lopja a gyárilag készült fonalat. Új-Zeelandban megfigyelték,
hogy az Európából odahozott és ott elvadult pintyőke ( Frin
gilla coelebs) nagyon különös és az európaitól teljesen eltérő
fészkeket épített. Az ösztön nem változik, a madár tehát
szabad elhatározásból munkálkodott.
Az állati lélek rejtélyét tárgyaltuk itt. A madárlélek
kedves megnyilatkozása volt ez a fejezet. A kis szárnyas nép
úgyis a legkedvesebb állatokhoz tartozik és ha az olvasóm
már eddig is szerette a madarat, akkor e fejezet elolvasása
után még jobban meg fogja kedvelni.
A papagályok házas élete.
Kezemben van egy régibb állattani munka, úgy a mult
század hatvanas éveiből. Olvasgatok benne. Milyen szere
tetreméltó volt ez a régi állattudomány. A madarak házas
életéről azt írja, hogy közel áll az emberek házaséletéhez.
«Szívből eredő érzelem» van férj és feleség közt, hűség, sze
retet, a gyermekek iránti vonzalom sem hiányzik belőle. De
az is emberi, hogy a madárvilágban is van veszekedés, hűt
lenség, házasságtörés, gyülölet, féltékenység, sőt erkölcs
telenség is.
No, ez a jó zoológus bácsi, úgy látszik, jól ismerte az em
berek életét. De a madarakat talán túlságosan megemberesíti.
És tényleg nem is hiányzott az ellentmondás. Mint minden
ellentmondás, ez is túlzásba vitte az állításait, azt mondván:
a madárban nincs semmiféle érzelem, csak reflexmasina az
egész, lélektelen mechanizmus. Tényleg van zoológus, aki
ezt állítja.
Talán megtaláljuk a helyes álláspontot a két ellentét
között, ha megvizsgáljuk a madarak házas életét saját tapasz
talatunkkal. Kitűnően és könnyen lehet ezt tanulmányozni,
ha a kis verébpapagály (Melopsitaccus undulatus) életét
figyeljük meg. Ez a kis papagály nagyon alkalmazkodott a
fogsághoz, kalitkában is költ, jól érzi magát a fogságban.
Alkalmas tehát a megfigyelésre, míg más madarak rendesen
annyira megsínylik a fogságot, hogy természetük teljesen el
változik és hamis képet kap akkor a megfigyelő.
Ezeket mondtam magamnak és ezért foglalkoztam évekig

papagályokkal. Ismerem a természetüket, van saját ítéletem
róluk és talán érdekes lesz ebből egyetmást itt elmondanom.
A verébpapagály hazájában tényleg olyan mindennapos
valami, mint nálunk a veréb. Adelaide ausztráliai városában
veréb módjára eszi az utcán a szemetet. De abban külön
böznek, hogy a papagály nem olyan szemtelen, s nem olyan
ijedős, mint a mi verebünk. Ez a papagály kapható min
den madárkereskedésben. Kereskedelmi neve «inseparable»
és a kereskedő azt állítja, hogy csak párosan lehet őket
kalitkában tartani, mert a kis állat, ha nincs párja, bujában
hamar meghal. Ez kedves kis mese és nem ellenzem, hadd
éljen boldogan a kis papagáj a párjával. Az én verébpapa
gájom nak volt párja, szerette is, költöttek és jó családi
életet éltek. Ismerik különben a madarászok jól a tényt, hogy
a madár a párja nélkül csak «félember». Már Brehm könyvé
ben is van ilyesféle. Az uhubagolyt ( Bubo bubo) nem igen tar
tanók érzelmes állatnak, de volt olyan, amely nem evett,
meg is halt, miután sok évig vele együtt élő párja meghalt.
A hattyúról (Cygnus olor) azt mondja a néphit, hogy a hitvesi
hűség mintaképe, ő se tud párja nélkül élni. De némileg
enyhíti ezt a rokonszenves vonást az a tény, hogy hattyu
őnagysága irgalmatlanul üldöz minden vetélytársnőt, míg
hattyú úr szívesen flörtöl. Ha valamely madár özvegy lesz,
hamar talál új párra, sőt a «Víg özvegy» mintaképe nem
annyira a színházban, mint inkább a madárvilágban található.
Ha az ember figyeli az ilyen boldog párt, hamar észre
veszi, hogy majmolják egymást. (Tessék ügyelni a boldog
házaspárokra is.) Ha fürdik az egyik, menten ott terem a
másik is. Ha a hím elkiáltja magát, ugyancsak kezdi a nőstény
is a csicsergést. Ha az egyik elkezdi az ebédet, azonnal ott
van a párja és magának keresi a legszebb magot. (Így van
ez kutyákkal, macskákkal is.) Ez nem «szerelem», ez csak
társulás, egy kis önzés is.
Ellenben azt is észre lehet venni, hogy a beteg madarat
eteti a párja. Ez már aztán latba esik. De még mindig azt
lehet mondani, hogy ez csak «kölcsönös segítsége, mely a
magasabbrendű állatok körében sokféleképpen nyilvánul.
Kropothin orosz zoológus nagyon szép könyvet írt erről.
Újabban egy angol állatbúvár (Oliver Pike) sokféle adattal

bővítette ezt a témát. A beteg madarat nemcsak a párja
ápolja, hanem minden társa. A seregélyekről (Sturnus) tud
juk ezt. Az erdei szalonkáról (Scolopax) azt írta Zell T. híres
német állatmegfigyelő, hogy a tört lábát beköti. Sokat nevet
tek rajta, de végre kiderült, hogy tényleg előfordul ilyesmi.
Iszapból, illetve agyagból és szőrből csinál magának kötést a
töröttlábú madár, a többi madár meglátogatja és hoz neki enni.
Salzburgban, ahol azelőtt éltem, eljött ablakomhoz éve
ken át minden télen egy fekete rigó (Turdus merula), melynek
csak egy lába v o lt; már akkor elég ügyesen lépdegélt, de kez
detben teljesen gyámoltalan volt és éhen halt volna, ha társai
nem ápolták és etették volna.
Mindebből az látszik, hogy a madár lelkében tényleg van
jóérzés. De van nagyfokú értelem is.
Öt évig élt a házunkban egy kis arapapagály, mely akko
riban híres volt egész Pesten. Nem a kékhomlokú fajtából,
hanem rózsásfejű, melynek latin neve Loriculus, vagy Coryllis.
Mi azonban nem úgy hívtuk, hanem Arankának. Nagyon
sokat olvastam Brehm, Russ, Lucanus és más híres papagály
ismerők könyveiben, milyen csodálatos dolgokat mível az
ilyen madár. Kis Arankánk nem volt világmester ezen a téren,
de talán éppen azért különösen tanulságos a lelki fejlettsége.
Nem sokat beszélt, nem is kínoztuk vele, de velünk élt egész
nap és teljesen felvette az emberi szokást. Az Akadémia
utcában laktunk a Tükörypalotában. Aranka ismerte az egész
házat, mert szabadon repült mindenhová. De este, mint a
jóravaló házileány, visszajött. Akkor jószántából fel is kereste
a kalitkát, melyet máskülönben gyűlölt. A kalitkában volt
a csésze, melyből ivott, tehát naponta néhányszor visszatért
hozzája. Ha bement, lábával nyitva tartotta az ajtót, nehogy
valaki azt furfangosan időközben betegye. Nyitott ablakon
kirepült, ki is rándult a háztetőre, megszidta ott a verebe
ket, de menten visszatért, ha hívtuk. Budán a vár oldalán
volt egy kertünk és nyáron rendesen Arankával kisétáltam
a Toldi Ferenc-utcába. Vállamon ült s ezért ismerte az egész
város. Jaj annak, aki kötekedett vele vagy boszantotta,
vagy éppen hozzá mert nyulni. Azt úgy megharapta, hogy
többször volt emiatt kellemetlenségem. Engem azonban soha
sem harapott meg. A kertben ís szabadon repült, megvizsgált
Francé.
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minden fát, félt a csókáktól; láttukra visszatért hozzám és
elbujt a kabátom alatt. Édesapám mindennap pont hat óra
kor tért vissza a hivatalából. Már egy negyedórával azelőtt
ott repdesett a kis Aranka az előszobában és folyton kérdezős
ködött: «a papa? — a papa?». Mihelyt meghallotta apám
lépteit a lépcsőn, menten kisiklott a tornácra, szinte meg
ölelte, csókolta és vállán diadalmasan vonult be a lakásba
Öt évig folyt ez így változatlan szeretettel.
Mikor meghalt (megmérgezte magát, gyufát evett a
konyhában), nagyon megsirattuk. Megint jött a házhoz
ugyanilyen fajtájú más papagály, azt is évekig ápoltuk és ha
Aranka eszességéről könyvet írhatnék, akkor az utódjáról
csak azt mondhatom, hogy nem mutatta fel az értelemnek
semmiféle jelét. Pedig éppúgy bántunk vele, mint az elődjé
vel. És éppen ez a buta meg lusta állat kitűnően megtanult
beszélni és énekelni.
Nem lehet tehát azt mondani, hogy ez meg az a papagály
faj intelligens vagy ostoba. Hanem nagy egyéni különbség van
köztük. Ugyanezt mondja minden neves madarász is. Braun
F. huszonöt évi tapasztalat után azt állítja a sárgafejű papa
gályokról, hogy közöttük van a legokosabb. Különösen jó
az emlékező tehetségük. Rendszerint nem ezekről, hanem a
Jákóról (Psittacus erithacus) mondják, hogy különösen okos.
Ilyen Jákóról jó forrásból a következőket tudták meg. Volt a
madárnak valami játszótársa, egy bubos banka (Upupa epops).
Németföldön élt, és mert a bankát németül «Wiedehopf»nak szólítják, úgy hívta, hogy «Höpfchen». Meghalt a madár
társa. Két évig se hallotta a nevét. De két év mulva megint
jött a házhoz egy banka és menten elszólta magát a papagály,
hogy «Höpfchen». Tessék ezt a kis anekdotát elmondani vala
mely tudós pszichológusnak; majd kifejti, mi minden kell
ahhoz, hogy ez lehetséges legyen.
Ez a kérdés napsütötte oldala. Nézzük meg most az ár
nyékosat Minden papagálytudós egyetért abban, hogy a
legegyszerűbb összefüggést sokszor nem találja ki az «eszes»
papagály se. És én is ugyanazt mondhatom. Például évek
s rán mindig megszennyezik az ivóvizüket. Nem isszák meg,
ha szennyes, mégse ügyelnek reá. Kidobják a maggal telt
csészét a kalitkából és órahosszat, esetleg napokig is kell

várniok, míg jön az új eledel. Nagyon utálják, ha a ketrec
szennyes padlójára kell ülniök, mégis teljesen szétrágják a
póznát melyen ülnek. Újat kapnak, és menten kezdik a pusz
tító munkát. Nem tanulják meg, hogy ez kell nekik, mert más
különben baj van. Egyszóval sok dologból látszik, hogy nem
«gondolkodnak», nincs fogalmuk arról, mi az inditóok és mi a
hatás. Az a kis madárfej igazán fura egy dolog, magas- és ala
csonyrendű gerjedelem összefér benne. Az állatlélektan ismeri
ezt a jelenséget, mert mindig találkozik vele. Madárnál, házi
állatnál, kutyánál, majomnál, mindenütt ezt tapasztalta. Ezért
mégsem tud sokat mondani az állatlélektan, aminek foga
natja is volna. Talán legjobb, ha nagyon szerényen azt mond
juk, sem a «mechanizmus-elmélet», sem az emberrel való össze
hasonlítás, az «antropomorfizmus» nem találja fején a szeget.
Ne tévedjünk, ha elragad valamely szeretetreméltó állat
ragaszkodása, vagy emlékező tehetsége, vagy ha kijózanít a
tompa nembánomság, a nagy kegyetlenség, a vak mechaniz
mus az állat életében. Emlékezzünk csak, hogy az emberi
természetben is összefér a magasztos meg az alávaló.
Az állatok természete az, hogy még nem emberek, de útban
vannak hozzá. Testileg, lelkileg fejlődik az állatvilág. Nagyon
fennkölten azt mondta egy nagy gondolkodó: «Az emberben
összpontosul minden, az egész természet megvan benne, de a
természet is úgyszólván csak részeire szétbomlott ember.»
Azért van oly sok állati vonás az ember természetében,
de oktalan volna, ha állattól emberi tulajdonságokat várnánk.
Repülő drágakövek.
Alig van valamely természeti fogalom, mely e t annyira
felmagasztal és megaranyoz az emberi képzelődés, mint a
meleg égöv, a trópusok fogalma. Mindenki azt gondolja, hogy
ez a paradicsom. Ha pedig odaérünk, rendesen kiábrándu
lunk. Aztán mégis jön valami, ami felülmulja a legmerészebb
várakozásokat és igazat ad a képzelődésnek.
Ezt a pillanatot éltem meg aznap reggel, amikor először
sétáltam a Guadeloupe sziget partján. Hol is van ez a furcsa
nevű sziget? Nyugatindiában, Haiti közelében. A világforga
lom nem érinti. Olyan ott ma is a világ, mint volt vagy száz
évvel ezelőtt.
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Felhőtelen kék volt az ég, sötéten kéklett a tenger. Ezüs
tös zománc vont be mindent. Kis fészek ez a kikötőváros,
különös is a neve: Point-à-Pitre. Szinte eltűnik a nagy őserdő
ben, mely szegélyezi, elbúvik a hatalmas, sötét, füstölgő, óriási
tűzhányó hegy alatt, mely benéz az utcáiba. Milyen festői
utca. Csupa mulatt meg néger és a viseletük körülbelül olyan,
mint nálunk álarcos bálon farsangkor. Kikerülöm ezt az u t
cát, úgyis csupa viskó van benne. Keresem az erdőt. Mi lehet
a szélén az a sok piros golyóbis, amit már messziről láttunk?
Megáll a lélekzetem. A piros gömb, csupa virág, tudom, ez a
híres tropikus, fánlakó kosbor és körülötte ott repdes százá
val a csodaszép, drágakő pompájával tündöklő pillangó —
de nem pillangó ez — és megint eláll a szívem: íme itt az
első kolibri. Van belőle ezer meg ezer. A meleg égöv nagy cso
dája megfogja lelkemet. Ezt nem vártam, ez szebb, mint
minden képzelet.
Nincs szavam, hogy leírjam a kolibrimadarak szépségét.
Annyi szín vegyül tollazatukban; megvan a fémek ragyogása,
a gyémánt színpompája, de az állatkák alakja is kecses, moz
gásuk vetekedik a legszebb tánccal. Mind egyesül valóságos
tündéri szépségben. Ha azt mondjuk a kolibriról, hogy repülő
drágakő, akkor ez még nem is éri el a valóságot. Mert már a
fejecske is sokszor tiszta rubin, a melltollazat smaragdfénnyel
ékeskedik, fémeskéken villog a szárny. Van kis nadrág raj
tuk mely krémes pelyhes, farktolluk sötét ibolyaszínű. Mindez
azonban folyton izeg-mozog, szikrázik, elbájolóan káprázik.
A kolibri a legszebb állat.
Érdekes, azonban, hogy csak a melegövi kolibri ilyen
színes. Amerikában megél a kolibri a hatvanadik fokig, ami
Európában megfelel Kopenhágának. Labrador hópusztáiban
is van még kolibri és a Tűzföld viharos pagonyaiban szintén.
Ott azonban egyforma barna meg fekete a virágmadár. Ellen
ben az Egyenlítő alatt van a legragyogóbb, egyúttal a leg
kisebb is, mert némelyikük csak dongónagyságú. De emlé
kezzünk csak, hogy már a kígyókról meg gyíkokról is hasonlót
mondtunk és ez a bogarakra, sőt a virágokra is áll. A délszaki
forma színesebb, mint az északvidéki. Ügy látszik, valami
általános törvény hatása alatt.
Ötszáz fajt ismerünk és a legszebb kolibri-gyüjtemény

Londonban és Augsburg német város múzeumában van. Ott
lehet ugyan tanulmányozni az alakokat és a rendszert, de élet
módjukkal csak a szabad természetben ismerkedik meg az
ember, mert fogságban alig lehet őket tartani.
Sok-sok órát nézegettem őket a déli Amerika erdeiben.
Mindig a virágot keresik. Fínom, hegyes, csőforma csőrük
alkalmas, hogy a Fuchsia alakjára idomult, hosszú, tölcséres
virágokba lenyúlhasson. A tölcsér fenekéről szedik a mézet, de
leginkább az apró rovart, mely mindig van ilyen tölcsérvirág
ban. Érdekes, hogy pókhálókra is vadásznak és onnan el
lopják a pókok zsákmányát. Ennek megfelelően jó repülők
és a nyelvük is hosszúra nyúlt, kettéhasadt, mint a kígyóké;
csőrös is, hogy felszedhessék a virágok cukornedvét.
Aki olyan keveset eszik, persze nem hízik meg. Apró is
mind a kolibri. A legnagyobb (Patagoniában) alig fecske
nagyságú, a legkisebb akkora, mint a légy. Dongóval, pillan
góval össze is téveszti az ember. Surranó a röptük, nyílsebe
sen felszállnak a legmagasabb fára is, mert ott van a kosbor
meg más virágos, fán élő növény, melyből élnek.
A kolibri is olyan röpülőgép, mint a híres finn repülő
(1.173. oldalt). Egész csontváza eszerint van berendezve, épp
úgy szárnyai alakja meg nagysága, valamint hosszú farka.
Szárnyuk oly gyorsan mozog, hogy csak legújabb időben lehe
tett azt repülés közben fényképezni. Értenek hozzá, hogy
repülve, nyugodtan megálljanak egy-egy virág előtt. Szárnyuk
úgy működik, mint a propeller.
De legnagyobb élvezet, ha az ember látja őket a nász
idejében. Ilyenkor legpompásabb a hím. Összetalálkoznak egy
tisztáson, kettesével lejtik a röptáncot, mutogatják kápráza
tos tollazatukat. A nőstények megnézik áhítattal és felgyul
ladó izgalommal. Tündéri játékkal mulatnak. Fejjel lefelé
csüng egy hím, tetteti magát, mintha aludna, a másik pedig
körültáncolja. Vagy hárman-négyen szép harmonikus tánc
mozdulatokkal toborzót kezdenek, míg a menyasszony végre
megadja magát.
Csak aki látott ilyet, érti igazán, mit jelent a bál, a tánc
ruha és a tánc. Mindennek van mintaképe a természetben.
A házasságban is szeretetreméltó a virágmadár. Hetekig
csókolódznak a nőstényekkel, melyek kicsit buták, de igen jó

mamák. Gyapotból épül az icike-picike fészek, rendesen egy
levélen és a kolibri meg is védi a házát. Bátor, nem enged,
sőt a bagollyal és sólyommal is megverekszik.
A fészekben rendesen csak két tojás van. Apró, tizennégy
milliméteres. A kiköltött kolibri légynagyságú, de menten
elkezdi a repülést. Igazán kár, hogy többet nem tudunk élet
módjukról; csak legújabban sikerült néhányat fogságban
tartani. De ennek lesz eredménye a tudomány javára.
Ez a kis madár már Mexikóból Cuba szigetéig is repült.
Ez vagy 700 kilométer, azaz annyi, mintha Pestről Münchenbe
repült volna megállás nélkül az ilyen apró madárka. Külö
nös, hogy a fagytól se félnek; a Kordillerákon már ötezer
méter magasságban is láttak kolibrit, mely ott is virágot
keres. És mégsem találták meg az utat más világrészekbe.
Csak Amerikában van virágmadár.
Mikor Ceylon szigetére jöttem, nagy meglepetésemre
az ottani őserdőben is láttam kolibrikat. De ez csak tévedés
volt. Mézet kereső úgynevezett napmadár volt, mely a veréb
nek rokona, de teljesen felveszi a kolibri ruházatát. Kicsi
nyek, ércfényes színes tollazatuk van. Csőrük is épp olyan
hosszú. A repülést is úgy értik — igazi áthasonulás jött itt
létre a hasonló életmódból.
A kolibrit tehát csak Amerikában lehet látni, ott, ahol
a kókuszpálma szegélyezi a partot és az orchideák pompás
virágzata díszíti a fákat. Ott ugyancsak közönséges állat a
repülő drágakő, mely a teremtőerő egyik legszeretetreméltóbb
alkotása a földön.
Az Isten madara.
Van egy madár, melyet nemcsak ázsiai fantáziával,
hanem még Európában is tündérnek tartottak. Nem is hit
ték, hogy ez állat; azt mondták, hogy isteni szilfida. Még
a XVI. században azt írták róla, «hogy örökösen csak lebeg,
nincs lába, az ég harmatát issza és ha pihen, akkor begörbült
farktollával nagy fák lombjába kapaszkodik. » Ez az Isten
madara. Nincs is fészke; hogy legyen, mikor ez a tündéri
lény sohase érinti a földet? Van ugyan tojása, de azt a hím
a hátán hordja és repülés közben költi ki.
Ilyen mese is volt egykor az «állattan». A svájci Konrad

Gesner 1551-ben jelentette meg a «Historia animalum»-ot,
azt a híres első állattant, melyet vagy kétszáz évig tanulmá
nyozott a nebuló, aki állatokkal akart megismerkedni. Ebben
a munkában találtam azt, amit az imént elmondtam az Iste
nek madaráról.
Még a híres Linné, aki 1760-ban teremtette meg az
állatok tudományos rendszerét, sem tudott mást mondani
a csudalényről, mint hogy Paradisea apoda a neve, azaz lábat
lan paradicsommadár.
Mert az egész dolog nem volt pusztán képzelődés. Volt
valami állat, mely mögötte rejlett. Kapitányok hozták Indiá
ból. Maláji kereskedőktől vásároltak «manuk derata» néven
valami ékes madártollazatot, melynek nem volt lába. Hogy
is lett volna; azt már Indiában vágták le, mert nem kellett,
csak elrontotta volna a hatást. Isteni lénynek nincsen tyúk
lába. Ergo, még Linné is csak «apodásan» ismerte a para
dicsommadarat.
Ez az isteni lény elbóditott két jó magyar fiút is. Fenichel
Samu és Bíró Lajos, mindketten azért mentek ki a hazájuk
ból a lázas pápua világba, hogy ott paradicsommadarakat
gyüjtsenek, mert jól megfizette azokat a magyar Nemzeti
Múzeum, illetőleg annak mecénása, Semsey Andor, aki ezreket
adott a múzeumnak, hogy legyen világraszóló gyüjteménye.
Lett is. Ne felejtsék el, nézzék meg a Nemzeti Múzeumban
a paradicsommadarakat. Pazar látvány, mely Európában
ritkítja párját.
Azért legyen a «magyar állattanban» is szó a paradicsommadárról, habár se nem magyar, se nem fontos állat, hanem
csak látványosság.
Pápua szigetvilágában van a legtöbb, de már az Istenek
szigetén, azaz Ceylonban is lehet látni paradicsommadarat.
A hollókkal rokon család ez a paradicsomos állat, melyből
van szépszámú faj. Mennyi, azt még senki sem tudja, mert
a hazájuk még ma is jórészt ismeretlen föld. 120-at már le
is írtak.
Ha kivetkőztetjük a meseállatot a nagy mitoszból, akkor
nagyon közönséges állat lesz belőle. Lármás, mint a papagály.
Rikácsol, fütyül, mint a gulyás; néha fuvolázik, utánoz más
madarat, a királyi paradicsommadárról (Lophorina regia),

mely olyan szép, mint egy nagy kolibri, azt állítják, hogy nyá
vog, mint a macska.
Mint a papagályok, seregestől el is lepik a gyümölcsösö
ket; megeszik a banánt, a mangót meg papáyát, ami szin
tén isteni gyümölcs. Ott vadásszák is, tőrbeejtik, nyíllal lövik,
még pedig különös nyíllal, mely reájuk borul és csak az ütés
erejével öli meg őket, mert nem szabad az ékes tollazatot bán
tani. Kalitkában is tartják őket és abban meg is szelidülnek.
Így hozták Pápuából az európai állatkertekbe is, bol főtt
rizzsel etetik őket, főtt gyümölccsel és sok élő sáskával. Las
san esznek és nagyon ügyelnek drágalátos ruhájukra, hogy
be ne szennyezzék.
Ezt a tollazatot ápolják, órahosszat tisztogatjak, ki
szellőztetik, nézegetik. Tudják, hogy szép és a paradicsommadár versenyre kel a budapesti szépségekkel. Ezért nem
szeretnek leülni a földre. Nagy örömmel nézegetik magukat
tükörben, rikácsolnak örömükben, szeretik a fürdőt, muto
gatják magukat. Különösen a hímek cselekszenek így (búj
junk el a hölgyek előtt), és ők, a csodaszépek magányosan
szoktak élni a lakodalom napjáig.
Színezetük csaknem olyan csillanó, szinpompás, mint
a kolibriké, de feltűnőbb, mert az állat nagy. Van hollónagy
ságú is. Le sem írom őket, mert szépségük felülmúl mindent,
amit a madár nagy lepkeszépségéből ismerünk. Ezt látni
kell és erre való nemzeti állattárunk. Az Arú-szigeteken él
a legszebb, az Isten madara (Paradisea apoda). Új-Guineán
van olyan szinpompás, hogy még mesében se lehet ilyet ki
találni. Pelyhes, mint kék felhő, szétfoszló tollazatukban meg
található minden szín, a bíbor, szalmasárga, finom aranyos
zöld, arannyal szegélyezett lilarózsa, karminos selymes,
fémes, bronzcsillogó, fehér tolihullám. Minél titokzatosabb
a szigetcsoport, annál tündériesebb a paradicsommadár
faunája. Ki hallott valaha olyan szigetekről, mint az Aru,
Salawaii, a Halmaheira, a Louisiádok szigetcsoportja, és épp
ott van a legtöbb és legszebb isteni madár! Értem, hogy miért
bolondult Bíró utánuk, nem félt a láztól, nem félt a mérges
nyilaktól, az éhínségtől az őserdőkben, bement a hegyekbe
és vadászott meg gyüjtött, míg összehozta azt a csodás Bírógyüjteményt, melyet a Múzeum-körúton őriznek.

Persze, a sok vadászatnak árnyoldala is van. Fogy már
a szép madarak száma. Úgy sem szaporák; a szerényen öltö
zött nőstények csak két-három tojást raknak a gondtalanul
csinált fészekbe. Ha tízezer pengőt fizettek az első élő para
dicsommadár-párért, melyet a londoni Zoo vett meg, ha az
akkor még német Pápuából 1909—1910-ig 200,000 márka
pénzértékben hoztak ki madártoliakat, akkor persze akadt
sok vadász is. Ma már védik őket, de talán már késő. Ritkaság
számba megy már a szép paradicsommadár. Talán ő is követi
azt a sok állatfajt, melyet már félig-meddig kiirtott a leg
veszedelmesebb ragadozó, a Homo sapiens.
A legjobb repülők.
A tudósokon kívül nem tudja senki, hogy az állatok
egytizede megtanulta a repülést. De igazán jól csak a madár
repül. Volt egy német madarász (Gätke), aki azt állította,
hogy a bíbiccel rokon Charadrius pluvialis az amerikai Labra
dorból Braziliába repül, egyhuzamban, s 15 óra alatt. Ha ez
igaz volna, akkor 334 kilométeres sebességgel száguldozna
a kis madár. A kéktorkú fülemüle (Sylvia coerulecula) ugyan
ezzel a sebességgel érkezik a Szudánból egy éjjel alatt Helgo
land szigetére.
Ez csodás — de nem igaz. Még néhány évvel ezelőtt
azt állították, hogy a fecske 250 kilométert is repül óránkint.
De most, mikor a repülőgép maga is tud dupla rekordot törni,
a közvetlen megfigyelésből mást tanultunk. Dr. Thienemann
volt az utolsó évek leghíresebb madarásza német földön.
Ő azon a véleményen van, hogy a héja ( Astur nisus) 41‘5 kilo
métert repül óránként, a sirály (Larus ridibundus), mely
nálunk a Velencei-tavon és a Fertőn telepekben fészkelt,
50 kilométert is, a kis pintyőke (Fringilla) még többet. Ha
a seregély (Sturnus vulgaris) vándorútján 74 kilométeres
sebességgel halad, akkor ez már valóságos szélvész.
Csak három madár van, mely még gyorsabban tud re
pülni és ez a postagalamb, az albatrosz meg a fregatmadár.
A galamb (Columba)-ról tudjuk, mikor indul és mikor
érkezik kis levélkéjével. Tény, hogy nagy távolságra is 79
kilométer a rekord; ha széllel repül, még sokkal több.
Az albatroszról (Diomedea esculans)
magam tudom,

hogy egy pár a Csendes-Óceánon tizenkét napig velünk jött.
A Marquezás szigeteknél szegődött hozzánk és a Galopagosszigetek környékén hagyott el bennünket. Időközben azonban
nem volt szárazföld, ahol pihenhetett volna, csak a szabad
tenger. Persze, időközben halászott is a tengerben, de tisz
tára érthetetlen ez a szívóssága. Ebben még felülmúlja a
modern repülőgépet is. Csak azt kell tekintetbe venni, hogy
ez a madár nem mindig repül, hogy vitorlázik is, de éppen e
kettős minőségben még mindig felül nem múlt mintakép a
biotechnikában.
A fregatmadár (Tachiypetes Aquila), mely csak tyúk
nagyságú, de több mint két métert tud szárnyával átölelni,
szintén a legjobb repülőkhöz tartozik.
Mégsem ő a repülők világmestere, hanem a fecske DélÁzsiában, mert az 144 kilométert repül egy óra alatt. Az északi
tengereken 104 kilométer a rekord, ha a kormorán (Haliaёtis
carbo) repül, és nálunk 119 kilométer, ha a csörgő- (Arias
crecca) kacsa útnak ered.
Íme, ez a valóság. És ez más világításban mutatja a
híres költözést is, melyről annyi mese szállingózik. Érthető is,
hogy nagyon megcsodálták, hisz tényleg bámulatos, ha a
kis fecske vagy a gólya ősszel elindul, hogy Afrikába menjen.
Azt mondták régebben, hogy egy éjszaka kell csak hozzá,
de ma ezt is jobban tudjuk. A gyűrűzési kísérletekből meg
tanultuk a valóságot. A gólya (Ciconia alba) például elmegy
Dél-Afrikába is, tízezer kilométernyi távolságba, de kell is
neki ehhez vagy három hónap. A seregély pedig 680 kilométert
húsz nap alatt vándorolt.
Az se igaz, hogy a költöző madár hihetetlen magasság
ban repül. Való ugyan, hogy sokszor a felhők között ván
dorol, de milyen alacsonyan is száll az az őszi felhő. Érdekes,
hogy tudós ember is mennyire csalódhat az ilyenekben. Paler
moban egy csillagász nagy távcsőjében nem csillagot, hanem
vándorló gémet ( Ardea cinerea) látott és menten 8000 méter
magasságra becsülte azokat. Úgy látszik, hogy neki mint
asztronómusnak kellett a nagy szám. A madarászköltő Gaetke
ezekről is szép költeménnyel szolgált, azt mondván, hogy a
vándormadár általában 11,000—12,500 méter magasságban
kóborol.

Ma azt tudjuk, hogy ott kezdődik a sztratoszféra és
melegvérű lény abban nem is kap már elég oxigént.
Léggömbből csak 1400 méter magasságban figyeltek meg
madarat. Csak egy esetben háromezer méter körül. Ősszel,
tavasszal tízezer méter magasban kb. 54° hideg van, oda nem
száll madár. A mai tudomány azon a véleményen van, hogy
a madarak költözése néhányszáz méternyi magasságban
folyik le; talán négyszáz méter a legfelsőbb határ. Van ugyan
egy kivétel és ez a híres délamerikai kondor (Sarcorhamphus
gryphus), a legnagyobb repülő madár, melynek kiterjesztett
szárnya négy méter. Ez ugyan felszáll 7000 méterre, de a föld,
melyről indul, az is már öt- és hatezer méter magasságban van.
Énekes madaraink.
Ha valakiről azt akarjuk mondani, hogy nem eszik,
sajnálgatjuk: Hisz úgy eszik, mint a madárka. Soha téve
sebbet nem mondtunk. Mert a legkisebb madárka is annyit
fal, amennyit csak elbír. Összehasonlítva az emberrel, sokkal
többet eszik, mint a kétlábú óriás. Éppen az éneklő madarak,
a legkisebbek és leggyöngédebbek, mindennap körülbelül
annyit zabáinak, mint a saját testük súlya, és mivel ez az étel
csaknem kizárólag káros rovarból áll, már ebből is kiderül,
miért kell szeretni és ápolni a kis énekest. A Sylvia rubecula
rovart meg földi gilisztát keres. De étvágya csak akkor csilla
podik, ha két méter hosszú a napi áldozatok sora. Ha ezt á t
számítjuk az emberre, szép kis eredményt kapunk. Kolbász
lenne ez, melynek átmérője 22 centiméter, de melynek hossza
nyolc méter.
Mennyit pusztít el csak a madár fiatal népe. A füsti
fecske (Hirundo rustica), mely nyílt fészket épít, míg a házi
fecske (Chelidon urbica) fészkébe csak kerek nyílás vezet,
kétszer jön minden percben a fészekhez, ha van benne költés
és mindenkor hoz magával valami rovart.
Az ökörszemről (Troglodytes parvulus) azt hitték, hogy
ez a legkisebb magyar madár. De tévedtek, mert a királyka
(Regulus ignicapillus) még kisebb. Latin neve elárulja, hogy
mint az egér, bujkál a sövényben és ott fogdossa a pókokat.
Nem igen szeret repülni és mégis 71/4 óra alatt 110-szer tért
vissza a fészekhez, hogy etesse fiókáját. A madarak annyi

rovart fogdosnak, hogy némely helyen a fecske szaporításával
a láz elterjedését vissza lehetett szorítani, annyit pusztítottak
a szúnyogokból.
A fogoly (Perdrix einerea), melyből hazánkban annyi van,
hogy miatta Európában első helyen álló «Vadászparadicsom»
(még Amerikába is kivisznek lőtt foglyot), olyan hasznos,
mint rovarpusztító, hogy nálunk «a paraszt napszámosá»-nak
is nevezik.
Mégsem lehet fenntartás nélkül dícsérni a madarakat.
Legyünk igazságosak, csak azt lehet mondani, hogy úgy,
mint az egész világszerkezetben, a haszon meg a kár, melyet
okoznak, körülbelül tartja az egyensúlyt. Mert biocoenozis ez
a hazai természet, ami annyit jelent, hogy a sok együttélő
állat alkalmazkodott egymáshoz. Ha valahol nagy a rovarhad,
jön mindenfelől a madár és szaporodik is a jó lakomák után.
De ha túlsok a madár, nehezebb nekik a létért való küzdelem.
Jön a krízis a madárvilágban is, apad a szaporodás, kiván
dorolnak. Megint visszatér a régi egyensúly.
Nem akarok csak elméletileg beszélni; nézzük a vetési
varjút (Corvus frugilegus), melyet általában hasznos madár
nak tartanak. Mindent eszik: gabonát, a friss vetést, hasz
nos madarak tojását. Sőt, a nagy varjú megeszi a kisebbiket
is. De épp annyit eszik a májusi bogár kukacából és más káros
rovart, mezei csigát, sőt egeret is. Épp olyan káros, mint hasz
nos. És épp ezért vitatkoznak is a madarászok: kell-e lőni a
varjút vagy nem?
Épp olyan vitás a kétféle gólyánk (Ciconia alba és nigra)
szerepe is. Tény az, hogy a góly a nagy rabló. Mocsárban,
réten, mezőn mindenre vadászik. És mit zsákmányol? Jó
számú halat, tojást, békát, apró madarat, méhet, egeret,
kígyót, gyíkot, csigát, földi gilisztát és mindenfajta rovart
a sáskától kezdve a bogárig. A nép azt mondja, hogy hasznos
állat, szereti és védi is. De van tudós, aki más véleményen
van a gólyáról.
Ma 28,000 madárfajt ismerünk. Azt lehet mondani, hogy
csak pár száz van, mely teljesen káros, minden haszon nélkül.
Hazánkban a legkárosabb talán a galambász héja ( Astur
palumbarius) ; de erről is lehet vitatkozni.
Most hogy megírtam kétkedő meggondolásomat, örö

mest ajánlom az éneklő madarakat olvasóim jóakaratába.
Három jótettel nyerik meg szívemet.
Az első az, hogy énekesmadár nélkül nem lehetne meg
élni a sok rovartól meg csigától. A leghasznosabb éneklő
madarak talán ezek:
Kerti fülemüle (Sylvia hortensis)
Vörösfarkú fülemüle (Ruticilla phoenicurus).
Kis fülemüle (Luscinia luscinia).
Magyar fülemüle (Sylvia philomela).
Kéktorkú poszáta (Sylvia coerulecula).
Vöröstorkú poszáta (Sylvia rubecula).
Ez a féltucat madárfaj szüntelenül pusztitja a rovart egész
nyáron át. Csak ősszel, mikor kevesebb van belőle, kezdi ki
a bogyókat.
Nagy a széncinke (Parus major) haszna, mert ez nemcsak
a rovart, hanem azok petéit is megdézsmálja. Ha nem volna
a cinke, akkor a gyűrűs lepke (Gastropacha neustria) miatt
nem is volna gyümölcstermés. A cinke nem tesz semmiben
kárt. Kérem, adjatok neki télen egy kis húst. Ki kell azt tenni
az ablak elé.
A sárgarigó (Oriolus galbula) megtizedeli a hernyókat,
a seregély a csigákat. Sőt a kakuk (Cuculus canorus), ez a
határozottan rosszhírű madár is fogdossa a rovart, éppúgy
az őrgébics (Lanius excubitor), mely nagy rabló és még az
egeret sem ereszti el; a pintyőke (Fringilla), a tavasz első
dalosa, mint első is pusztítja ott a rovarvilágot. Egyszóval,
az egész madártant fel kellene itt sorolni, ha meg akarom
említeni a hasznos madarakat.
Persze, néha a nagy rovarpusztításból gyilkolás is lesz,
ha például az őrgébics nemcsak a rovarokat nyársalja fel a
tövisekre, hanem a kis madarat is.
És jószívű parasztnépünk néha sokkal több jó dolgot
mond valamely madárról, mintsem megérdemelné. Teszem a
pacsirtáról (Alauda arvensis), melyet talán azért szeret, mert
megigézi az énekével. A magyar nép gyönyörű kis mondásban
dicsőíti meg a mezei pacsirta tavaszi himnuszát. Azt énekli
neki a kedves kis madár, hogy:
«Dicső, dicső, dicső, kikelet, kikelet, kivirit, kivirit a
virág mind, kivirit a virág mind.»

És mert szereti a kis énekest, azt hiszi, hogy a pacsirta
hasznos madár. De ez csak szent legenda. Megeszi ugyan a
rovart, bekebelezi a gyommagot, de épp olyan sóvárgással
a vetőmagot is.
Ellenben amelyikről senki nem hiszi, hogy jóravaló, az
mégis jobb véleményt érdemelne meg. A ragadozó madarakra,
gondolok és emlékeztetek a vércsére (Cerehneis Tinnunculus),
mely rengeteg sáskát és egeret fog; az egérvadászat kedvéért
választja az éjszakát kirándulásaira. Megeszi ugyan az éne
kesmadarat és vakondokot is, de mégis csak egérre fáj a foga.
Németalföldön eléggé eredeti kifejezéssel «repülő macskának»
is mondják érette.
De még tartozom a második jótett kifejtésével.
Az erdő madarai terjesztik a fákat és bokrokat, mert
megeszik a magvát, meg a bogyót. Csak az egyetlen lép-rigó
(Turdus viscivorus) tesz abban kivételt, mert ő a fákat el
lepő fagyöngyöt terjeszti. Talán már nem is volna fagyöngy
a rigók nélkül. A madár megeszi a növény bogyóit, melyek
tele vannak ragadós enyvvel. Az enyv közt van a mag. Ha a
csőrét tisztítja, lesúrolja azt az ágon és így oda enyvezi a
magot. Az ott gyökeret ver és mindenütt megtámadhatja,
a fákat.
Hasznos azonban minden madár, mely ősszel nekiesik
a gyepnek és ott szedi a bogyót. A sármány (Emberiza), a
parlagi veréb (Passer montanus), mely még szorgalmasabb,
mint a háziveréb (P . domesticus), nem győz eleget belőle falni.
Sokan nyáron rovarból élnek, ősszel azonban vegetáriánus
életmódra hajlanak. A fenyvesmadár ( Turdus pilaxis), a
németek «Krammetsvogel»-je, csaknem teljesen a borókára
vetette magát.
Mindezzel serényen terjesztik a növényeket. Tíz bogyót
felfalnak, a tizenegyedik leesik a földre és ott gyökeret ver.
Sok kemény magot meg se emésztenek, hanem kiültetik őket.
Ilyen a cserszajkó, népünk kedvenc mátyása (Garrulus glan
darius), francia neve «le planteur», mert a makkot elrejti a
faodúkban. Sokszor megfeledkezik róluk, mire a mag
kicsirázik.
Hiányzik még a harmadik jótett, melyet hazai mada
rainknak köszönünk. Még a rabló, a dögevő, a ragadozó madár

is használ nekünk. A varjú (Corvus corax), a keselyű (Vultur)
rendőri szolgálatot teljesít. Különösen délkeleten, már Dalmá
ciában, Görög- meg Törökországban és Afrikában gyomrában
temeti el a dögöt és a mindenféle hulladékot. Egykor hozzá
tartozott a varjú a rendőrséghez, legalábbis az akasztófán.
Indiában minden városban ott van az Urubu nevű varjú,
mely az utcát tisztántartja. Bombayban a nagy keselyűk,
mint hivatalos személyiségek várnak a «hallgatás tornyaim)
szörnyű ebédükre.
A harkályok (Dendrocopus és Picus) oly szorgalmasan
dolgoznak az erdőben, hogy címet is kaptak Németország
ban. Ott úgy nevezik őket, hogy ők az «erdő megtartói». Mert
jól tudják az erdészek, hogy a harkály csak a beteg fán kopog
tat; jelzi az erdésznek, melyik fát kell kivágni. Ha emellett
fenyőmagot is zabái, az nem rontja le hírét.
Végzem ezt a sok adatot, azzal a meggyőződéssel, hogy
megtanítottam vele az olvasómat, hogy a madarat, melyet
úgyis kedvel, még tisztelje is. Csaknem minden hazai madár
hasznos is, némi tekintetben, azért emeljünk kalapot, ha az
erdőbe jövünk, mert ott is van sok tisztelendő és jóravaló
honpolgár.

V III. A z e m lő s á lla to k v ilá g a .
Ismeretlen ausztráliai csodalények.
Ausztráliában van sok olyan vidék, mely nem is hasonlít
a föld ismeretes képéhez. Az ember ott azt hiszi, hogy más
csillagon is van. Ilyen például Ooldea vidéke Keletausztráliá
ban, — Westreliának nevezi azt az angol— melyet most vas
úton is meg lehet látogatni. Termékeny talaj, de téglavörös
vagy inkább olyan a színe, mint a folyékony vasé. Vörös ho
mok táncol a szélben. Az ég meg fehéres, ezüstös, forró,
tele van felhővel, de ezekből sohase jön eső. Finom csipke
hálóval vonják be az eget. Csak itt-ott van egy Eukalyptusfa,
kiaszott, mint a csontváz, lombozata pettyhüdt a szárazság
tól. A «város» csak pléhkunyhókból áll, körülötte mindenütt
a sivatag, a látókör olyan, mintha léniával rajzolták volna.
Ez a sóbokrok országa, «Salt-bushland» a neve. A bokrok
olyanok, mintha viaszból csinálták volna őket. Láttam eleget
belőle, hiszen 52 óráig száguldott a vonat idáig és ez mind
Saltbushland volt. Kietlen, szomorú, végtelenül szomorú
ez az ország. És mégis itt élnek az egész föld legérdekesebb
emlősállatai. Valamennyi erszényes, mert Ausztrália az erszé
nyesek világa.
Itt láttam az első erszényes borzot. Kedves benszülött
neve van: Bandicoot. Sokféle fajtája él, sokalakú és sok
színű is, kicsiny állatka, nagyon ügyes és élénk. Úgy tud
ásni, akárcsak a vakondok. Van olyan is, melynek szőrzete
selyemfínom és élénkkék, míg a hasa ezüstös szürke. Mindig
a földben élnek, ott keresnek gyökeret meg rovart. Ehhez
alkalmazkodtak és azért rosszul is látnak, amiben szintén
hasonlítanak a vakondokhoz. Annál éberebb a hallásuk.
Megfelelő nagy is a fülük. Láttam egy fajtát, melyet a far
merek a tengerinyúllal hasonlítanak össze és úgy is nevezik.
Érdekes, hogy éppen ez az erszényes mindig tengerinyúllal
él együtt. Nem ugyanabban a lakásban, mert a kis Bandi

nagyon ért a lakáskészítéshez. Ügyes szép spirálist ás a
homokos földbe és abban húzódik meg családjával. Azonban
minden család csak magában él. A tengerinyúl, mely Ausztrá
liában idegen volt, de később úgy elszaporodott, hogy ma
keresztes hadjáratot kell ellene indítani milliós költséggel,
mert sok helyen lehetetlenné teszi az aratást, megtűri őket
és a bandik se bántják szomszédjaikat. Végtelenül kedves
látvány, ha az erszényes borz (Perameles obesula a tudományos
neve) a kis borzokat erszényében hordja. Ez a bőrredő
különben nem úgy nyílik, mint a kengurunál, hanem hátul és
alul. A kisded állatka benne meglehetősen gyámoltalan és
nem száll ki élő bölcsőjéből, míg csak nem teljesen fejlett.
Sok helyen a farmerek Ooldea körül háziállatnak is
tartják a borzokat, illetve, mivel nagyon szendék, de félénkek,
fogságban, ketrecben, mert nem tudnak más család tagjai
val együtt élni. Azonkívül nem lehet őket napon tartani.
Úgy megszokták a földalatti életet, hogy vadul nekirohan
nak mindennek, ha napfény éri őket.
Épp olyan kedves állat, mint az erszényes borz, a kis
Tarsipes rostratus is, melynek nincsen külön neve, mert csak
egérnek tartják. Ez is csak rovarból meg növényből él és a
bokrok közt kis fészket épít, mely tényleg nagyon hasonlít
a törpe egerek fűből szőtt fészkeihez. A Tarsipes azonban
nagyobb, mint az egér; hosszú farkával együtt mégis másfél
deciméteres. Élénk, szabadságszerető, kedves kis állat, me
lyet nem lehet ketrecben tartani. Mert mindig ijedős, nem
szelídül meg, fürgén mászik a bokrok közt, villámgyorsan
futkos, reggeltől napestig mozog, mint a gyík. Sárgásszürke
bundája hátul szép barnasötét sávval van díszítve, egérhez
hasonló feje hegyes ormánnyal végződik. Ezt az állatot még
alig ismerik és ezért nagyon örültem, mikor egy ilyen kis
jószágot egy-két napig közelebbről megfigyelhettem. Rova
rokból élt. Ausztráliában számtalan kis légy van terhére az
embernek. Ezekből kényelmesen megél az erszényes egér.
De megrágja a gyökeret i s ; különösen szereti a mézet.
Nagyon érdekes volt, mikor ketrecébe egy csomó hangyát
hoztunk. Tűfínom ormányából hirtelen hosszú fekete nyelv
nyúlt ki és akárcsak a hangyászmedve, ügyesen fel tudta a
rovarokat nyalni. Sok kísérletre ugyan már nem volt alka
Fran cé.
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lom, mert harmadnap eltűnt a kis fogoly a ketrecből, ügyesen
ki tudott szökni belőle.
Nem nagyon bántam, mert nagyon is láttam, hogy kín
lódik szegény a fogságban és volt más figyelnivaló is elég.
Mert Kelet-Ausztráliát az angolok nem ok nélkül nevezik
«Wonderland»-nak, t. i. csodák országának. Új és különös
ott minden. Más, mint Európában megszoktak.
Ott volt például a kis Phascologale is, melynek a német
tudomány, mely mindent meg tud nevezni, erszényes pelének
nevezett el, mert tényleg némileg hasonlít a nálunk is jól
ismert nagyot alvó petére, habár vele semmiféle rokonságban
nincs. Ausztrália egyáltalában azzal lepi meg a természet
tudóst, hogy ott minden Európához hasonlít, de a hasonla
tosság megtéveszti az embert. A növényekre is áll ez. Van ott
fenyőhöz hasonlító fa, de annak semmi köze sincs a fenyők
höz, amit az ember fűzfának vagy Ericának néz, az nem fűz
és nem csarap. Van ott borz, farkas, mókus, pele, egér, vakon
dok, medve, de mindez tévedés, mert egyik sem nem igazi
emlős állat, hanem erszényes, mely csak külső formájával
emlékeztet az óvilág állataira. Ausztrália állatvilága már élt,
mikor az európai emlősök még ki sem voltak fejlődve. A ter
mészet úgyszólván kétszer kezdte a teremtést az erszényesek
és az emlősök rendjében. Megismételte az állatok alakját,
mert megismétlődött az életmód is. Az ausztráliai farkas is
farkas módjára él, az egerek meg vakondokok ott is vadász
nak a földben. A foglalkozás, a szervek használata, az életmód
alakítja a test formáját. Ebben a törvényszerűségben nem
lehet kételkedni és az ausztráliai állatvilág tanulmányozása,
melyben itt olvasóimmal elmélyedtünk, nemcsak érdekes,
hanem megtanított az élet egyik legnagyobb törvényére is.
De térjünk vissza a kimondhatatlan Phascologalehez.
Nem is használom többé ezt a szót, mert a bennszülöttektől
sokkal ügyesebb nevet hallottam. Ők úgy nevezik a kis pelét,
hogy malgarra. Az angolok meg kétféle malgarrát különböz
tetnek meg, azt mondják, hogy van olyan, mely nek farka
kefeszerű és ezenkívül fésűszerű malgarra is bujdosik a
sivatagban.
Ezt is csak ott láttam a kedves Ooldea homokos zá
tonyai körül. Első ismeretségem meglehetősen meglepő volt.

Valaki, aki megtudta, hogy természetbúvárok vagyunk,
mesélte, hogy valami csodálatos teremtést fogott az este.
Bezárta az istállóba. Nézzük meg, hogy mi az. Elmentünk
az istállóhoz. Kinyílt az ajtó felső ablaka és ott láttunk egy
peleféle állatot, mely nyugodtan felfalt egy házinyulat. Ez
úgy hatott reánk, mintha egy kecske bánt volna el hasonló
képpen egy elefánttal.
Mindjárt tudtuk, hogy ez csak a hírhedt malgarra lehet.
Mert az ragadozó állat. Úgy félnek tőle, mint az erszényes
farkastól, mely az óriási kenguruval az erszényes világ leg
nagyobb tagja.
A veszedelmes kis fenevad — hiszen olyan kicsiny, hogy
kézbe is lehet venni — úgy ölte meg a nagy házinyulat ,
hogy füle tövén megharapta és ott szívta a vérét, mígnem
áldozata életét vesztette.
Azóta érdeklődtünk, milyen lehet az ilyen kedves állat
kának az életmódja. A homokos halmokon elég gyakori volt.
Családostól sütkérezett a napon. Összedugják orrukat, szima
tolnak, pislognak. Az ember azt hiszi, hogy éppen ez a leg
szelídebb állat. De ez megint csak ausztráliai csalódás.
A nagy szelídség csak onnan van, hogy a kis malgarrá
nak alig van ellensége. A nagy farkas nem tudja elérni, nem
is törődik vele, a kenguru meg a többi erszényes csak rovar
meg növény iránt érdeklődik, a bennszülöttek nem vadász
szák — és hány bennszülött van már? Magyarországnak meg
felelő területen talán ötezer — és a fehér ember alig ismeri.
De a szelídség mégis csak álarc. Ha hirtelen mozgunk,
menten elsurran a kis ragadozó. És mennyi elővigyázattal
rendezi be az életét! Mindig a házinyúl erődítményein él.
Talán nemcsak a biztonság kedvéért, hanem azért is, mert
akkor neki is van nyája, melyből él. Ott elég nagy barlangot
ás, melynek ajtaja mindig felfelé nyílik. A barlang egyméteres,
a nyílás alig kétcentiméteres. Behatolni alig lehet és míg bele
nyúlunk, máris elmenekült a malgarra jobbra és balra.
Mert ott is vannak titkos nyílások.
Csak úgy lehet megfogni őket, ha csalogatjuk egy da
rabka nyers hússal. Azt nagyon szeretik, megszimatolják és
annyira elmélyednek a váratlan örömbe, hogy könnyen meg
lehet lepni őket.
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Jó családi életet él a malgarra. Keletausztráliában a
sivatagban épp olyan hideg van, mint a Szaharában. Némely
kor leszáll a hőmérséklet a fagypontra is. Ilyenkor vissza
húzódnak a kis állatok barlangjukba. Együtt alusznak egy
másra rakva, mint a lisztes zsákok. Az alulfekvőkből csak
a fejük látszik, a felsőkből csak a hátuk. És az egész raktár
csak úgy árasztja a meleget, úgyszólván élő kályha.
Legújabban alkalmazkodtak az emberhez, mint a
görény vagy a menyét is alkalmazkodott a faluhoz. Bejár,
hogy megtizedelje a baromfit. De a disznóólnak használ a
malgarra szomszédsága, mert az egereket, sőt a patkányokat
is kíméletlenül vadássza. A házi egeret úgy falja, hogy csak
néhány csontocskája marad vissza. Százszámra üldözi a
svábbogarat is, melyből van elég az új világrészben is és némi
csodálkozással figyeltem meg az ügyességét, ha egy féldeci
méteres nagy bogárral végzett. Fejébe harap, ráugrik. De a
kis rusznyit szépen «kezébe veszi». Úgy tartja, mint a gyer
mek a piskótát és falatonként zabálja.
Mint minden erszényes, a malgarra is dédelgeti a fióká
ját. Az meg olyan ittasan tartja a szopót, hogy tiszta lehe
tetlen az anyát a kölykétől megszabadítani, míg az kb. egy
hónapos korában maga fel nem adja csecsemő szerepét.
Ha a mamát üldözik, eszeveszetten ugrik meg szalad, de
sohasem veszti el a kisdedeket. Ezek pedig abban a percben
elfordulnak az anyától, ha az haldoklik. Schopenhauer egy
pesszimisztikus fejezetet írt volna a malgarráról, ha tudott
volna erről a tényről. Ennyit tudok erről az állatról. De azt
vettem észre, hogy a legtöbb tudós még ennyit se ismert
meg életéből. Mert az ausztráliai bozótos vidék (scrub) még
ma is alig ismert része a földnek és sok csodálatos lény él ott,
melynek híre se jár Európában.
Az élő fossziliák országa.
Csak háromféle állat van Ausztráliában, melynek nagy
és közismert híre van. Ez a kenguru, a hangyász sün meg a
vízi vakondok. Mind a hármat megfigyeltem s tudok róluk
saját tapasztalatomból beszélni.
Az ausztráliai élet sajátosságaihoz tartozik, hogy ott az
évszakok más sorrendben következnek. Karácsonykor kez

dődik a kánikula és júliusban azt mondják, hogy most tél
van. Ez a tél azonban csak a Tasman-szigeten érezhető;
az ausztráliai világrész legdélibb vidékein is csak olyan,
mint nálunk a május. Egy híres természetkutató egyszer azt
mondta Ausztráliáról, hogy ott a fáknak nincs árnyékuk,
madár van bőven, de nem énekel, a virág nem illatozik.
Szabad megjegyeznem, hogy ez a tudós bizonyára sohase
volt az Indus meg a Csendes-Óceán közt. Mert még az Euka
lyptusfa is, melynek meredeken álló lombjára gondolt, szép
árnyékos, az ausztráliai fuvolamadár pedig szépen énekel,
illatos virág meg van annyi, mint a magyar földön, melyhez
sok tájék hasonlít. Mást mondhatott volna azonban, t. i.
hogy Ausztrália az eleven fossziliák országa.
Olyan ott a világ, mint Európában volt sok évmillió
előtt. Mikor a kőszén még nem volt elszenesedett maradék,
hanem élő erdő, benne is virított az Araucana, a Casuarina,
a páfrányfa, melyből most Ausztráliában van bőségesen.
Tüdővel lélekző halak régen kihaltak nálunk, de ott még élnek.
Ellenben bennszülött emlős állatot nem ismer ez a legújabb
világrész, hüllőkből sok van olyan forma, melynek rokonát
csak megkövesült maradványokból tanulmányozhatjuk a
múzeumokban. És ott él a két legkülönösebb erszényes, mely
sok tekintetben hasonlít a madarakhoz meg a csúszó-mászók
hoz is. Érdekes, hogy éppen ott, ahol az ős-korszak ilyen
maradványa megtalálta legutolsó búvóhelyét, ott bujdosik
a legprimitívebb emberi faj is, az ausztráliai bennszülött,
mely némely helyen még a kőkorszakban él és megeszi az
aggastyánokat.
Mindezt saját szememmel akartam látni, azért beutaz
tam egész Ausztráliát egyik végétől a másikig; láttam a
sivatagokat, a termékeny mezőket, az őserdőt, az Alpeseket,
a világvárosokat, az aranymezőket, a korálzátonyokat meg
a szegény melanéziai nép rejtekhelyeit is.
E z alkalommal megismerkedtem a csőrös emlősökkel is,
és mivel azt láttam, hogy a meglevő leírások nem mindenben
egyeznek meg azzal, amit magam megfigyelhettem, legyen
szabad itt egyet-mást a hangyász sünről meg a vízi vakondok
ról elmondanom.
Az első úgy hasonlít a hazai sündisznóra, hogy első pilla

natban össze is lehetne téveszteni vele. Színe, tüskés háta,
nagysága, a disznóorr mind szakasztott olyan. De ha az
ember közelebbről nézi, észreveszi, hogy mégis más világból
jött a tengerentúli állat. Nincs foga, nyelve féregalakú, fel is
nyalja vele a termitákat. Az állkapocs szaruval van borítva,
mint a madaraké (azért csőrös emlős), a petéjét meg tojja
az anyaállat, mint a madár a tojását. De a tojásból kikelő
fiakat aztán szoptatja. Az ember szinte megszédül, ha mind
ezt hallja. Szép rokonság ez. De ez még nem minden. A tojás
héja nem olyan, mint a madártojásé, hanem lágyhéjú, mint
egyes csúszó-mászóknál. A hüllőkkel pedig annyiban is meg
egyeznek, hogy a belük, húgyhólyagjuk meg a petevezető
mind egy közös csatornába, a kloákába nyílik. A csontvázuk
ban is van mindenféle, ami a madarakra emlékeztet, vérük
se olyan meleg, mint a többi emlősöké. És mégis igazi
emlősök.
Mindebből érthető, hogy a tudósok maguk is megzava
rodtak. 1799-ben jött az első hír egy madárcsőrű emlősállatról.
Hát ezt csak babonás mesének vették. Körülbelül 1870-ben
jött az első preparált bőr. A nagy állatismerők vállat vontak.
Ez nem állat, úgy mondták, ez valami kínai szélhámosság,
talán babonás célokra összeállított baba. 1884-ben Auszt
ráliába jött egy Caldwall nevű állatbúvár és ő látta az első
vízi vakondokot (Ornithorynchus anatinus, szép, hogy a latin
neve azt mondja, hogy kacsaszerű madárcsőrű), látta a tojást
és megfigyelte, hogy ennek az állatnak is van valami erszény
féle hasredője, melyben megszoptatja a kis kacsákat. Azóta
megtört a jég.
Ma nagyon jól ismerjük mindkettőt. A sün csak egyes
vidékeken él, Új-Dél-Wales államban és Tasmánia szigetén,
a fűfák (Grasstree) közt bujdosik és úgy hasonlít reájuk,
hogy az első példányt, melyet láttam, nem is tudtam meg
különböztetni az elhervadt füvesfák leveleitől. Nagy körmök
kel védett lába olyan ügyesen kapál és ás, hogy egy pár pilla
nat alatt mindenütt eltűnik a kis sün, ha nem éppen sziklás
talajon leptük őt meg. Különösen nevezetes, hogy tojását
egy kis erszényben viszi magával, mely nem a hasán, hanem
mellén van megrögzítve. Ez a kengurúra emlékeztet és bizo
nyos rokonságra vall.

Sokkal érdekesebb a csőrös állat, mely különben tekin
télyes, vagy hatvan centiméteres és Ausztráliában is már
ritkaságszámba megy. Csak a Murrayben és mellékfolyói
partján lehet még vízi vakondokot találni. Ez a Murray
Ausztrália legnagyobb folyója, de mégsem akkora, mint a
magyar Duna. Sőt nyáron alig is volna benne víz, ha nem
építettek volna egy tucat duzzasztógátat; melynek tavaiból
sokezernyi holdat megöntöznek. Ausztrália legszebb gyü
mölcs- meg narancskertjei virítanak ott Morgan és Rennmark
körül. Ez nagy áldás az embernek, azonban elriasztotta a
vízi vakondokat. De van még egy menedékhelye és ez Északausztrália és a szomszéd nagy Papua szigete, melyet régeb
ben Új-Guineának hívták. Ott még nyugalom van; az őskor
megmaradt, óriási krokodilus, emberevő, láz meg csőrös
állat, mindebből van bőven. Mindamellett még most is
ritkaságszámba megy a preparált Ornithorynchus és tudtom
mal sohasem volt még élő példánya valamely európai állat
kertben. Nagy meglepetésemre azt mondták nekem, hogy a
Salamonszigeteken, különösen Choiseul és Bougaiville szi
getén ez a nagy ritkaság olyan közismert állat, mint nálunk
a nyúl. Mégis alig láttam néhányat, de annál többször a
barlangjukat a folyók mentén. Ez hasonlít a vakondok
építkezéseire; ügyesen készült, bejárata mindig a víz alatt
van, úgy hogy csak akkor tudtam róla, mikor megmutatták
nekem. Ha az ember az agyagos parton ás, megtalálja azután
a hosszú járatot, van olyan, mely tizenötméteres, mely egy
nagy üstalakú fészekhez vezet. Szépen bélelve van lombbal;
sőt légvezető csatorna is van benne. Mindebből látszik, hogy
a legegyszerűbb emlős állat is már értelmes és ügyes.
A fészekben rendesen együtt van az egész család, mely
megnevetteti az embert, olyan bohó.
A múzeumok csőrös emlőse lapos kacsához hasonló
fekete csőrt visel. Az élő állatok csőre pedig szép rózsaszínű,
nagyon érzékeny. A fiatal állatok csőre meg egész más. Még
van fogazatuk és elég érthetetlen, hogy nem sértik m eg vele
az anyjukat, ha szopnak. A szopás is eléggé különös. Csak
nyaldosnak az anyja hasán. Az anya csecsbimbója is nagyon
kezdetleges, látszik, hogy nem más, mint átalakult verejték
mirigy.

Szopás közben elvesztik a fiatalok a fogukat és csak ha
csecsemőkorukat átlépték, nő az a kalandos kacsacsőr.
Érthető ez, mert hisz madárcsőrrel még a csodaországban
sem lehet szopni.
A fészekben mindig nagy dinom-dánom van. Nem nagy
ugyan a család (minden évben csak két tojást tojnak), de
szeretik egymást. Különösen akkor, mikor alszanak. Erre
pedig van alkalom, mert nyáron hónapokig nincs víz a folyó
ban. Összetekerőznek, mint a sündisznók, egymáshoz szorul
nak, nyári álmuk alatt nagyon lefogynak. De ha jön a nagy
eső, akkor szaporán járnak ki és be. Este kezdődik a vadászat
a vízben, melyben lapos, a hódra emlékeztető farkuk meg
úszóhártyájuk segélyével fürgén úsznak, mint a hal. Fejük
kel az iszapban turkálnak. Ez nem veszélyezteti szemüket,
mert az védve van egy külön bőrköténnyel, hogy ne sérüljön
meg. Mit keresnek az iszapban? Kacsamódjára élnek. Kere
sik a csigát, férgeket, ha ellesik, a halat is. Érdekes, mennyire
tudott alkalmazkodni ez az állat életmódjához. Egész teste
sűrű tömött szőrrel van fedve, mint a fókáé, a fülét is be
tudja csukni, ha víz alatt van. Egyesíti a kacsa, a fóka, a
vakondok, az erszényes állatok tulajdonságait, kitűnően
alkalmazkodott életmódjához. Igazán meg tud élni, mégis
kihalófélben van.
Nemcsak azért, mert a pápuák sportszerű lelkesedéssel
vadásszák a vízi vakondokot. Érthető ez olyan országban,
melyben kevés a hús. Szegény bennszülöttek fakérget,
gyümölcsöt, rovart esznek, mert nem igen értik a fürge
kengurúk vadászatát. A vízi vakondok meg olyan zsíros,
mint a kacsa és a félméteres zsákmány ünnepi lakomaszámba
megy. Ezért órákig is várnak éjjel, míg hazatér a jóllakott
vakondok és fából készült lándzsával ügyesen felszúrják.
Talán mégsem ezért csökken az állatok száma. Hisz sok
sok kilométeres utat tettünk a folyókon és nem láttunk
pápuát, ellenben az agyagos, mocsaras partokon ezerszámra
is elélhetett volna a vízi vakondokok serege, melynek talán
a krokodiluson és a tenger közelében, a cápán kívül alig lehet
ellensége.
A kihalásnak más oka van. A kétgyermek rendszer (a
hangyász sün pláne egy fiókával elégszik meg) mindig és

mindenütt halálos ítélet volt minden népre. Persze a szegény
vízi csőrös nem tehet róla. Neki az a szerep jutott, hogy ő az
«élő fosszil» állat. Már letűnt az ő korszaka. Fajzata kivénült
és ezért már nem termékeny. Minden állatfaj azzal kezdte a
letűnést, hogy kevés volt az utód. A halak, melyeknek testé
ben millió a pete, nem halnak ki, éppolyan kevéssé a rovarok
legnagyobb része. Azonban az elefánt, a bivaly, az oroszlán
mind letűnőfélben van, a nagy gyíkok is így haltak ki. Kiha
lás fenyegeti a vízi vakondokot és a többi kloákás állatot is.
Mintha meg is éreznék ezt a közeledő «fajhalált», már
most is úgy viselkednek, mintha már nem élnének. Lusták,
alig mozognak, egy hónapig is tetszhalál lepi el őket. Csak
az éhség — meg a szerelem eleveníti meg őket egy pár órára.
Szerelmi életükről ugyan nem sokat tudunk, hiszen alig lehet
őket megfigyelni. De azt mégis tudjuk, hogy a szerelem
órájában legalább a hím mégis némileg felébred. Hátsó lábán
van egy sarkantyúja és ezzel sarkantyúzza Szerelmetes felét.
De még ez is talán csak tragikus. Miféle életerő az, melyet
a legszenvedélyesebb életérzés percében még ostorozni kell,
hogy le ne hűljön ideje előtt? Látszik, hogy a kloákások ideje
már régen leszállott és nem fog soha többé visszatérni.
A világ legjobb ugrómestere.
Persze az állatvilágban és nem a sportstádiumban van.
Hazánkban kétségkívül a zerge ugrik legjobban, habár már
a kecske, a szarvas meg a ló is kitesz magáért. De a zerge
kivételével csak ritkán próbálják meg az ugrálást és ez
érthető. Mert hiszen Európa természetes állapotában erdő
vel volt és van borítva és erdőben nincsen alkalom az ilyen
sportteljesítményre. Csak a vadmacska próbálja meg, hogy
a zsákmányát ugrással szerezze, de hol van már vadmacska?
A Kárpátok legrejtettebb völgyeiben, a Balkán-félszigeten
és annak ázsiai szomszédságában. A hiúzról is azt mondják,
hogy gyönyörű szép ugrással terem a nyulak nyakában, de
Oroszország kivételével alig van már hiúz.
Ezekről ne is beszéljünk, kontár ez mind, meg a mókus is,
akármilyen fürge legyen is, mert ki tud egy ugrással tíz
métert áthidalni és ezt nem egyszer, hanem ha kell, órák
hosszat! Ezt a földön csak egy állat teszi: a kenguru.

Nálunk persze azt hiszik, hogy a kenguruból csak egy
fajta van. De, aki Ausztráliában járt, mindjárt megismerkedik
egy féltucat különféle kenguruval, mert ez az állatcsalád ott
némely vidéken olyan gyakori, mint nálunk a kutya. Meg is
szelídült, ott tartják a tanyánál házikutyának. Jól is játssza
ezt a szerepet. Nagyon szerettem a szamárfejű kedves kis
kengurukat és nagyon sajnálom, hogy nem hozhattam
magammal néhányat. Mert igazán kedves háziállat, csak a
vén Európában nincsen annyi hely, hogy egy kicsit mozog
hasson. Egypár ugrással végigszáguldott volna a budapesti
Lánchídon.
48 különféle faj egyesül a kengurúk családjában és van
közöttük óriási, így a több mint kétméteres Macropus, mely
egy pofonnal egy embert is megölhet, meg egészen apró,
mint az egérkenguru, mely kezemben is elfér. Van rókavörös,
sziklaszínű, gyönyörű szép rózsaszínű bársonyos, van fán
élő, kapaszkodó, de a legtöbb ott ugrál a nagy pusztákon,
az ausztráliai hirhedt «scrub»-ben és a sivatagban, melynek
csodás állatvilágáról itt már olyan sokat elmondtam.
Külső alakra valamennyi faj nagyon hasonlít egymásra.
Hosszúfűlű, hosszúarcú, mondtam már, hogy szamárfejű. És
milyen kedves a tekintetük! Olyan hosszú pillájuk van, hogy
minden szép asszony megirigyelheti őket, édes, szinte szerel
metes a pillantásuk. Pedig hát mégis csak szamáreszük van,
habár békülékeny, szelíd a természetük. Olyan félénk, mint
a Wallaby. Ez ausztráliai közmondás és ezt már azért is
idézem, hogy megszoktassam az olvasómat a kenguru igazi
és népszerű nevéhez. Mert az ausztráliai farmer csak Wallaby
néven ismeri és sok ember van, aki a kenguru szóról sohase
hallott, bár ez is bennszülött név. Mikor Cook, a híres utazó
az első wallabyt látta és megkérdezte, hogy mi az, akkor
épp ott kenguru névvel illették és azóta ragadt rá ez a név.
Hadd mondjak el most egyet-mást wallaby barátaimról,
akikkel sokat társalogtam. Nagy szerepük van ott az ország
belsejében. Mielőtt megjelent a fehér ember, az ausztráliai
bennszülött főképpen vadászatukból ólt. Ma is még sok
van belőlük; én mindig csak kis ménesekben láttam őket,
de azt mondták nekem, hogy a saltbush vidéken van olyan
csorda is, melyben több mint száz állat egyesül. És milyen

lehetett a wallaby-vadászat 1800-ban vagy 1700-ban, mikor a
feketék és a kengurúk uralkodtak az egész földrészen!
Az európainak is kedves vasárnapi sport a kis váro
sokban a wallaby-vadászat. Hisz kitűnő a húsa; olyan
jóízű, mint a borjúhús, csak zsírosabb. Ma lóháton folyik
a vadászat, a feketék azonban valami csodálatos dolgot
találtak ki, melynek a világon nincsen párja. Annyival
csodálatosabb, mert ezt oly nép találta ki, mely a művelődés
legalsó fokán áll, nem ismeri a csónakot, nincs ruhája, nem
ismeri a vasat, nincs háza, nincs vallása. De van bumerangja.
Ez a bumerang pedig valóságos csoda. Egy darab hajlított
fa, melyet az ausztráliai fekete ember olyan ügyesen tud
dobni, hogy agyonveri vele az ugráló wallabyt meg a nagy
emustrucokat is. Nem igaz ugyan, amit Európában hisznek,
hogy a bumerang azután visszatér a vadász kezébe. Csak
annyi igaz, hogy olyan ügyesen is lehet a levegőbe hajítani,
hogy körúttal visszatér. De az a vadásznak persze nem
használ.
Ma a civilizált Ausztráliában mindez letűnt. Már nincs
wallaby, csak szántóföld, nincsen fekete vadász, csak itt-ott
egy koldus és már nem ért senki a bumerang nagy művészeté
hez. Ha az ember ilyet látni akar, fel kell keresnie az északi
nagy sivatagokat. Van ott még most is olyan szép hely,
mint pl. Hall’s Creck. Ha valaki oda akar utazni, útbaigazít
hatom. Menjen el Freemantle szép kikötővárosból elegáns
hajón hat napig Broome-ba. Ott sok gyöngybúvárt fog látni
és jelentkezhetik a postán. Minden hónapban egyszer megy a
postaautó Hall’s Creckbe és ez csak 21 napig tart. Rossz az
út, illetve nincs út és sok az akadály. De útközben ezrével
látja a legelésző juhnyájakat és százával a kengurut. Ott
még virágzik a bumerangok mestersége és a szegény fekete
még mindig úgy élhet, mint akkor, mikor ő uralkodott ezen
a csodás világon.
De már ott is van most vadász, mert a «wallaby» bun
dáját Európában megbecsülik és Budapesten bizonyára több
a szép wallaby-Cape, mint a szép asszony, aki tudná, milyen
állat is szolgáltatta neki a pompás prémet.
A scrubben vadászni nem könnyű dolog, mert ez a
sivatag voltaképpen őserdővel van borítva. Nincsen ugyan

folyó vagy forrás, mégis sok a növény. Még termetes fák is
vannak. Mert időről-időre mégis esik ott az eső. De a víz
beszivárog az áteresztő talajba és ott lenn összegyülemlik
egy nagy földalatti tóba vagy jobban mondva tengerbe,
mert a scrub-vidéke néhányszor oly nagy, mint az egész
magyar föld. A legtöbb ott termő növény alkalmazkodott
ezekhez a viszonyokhoz. Vagy mély gyökere van, mint az
Eukalyptus-fának, mely néha hatvan méter mélységben keresi
fel a talajvizet vagy pedig pléhlevelű és tüskével van borítva,
hogy ne párologjon el sok víz a leveléből. Ilyen pl. az a bor
zasztó Spinifex-fű, melyben nem lehet járni, mert megsebzi
az ember lábát.
Mindezt tudni kell, mert csak akkor értjük meg a ken
guru alakját és életmódját. Így van ez minden állattal. Csak
a környezetéből lehet megérteni. A modern természetbúvár ezért
már nem egyoldalú zoológus vagy vadász, mint volt egy
emberöltővel ezelőtt, hanem ismeri a növényeket, a talajt,
az éghajlati viszonyokat is. Ezekből tud csak következtetni
az állatok sajátosságaira. Száz meg ötven évvel ezelőtt a
tudományos állatismeret csak leírás meg rendszertan volt.
Először kívülről írták le az állatokat, később bonctanilag
a mikroszkóp segélyével. Megállapították a fejlődésüket és
abból visszakövetkeztettek a származásra. Ebből alakították
ki a természetes rendszert. Azután következett az életmód
kutatása. És ma ott tartunk, hogy az állatokat felkeressük
természetes környezetükben, megírjuk az vállat biológiáját»
összehasonlító szempontból, megállapítjuk, milyen növények
közt, milyen állatok társaságában él, mit eszik, hogy mozog,
hogy tölti az életét és ilyen módon sokkal mélyebben értjük
meg testének alkotását.
A wallaby sokféleségét is csak ilyen módon értjük meg.
Ez az állat alkalmazkodott az ausztráliai kontinens minden
talajkülönösségéhez. A nagy síkságon a tüskés növények
közt nem lehet futni vagy járni. Ott megsérülne minden
antilóp vagy szarvas. Ott ugrálni kell. Át kell ugorni a tüskés
bokrokat, melyek közt mindig van szilárd, meztelen föld.
Azért fejlődött olyan óriási mértékben a kenguruk hátsó
lábpárja, 3—4 méter magas, 6—10 méter hosszú ugrás nekik
szórakozás. Két méternyi magasság és három méternyi távol

ság megfelel a rendes mozgásnak. Sziklás hegységben azon
ban, melyből szintén van elég, a wallaby kitűnően tud
mászni és az északi vidékek meg a szomszéd Pápua-sziget
őserdejét se kerüli. De ott kifejlődött egy fákon élő fajta, a
Dendrolagus, mely olyan lomha, mint a lajhár.
Ehhez az életmódhoz tartozik a hátsó végtagok vas
szilárd inasrésze is. Ha az ember éjjel kint van a scrubben,
mindenféle sajátos kopogást hall. Ez jelzi a sok wallabyt,
Hátsó lábukkal kopognak, állítólag ezzel intik egymást. Az
ugrás mestersége teljesen átalakította az állatok egész tes
tét. Már nem tudnak négy lábukon já rn i; az első lábpár
úgyszólván el van korcsulva. Még csak boxolni tudnak vele,
de azt olyan kitűnően, hogy a nagyobb wallaby, ha végre
nem bírja a hajszát és megáll, nagyon veszedelmes ellenség.
Az ausztráliai farmereknek van egy nagy kutyájuk, mely
csak a kenguruvadászatra van betanítva. Ezeket a kutyákat
sokszor agyonpofozzák és karcolják hatalmas körmeikkel.
Az elvadult ausztráliai kutya, a dingó is nagyon fél a nagyobb
kenguruktól és nem támadja meg őket.
És valóban lehet is félni tőlük. Nem éppen kedves kis
kalandom volt az aranymezők vidékén, mikor egy ismerő
söm meghívását követtem. Kimentem hozzá a vadonba, hol
szép narancsültetvény kellő közepében magányos házban élt.
Bejöttem a körítésbe, az ajtó nyitva volt, de nem látszott
senki. Egyszercsak mozdul valami kísérteties alak és elémbe
döcög két lábán egy óriási kenguru, mielőtt meg mozdulhat
tam volna, két mellső lábát vállamra teszi és így fogva tart.
Kellemes helyzet. Megijedtem volna, ha a nagy dög nem
nézett volna olyan barátságosan rám szép bogárszemével.
Azt jelentette, hogy most itt maradsz barátom, míg az uram
nem magyarázza meg nekem a helyzetet. Elő is jött a ház
tulajdonosa, nagyot nevetett és visszafütyülte a ház őrét,
kedves ausztráliai tréfával azt mondván, jó, hogy nem moz
gott az úr. Úgy pofonütötte volna a Jackie, hogy nem jön
ide többé soha.
A wallaby tényleg két lábon jár. Így is legel. Leharapja
a fáról a levelet, mint a zsiráf. Ilyen egyenes helyzetben pár
bajoznak is. Mert habár békések, a trójai háború a wallabyvilágban is megesik. A szép asszonyok előtt sokszor van nagy

csetepaté. Úgy pofozkodnak meg boxolnak, hogy néha tönkre
is megy egyik-másik.
És ez a nagy állat szintén csak erszényes. Fiókája telje
sen meztelen, vak, tehetetlen, rózsaszínű szegény kisded,
mely a mellerszényben hónapokig él. Ott szoptatják, dédel
getik még akkor is, mikor a kis kenguru már maga is ugrál.
Nagyon szívhezszóló história, hogy a nagy kenguru, ha üldö
zik, kiteszi erszényéből a fiát, mely valahova elmászik, míg
a megkönnyebbült mama nagy szökésekkel menekül. Azt
mondják, hogy ez anyai ösztönből történik, mert a vadász
nem törődik a kölyökkel és csak a nagy állatot hajhássza.
Én nem láttam ilyen esetet és nem is nagyon hiszek az ilyen
érzelmes történetekben, de ezt mindenfelé állitgatják.
Ellenben láttam sokszor, milyen szeretettel viseli gond
ját a wallabyanya a kis utódjának, ha az valamitől megijedt.
Odarepül az erszényhez és egy szökéssel elbújik benne, habár
ott később már alig van hely. A hátsó lábak ilyenkor kifügg
nek, de a türelmes mama nagy terhével mégis tovább szök
décsül, időről-időre megáll, szimatol, és ha nincs veszély,
szép szelíden kihúzza a kicsikét rejtekhelyéből. Ilyenkor
hangot is ad, melyet a juhbégetéssel lehet összehasonlítani.
Ilyen bégetéssel intik a kutyákat is, ha azokkal együtt őriz
nek egy házat. A kutya nagyon meg tud barátkozni velük;
sokszor együtt is játszanak, szóval a nagy ugráló csacsi
teljesen megtelepül az emberek birtokán.
Ez mind a nagy kengururól szól. A kis fajtákat szintén
háznál tartják és be is engedik a szobákba. Nagyon tisztán
tartják magukat, szeretik a gyermekeket, úgy viselkednek,
mint valamely cica. Ölbe ülnek, megeszik az édességet, sőt
olyat is láttam, melyet madzagon sétáltattak.
Állítólag volt már kenguruverseny is, pedig nincs rá
szükség, mert az ausztráliai lóból van nemes fajta is és a
melbournei vagy a bouldersi derby ezrével vonzza a nemes
lósport kedvelőit.
Ha az ember a pesti állatkertben látja a kengurut, mind
ezeket alig tudja elhinni, habár ott jól tartják az állatokat.
Mégis hiányzik a szabadság és ezzel megváltozik az állat ter
mészete. Leginkább a «rock-wallaby»,* a sziklán mászó ken
* Petrogale.

gurut tud még beilleszkedni egy állatkert szűk viszonyaiba,
de éppen ez a fajta nem ad fogalmat a gyönyörű állat sajátos
ságairól, annyival kevésbbé, mert úgy hozzászokott az alpesi
élethez, hogy még ott is él, ahol már évente havazik. A nagy
kenguru is eltűri az éjjeli fagyot, és így tényleg lehetne rá
gondolni, hogy legalább Dél-Európában meghonosítható, úgy
mint Ausztráliában nagy eredménnyel meghonosították a
tevét is.
A legszebb vad.
A legszebb vad, mely valaha Európában élt, bizonyára
az ősszarvas volt. Nem az a nemes és a vadász szívét el
bájoló gímszarvas, mely még most is népesíti a magyar
erdőt, habár már ott is sok helyen ritkaságszámba megy,
hanem az az óriási állat, mely kb. abban az időben, mikor a
honfoglalás történt, még élt a Rajna őserdejében és bizonyára
a Duna mentén és a Kárpátok alján is.
Általában azt lehet mondani, hogy a német gímszarvas
(a tudományos neve Cervus elaphus) a huszadik században
Nyugat-Európában kihalófélben van. A legtöbb német meg
francia, pláne olasz vagy angol városi ember csak az állat
kertből ismeri, képből, versekből és az iskolakönyvek leírásá
ból. Ámulattal olvassa, hogy távol keleten a Kaukázusban,
vagy éppen déli Szibéria rengetegében, a taigában a szarvas
még mindig óriás számban él, sőt ott a leggyakoribb vad,
mellyel a cserkész találkozik. Indiában vagy a maláj népek
hazájában is van rengeteg szarvas, de az már nem az európai
fajta, hanem a kedves kis axis meg muntjak szarvas. Csak
Afrikában meg Ausztráliában nincs szarvas.
Nálunk már óvni kell ezt a nemes vadat. Már a híres
tolnai húszágas szarvas a duna ligeteiben is csak meseszámba
megy, az Alpesekben még van néhány főúr, ki vendégeit
szarvasvadászatra hívja meg, de az összes kultúrállamokban
minden egyes szarvas a «személyes ismerősök» sorába tartozik
és voltaképpen jó barátságban él a vadásszal, aki szereti és
gondját viseli.
Másképpen volt ez száz évvel ezelőtt vagy a rokokó
világban, de hát még milyen más élet volt az erdőben ezer

meg ezerötszáz évvel ezelőtt, mikor a Magyar-Alföld még
nagy mocsaras tölgyes volt, mikor rengeteg borította az Alpe
sek völgyeit, mikor az «operenciás tengeren» túl a Nibelung
fejedelmek hős nemzedéke vadászatból élt. A kastélyok kony
hájában talán mindennapos pecsenye volt a «Grimmer Schelch»
combja.
És ez a csodálatos nevű állat, mellyel megbirkózni a
vadász-hősök legnagyobb büszkesége és vágya lehetett, ez
volt az a mesebeli ősszarvas, mely azóta kihalt. Már akkor
is a jégkorszak maradványa lehetett, úgyszólván élő foszilis
állat. Volt belőle persze nálunk is, de híre veszett. Ellenben
sok krónikás szerzetes megtartotta az emlékét Németföldön,
Skandináviában, sőt Írországban is és még jobban meg
ismertük a jégkorszak leleteiből. Sok helyen szépen megmaradt
óriási ágas szarva, néha egész csontváza is, sok földtani
múzeumnak csodált ékessége az ilyen óriás szarvas (Bécsben
is van ilyen), mely két és félméter magas. Mellette eltörpül
a leghórihorgasabb ember, különösen mivel agancsa is két
méteres, a szarvak vége pedig négy méternyire is van egymás
mástól.
Hibbert német zoologus azt állítja, hogy ez az óriási állat
az írországi tőzeges erdőkben még a tizenkettedik században,
sőt a tatárjárás idején is élt. Egyideig azt hitték, hogy ő az
az óriási vad, melyről a Nibelungok énekében sokszor emlékez
nek meg, vagyis nem más, mint az élenszarvas. De ezt ügyes
módon megcáfolta az a tudós filológus, aki először mutatott rá
a Nibelung kéziratban, hogy ott szó van a Schelchről meg az
Elchről, ami t. i. az élenszarvas régi német neve. Élenszarvas
még most is él. Kelet-Poroszországban 1914-ben még volt
egy ménes, mindössze 300 bak és suta, de a nagy háború
ban tönkre ment mind. Azóta Szibériából felfrissítették ezt a
természeti emléket, mert távol keletben még él elég belőle
és ki tudja, hogy nincs-e ott talán a Schelchből is még élő,
mert az a nagy szibériai ősvidék, melynek «tajga» a neve, és
mely kb. ötvenszer akkora, mint hazánk, még mindig nincs
átkutatva. Sőt azt lehet róla mondani, hogy ott van az Ama
zóniai nagy őserdő kivételével talán földünk legismeretlenebb
vidéke.

Indiai kecske-antilop. (Denkstein G. felv.)

Az ősjávorszarvassal együtt élt a jávorszarvas a korai
történelmi időkben, de határozottan ő volt a király az
egész erdőben bizonyára ő volt a legnemesebb vad, melyet
valaha nyíllal lőttek. Elképzelhető, milyen úri sport lehe
tett a hajsza. Hogy száguldott a királyi paripa, ha el akarta
érni, mert nem erdőn, hanem mezőn folyt ez az üldözés.
Ilyen óriási aganccsal nem lehet erdőben élni. És ha
végre bevárta az óriás szarvas az ellenségét, milyen vágással
ment neki a kutyának meg a vadásznak is. A «Grimmer
Schelch» epitethonja erről eleget mond. Elképzelem, milyen
híre volt a szerencsés vadásznak, ha végre az övé volt a
győzelem.
Az élenszarvasról tudjuk, hogy szereti a mocsaras vidé
ket. Hiszen főtápláléka a fűzfa levele meg a zsurló. Ezt
ette-e a Megaceros hibernicus is? Szép latin nevet kapott az
óriásszarvas és benne van a jelzés, hogy szerette az északi
vidéket. Ott van a sok tőzeges mocsár, a tundra, a füzes a
mocsarak szélén. Sokáig csak képzeltük ezt, mígnem szép
lelettel bizonyságot tudtunk szerezni, milyen volt az óriás
szarvas egész környezete, milyen világban élt, mit evett,
hogyan élt.
Hogy ezt az új felfedezést megértsük, tudni kell, hogy
óriásszarvasokból nem csak ez az egy, úgyszólván törté
nelmi fajta van, hanem többféle, mely már a jégkorszak
előtt, a nagy barnaszénerdőben is legelt. A német Majna
melletti Frankfurtban és más helyen is van olyan barnaszén
telep, melyben a nagy szarvas csontjaiból is megmaradt
valami. Ez a barnaszén már hűvösebb éghajlat alatt képző
dött. Tudjuk ezt, mert hegyi fenyőből és más tűlevelű fából
alakult ki a barnaszén.
Sok minden viszontagsággal küzdött azóta az ősszarvasok
nemzedéke. Eltűrte, hogy annyira megrosszabbodott az ég
hajlat, hogy délről meg északról betört a jéghegyek tömke
lege a Rajna völgyébe. Nem ártott meg neki az első nagy
jégkorszak sem. Mert mikor megint megenyhült a nagy tél,
még volt belőle ezerszámra. A Rajna közelében, Wiesbaden
híres fürdőhely közelében, homokos vidéken van egy n agy
állattemető, melynek leleteiből azt lehetett köve tkeztetni,
hogy az első és a második jégkorszak közötti időkből szárma
Francé.
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zik. Csodálatos, mi mindent találtak ott. Volt ott víziló, igazi
afrikai víziló és már ez a tény is bizonyítja, hogy az eljege
sedés korszakában is voltak évezredek, valóságos afrikai
éghajlattal egész Közép-Európában. Megtalálták az etruriai
rhinoceroszt is, melynek rokonai ma már csak Szumatra szi
getén találhatók. Van őz meg nemes szarvas, vaddisznó, ürge,
volt hód és borz is a rajnamenti erdőben. De a nagy síkságon
legelészett a vadló, a Wapitiszarvas is, volt ott bivaly a mocsár
ban, volt ott rén meg mammut is. Ott pedig, hol a Vogézek
előhegyeiben barlang meg szikla volt, nem hiányzott a barlangi
medve, az oroszlán és kísérője, a hiéna. Ezek társaságában
élt az óriásszarvas. Ezek köréből kerültek ki az ellenségei.
És nagyon érdekes, hogy éppen ő élte túl javarészüket.
Mikor végleg megszűnt a hideg időjárás, meg volt tize
delve a középeurópai emlősök sora. A kis szarvas meg az őz,
a borz és az egér, a vaddisznó, a hód még élt, a többi azon
ban elveszett a nagy fergetegben. Érdekes, hogy a ló meg a
nagy medve se tudta magát tartani, a többiről érthető, hogy
nem tud megélni hóban és gleccserek között, habár az oroszlán
Ázsiában némely helyen jól állja a telet.
Az óriásszarvas most új környezetben élt, melynek fel
tétlen ura lett. Nem volt semmiféle ellensége, mely tényleg
veszedelmes lehetett. Talán a farkasok ellen kellett védekeznie.
De jö tt egy új és borzalmas ellenség. És ez ki is irtotta a rémes
szarvasokat. A vadászó ember miatt halt ki az óriási agan
csos, a vadászok ölték meg az utolsó moa-madarat Újzeeland
szigetén, ők fogják kiirtani a medvét, az afrikai zsiráfot meg
elefántot. Aki ezt zokon veszi, nem gondolta meg, hogy ez
volt a világ sorsa mindenkor és mindenütt. Az egyik élőlény
kiirtja a másikat. Ennek jó és rossz oldala is van. Ezen alapul
a művelődés, a magasabb rendű lények uralma és ezért nincs
állandó jólét és boldogság a földön.
A Rajna völgyében nagyon sokáig tartott a meleg év
ezredek boldogsága. Ha tanulmányozzuk a «Mosbachi fauna»
lajstromát (ezen a néven ismeri a tudományos irodalom eze
ket a kutatásokat), tényleg csak Afrikával hasonlíthatjuk
össze Közép-Európa éghajlatát az első jégkorszak végén.
Feltehető, hogy ilyen vagy talán meg valamivel melegebb
volt a hőmérséklet akkor a magyar földön is. Nem virított

ugyan pálma és trópusi növény, de talán csak azért nem,
mert nem tudta az alpeseket átlépni, melyek a pálmás közép
tengerpartot elválasztották a Rajna völgyétől. Nagyon érde
kes, hogy hozzávetőleg ki is tudjuk számítani, mennyi ideig
élt a mosbachi fauna. Mert ott Wiesbaden közelében a Rajnavölgyben 175 méter mély kutat ástak éppen azokban a réte
gekben, melyekben a mosbachi állatokat találták, t. i. a
rajnai kavicsban. Egy évtized alatt alig változik a folyó
lerakodása, 175 méternyi lerakodáshoz sok ezer év kellett.
Az ember már élt a jégkorszakban a Rajna völgyében,
egész Európában. Nem is tudta megszámlálni, hány ezer évig.
Bizonyára azt gondolta, hogy ez a boldog délszaki élet min
dig fog tartani, úgy mint mi se tudjuk elképzelni, hogy más
lesz egyszer magyar földön az élet, az állat- meg növényvilág,
az éghajlat, hegy és síkság, minden, ami ma a haza fogalmához
tartozik.
IV. A steppe állatserege.
Valamelyik munkámban egyszer azt mondtam, hogy nem
csak a vadász meg halász csodálatos élményeiben nem szok
tak bízni, hanem az Afrikában élő gyarmatosok is értenek
a mesékhez. Menten kaptam egy csomó levelet Afrikából,
tisztelt uram, önnek ugyan igaza van, minden ismerősöm
hencegett és füllentett, de nekem tessék elhinni, olyan vadász
szerencse, mint az enyém a nagy afrikai steppében stb. stb.
Nem hittem, mert láttam. Tudniillik az afrikai steppét.
A nagy vadászparadicsomot. És mit láttam? A szó teljes
értelmében, sokat láttam, de vadat nem. Ne tessék hinni,
hogy az afrikai pusztán könnyebb a vadászat művészete,
mint teszem a magyar pusztán, ahol legalább van még elég
nyúl, fajd meg fácán a pagonyban.
Beszéltem komoly afrikai telepesekkel, kik húsz és még
több évig ott gazdálkodtak. Egyhangúan igazat adtak nekem.
Egyik azt mondta: én még gyalog jártam Dar es Salamtól
a Tanganyika-tóig, 65 napos kínlódás volt. Ma kényelmes
vasút vezet oda — és nem láttam vadat, egy pár galamb meg
gyöngytyúk kivételével. A legszebb afrikai vadállatokat a
berlini állatkertben láttam. Ott megvan az egész fauna.
Ellenben — és ezt én is tudom — órahosszat gázoltunk a
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mocsarakban és aztán a homokban, napokig mászkáltunk
a tövises vadonban, éjjel küzködtünk a moszkitóval, lázat
zsákmányoltunk, de csak kevés antilopot. És mégis van sok
régibb könyv, mely az afrikai vadászatról regényt tud írni?
Tényleg van még vadászparadicsom Afrikában, de ez vagy
«védett hely», vagy oly fáradsággal és költséggel éri el az
ember, hogy csak a nábob tud ilyesmire gondolni.
Ausztráliában is hasonló már a helyzet. Láttam ugyan
még nagy kenguru és emucsordákat, de Ausztrália szívében
voltam, oly helyen, hol évekig, vagy talán soha sem volt
még ember. A Scrub olyan puszta, hogy magyar földön nin
csen olyan magány. Legtöbb benne a fertelmes kis fekete
légy, mely ellepi az arcot, de nem a vadállat.
Ez a való. Ez az afrikai meg ausztráliai köznap. De
nézzük meg most a kivételt. Rendesen valami forrás vagy
tócsa az ilyen, ahol a nagy csorda még embert alig látott.
Afrikában ott van aztán a töméntelen zebra (Equus zebra),
a Gnu (Antilope gnu), a gazella (Antilope dorcas), a «Harte
beest» (A. Caama), a sokféle antilóp (A. Canna, A. portax),
ott van még bivaly (Bubalus caffer), orrszarvú (Rhinoceros
africanus), zsiráf (Camelopardus giraffa) és elefánt (Elephas
africanus). Az ilyen helyen összeverődik a vad. Ezer meg ezer
legel együtt és oroszlán ( Felis leo) is van tucatszámra, anél
kül, hogy a nagy csordát szétriasztaná.
A legérdekesebb a dologban az, hogy ilyen vadparadi
csomot nem igen lehet többször meglátogatni. Ha a vadász
társaság, melynek a hírt hozták, hogy bizonyos helyen lát
ták a nagy csordát, két hónap mulva végre eléri a helyet,
ott nem zsákmányol már semmit. Sokszor megesik, hogy
nincs már vad, mert időközben elvándorolt.
A csordák folyton vándorolnak. Lelegelik a füvet és
fákat, keresik az esőt és a frissen töltött pocsolyákat meg
patakokat. Ha pedig valahol emberre vagy éppen vadászra
bukkannak, nem térnek vissza sok ideig. Elvégre Afrikában
meg Ausztráliában még van elég hely az ilyen barangolásra.
De meg fog ez szűnni, ott se lesz steppe, hanem kukoricás
és szántóföld, úgy mint a magyar puszta is lassan letűnt.
Egykor Európában is barangolt a nagycsorda, még a római
időkben a pannon meg germán földön is megvolt a nyoma.

Ma nincs belőle már semmi, és így Afrikában is el fog tűnni
mindekorra. Mikor? Talán már amikorra kis fiainkból meglett
ember lesz. Nagyon gyorsan halad a nagy vadak pusztulása.
Már most is közmondás Afrikában, hogy vad csak ott van,
ahol nincs se fekete, se fehér ember.
Leggyorsabban pusztul jelenleg az orrszarvú. Régebbi
állattanokban az áll, hogy veszedelmes állat. De ma tudjuk,
hogy ez túlzás. Az orrszarvú növényekből él, nem támadja
meg az embert. Persze védekezik, ha megtámadják. Még
mindig van belőlük és azt mondták nekem, hogy elég sokat
lőnek le a nagy angol vadászexpedíciók. De már olyan félénk
a rhinocerosz, hogy alig lehet megközelíteni.
Az antilópból azonban még mindig van ezer meg ezer.
Ha vadászatról van szó Afrikában, akkor mindig antilopokra
gondolnak. Ezekből van sok mindenféle faj. Csak Afrikában
élnek nagy antilopok, melyekből az elenantilopa (Oreas oryx)
a legnagyobb, a tehénantilopa ( Bubalis boselaphis) pedig a
legnehézkesebb, míg a gazella (Gazella dorcas) a legcsinosabb,
de sokszor nem nagyobb, mint egy kis kecske.
Ez a sok kérődző nemcsak füvekből él, hanem leszedi
a fák hajtásait meg levelét is és ebben osztoznak a leggro
teszkebb patás állattal; a zsiráffal (Camelopardalis), mely
nek néger neve «bambala» nagyon népszerű Kelet-Afrikában,
annyival ritkább azonban a zsiráf maga. Éppen népszerűsége
ártott neki. Ez az egyedüli nagy vad, melyet nem az európai
irtott ki, hanem a feketeember. A zsiráf volt a nagy hússzál
lító a karavánok idejében. Száz néger egy hétig is elélt egyet
lenegy zsiráfból, ha még egy kis köles és kukorica bővítette
az étrendet.
Ma már alig van zsiráfnyáj, egyáltalában nagyon meg
apadt az állatnyájak száma a nagy járvány óta, mely 1892ben kezdődött és azóta alig szünt meg. Német-Kelet-Afriká
ban akkor ütötte fel a fejét a nagy marhadögvész és ez átragadt
aztán a vadállatokra is. Például akkor halt ki a Tanganyikató környékén a vad bivaly, melyből addig sok volt.
Nagy kárt tesz a vadállományban a — vasút is. Minde
nütt, ahol vasút jár, eltűnik a nagy csorda. Ahol európai
emberek gazdálkodnak, oda nem jár többé antilóp. Kisebb
lett a birodalmuk; ennek megfelelően többet szenvednek

a ragadozóktól. Mert azelőtt az oroszlán épp olyan ritkán
talált nyájakra, mint a vadász. A kisebb «élettéren» azonban
nagyobb a konkurrencia, kevesebb a legelő, több a fertőzési
lehetőség. Mindebből érthető, mért tűnik el lassanként ez a
nagy természeti csoda, mely nem más, mint a régelmúlt har
madkori természet utolsó tükrözése és maradványa. Soha
többé nem fog ez visszatérni. Afrika és Ausztrália képe teljesen
megváltozik — mindkettő gyors ütemben átöltözködik.
Európai ruhát vesz fel és mindkettőre nagy jövő vár mint
Újeurópára.
Az elefántok szomorú sorsa.
Ha Münchenben voltunk, mindenki azt kérdi tőlünk,
volt-e a «Hofbräuhausban»? És ha mélyebben benne vol
tunk Afrikában, azt kérdik: Lőtt-e elefántot? Dehogy lőt
tem, nem is láttam, csak Indiában, ahol sok van, nemcsak
szelídített, hanem félvad is. Ezt azonban nem lövik, hanem
tőrbe csalják, mert hasznos és roppant értékes háziállatot
lehet belőle nevelni.
Ellenben volt alkalmam Afrikában egy elefánt vadászat
előkészületeit látni, hónapokig tartott a nagy készülődés és
azt hiszem, annyiba került, mint egész afrikai utam.
A nagyurias vadászaton kívül azonban van Afrikában
még egy bizonyos típusú «elefántvadász», mely egyszerűen
ipari vállalkozást űz. Még e század húszas éveiben is több
mint tízezer elefánt esett áldozatul az ilyenfajta pusztítás
nak. 1914 előtt büszkélkedtek, hogy 56,000 elefántot lőttek
egy esztendőben. Ilyen tempóban pusztul jelenleg az exotikus
világ. És miért ölik az elefántot? Mert az elefántcsont értékes
ipari anyag. Az elefánt a bálnák sorsára jutott, a nagyipar
űzérkedik vele.
Szerencsére már nincs annyi elefánt, mint amennyire
az elefántcsontkereskedelemnek szüksége van. És ezért ha
misítják az elefántcsontot nagy mértékben mindenféle mű
anyaggal, pálmamaggal, mely azért is kapta furcsa elnevezé
sét, hogy «növényi elefántcsont». És még többet szolgáltat
az ősvilág, a kihalt mammut, melynek fogát Szibériában
ássák. A legtöbb billiárdgolyó meg gomb, mely állítólag
elefántcsontból áll, valójában a P hytelephas-növényi elefánt

pálma magvából készült, a legszebb sakkfigura és iparművé
szeti faragott mű pedig mammutfogakból. Nincs is tehát már
szükség rá, hogy öljék a szegény afrikai elefántot. De most
a néger is megtanulta a fehér vadászoktól és nem hagy el
egy gonoszságot és vétket sem, melyet egyszer tőlünk el
tanult. Ilyen ez az Afrika. Dél-Amerikát megbámultam, Ázsia
megszégyenített, Ausztráliát szeretem, de Afrikától irtózom.
A négerek bűnlajstromában fertelmes egy pont ez az elefánt
pusztítás. Szudánban meg a Kongó vidékén ma már nincs,
de még rövid idővel ezelőtt volt elég falu, melynek sövénye
elefántfogból épült. Nem tudták jobban értékesíteni. Leg
feljebb harcitrombitát, meg valami bálványt faragtak belőle;
a nemes állatokat esztelen módon irtották, míg épp ez hozta
a megtorlást. A Niam-Niam és Mon buttu nép emberevő
is volt és megérdemelték azt a sorsot, melyet a történelem
nekik szánt. Az elefántfogsövények híre t. i. elterjedt egész
Afrikában és eljutott az arabokhoz is. Betörtek nagy haddal
az elefánterdőbe, elvitték a fogsövényekkel együtt a négere
ket. Eladták, rabszolga lett a néger bennszülöttekből, a fal
vak tönkrementek, az egész vidék elpusztult. Ilyen volt még
a nyolcvanas években a Kongó vidék sorsa. Voltaképpen csak
a Kongó állam alapítása vetett végett lassan ennek a szörnyű
ségnek, de nem irtotta még ki az elefántpusztítást. Már nincs
a kereskedelemben nagy és súlyos elefántfog, jeléül annak,
hogy alig van már idősebb elefánt.
Az elefántról azt mondják, hogy hosszú életű. Amikor
Ceylon szigete a hollandusok kezébe került 1656-ban, tulaj
donukba került egy már jókorú szelid elefánt is, melyről
tudjuk, hogy 1860-ban még dolgozott. 140 évig élt tehát mint
háziállat. Állatkertjeinkben rendesen nagyon fáznak az ele
fántok és mindég megsínylik az idegen klimát. Alig élik túl
a 70-ik esztendőt. Indiában azonban van állítólag 200 éves
elefánt is.
Láttam ilyen ősrégi hímet Indiában, mely három és fél
méter magas volt és nagy fatörzsöket cipelt ormányával. Az
ilyen nagy öreg állattól fél azonban az indus nép, mert nagyon
könnyen nekidühödik.
De még a legnagyobb elefánt (mint ismeretes csak két
féle elefánt van, az indus elefánt (Elephas maximus) és az

afrikai nagyfülű (E . africanus) is csak kis állat a már
kihalt Őselefánthoz (Mastodon americanus) képest, mely
öt méter magas és melynek agyara öt méter hosszú volt. Ős
elefánt hazánkban is élt, éppúgy a közismeretes, valamivel
kisebb mammut (E. prinigenius). E két állat volt a nagy
emlősök utolsó óriása. Velük kihalt az emlős állatok csúcs
pontja és az elefánt is folytatja ezt a szomorú utat. Ha
már az emberiség arról panaszkodik, hogy a szülések száma
apad, akkor az elefántok szaporodásáról azt kell mondani,
hogy úgyszólván előkészíti az elefántfaj utolsó napjait. Ki
halnak mindezek a nagyemlősök, a cetek családja (a delfinek
kivételével), a nagy patások, az elefánt, a vizi ló (Hippopo
tamos amphibius), kihal a rhinocerosz, az amerikai tapir
(Tapirus americanus) meg indus társa. Népük el fog veszni,
már csak évszázadok vannak hátra életükből.
A nagy elefánt súlya kb. 70 métermázsa, ennek megfele
lően vagy hat mázsa növényi eledelből él naponta, kétszáz
liter vizet iszik és mégis csak lassan nő. A hím csak húsz évvel
éri el a férfikort, a nőstény 16 év előtt nem lesz anya. És bár
két évszázadig is elélnek, nincs több utódjuk, csak egy-kettő.
Meg van pecsételve, hogy ez a faj ki fog halni. Az emlősállatok
halálgárdájában ők az elsők.
A hazai erdők vadállománya.
A magyar nyelv sok kifejezéssel jelzi az erdőt. Pagony,
berek, cserje, haraszt, liget, az mind erdő, mégsem különböz
teti meg a két nagy típust, melyet a német nyelv teljesen
elhatárol egymástól. Ha a német Wald-ról beszél, akkor ter
mészetes, embertől alig megváltoztatott, a természet tör
vényei szerint élő vaderdőt ért alatta és menten bevallja,
hogy ilyen alig van a német határon belül. Ha pedig Forst
ról van szó, akkor tudja, hogy ez nevelt erdő, műtermék.
A nevelt erdőben plántálták a fákat, kiirtották a bokro
kat, meg a gazt. Ebben nincsen virág, meg fákon élő lián.
A nevelt erdő voltaképpen kert, fatermelő mező. És erről
tudja minden német, hogy az erdők 98%-a ilyen a mai
Németországban.
Jó lesz, ha a magyar szólásban is megkülönböztetünk
vaderdőt és nevelterdőt, annyival inkább, mert magyar földön

különösen a Felvidék és Erdély visszacsatolása óta, de még
nagy folyóink mentén is van elég vaderdő.
Csak vaderdőben érzi magát jól a vadállomány. A nevelt
erdőben úgyszólván ketrecben él, hiányzik neki sok minden,
ha kemény a tél (1928/29, 1939/40), akkor a nevelt erdőben
sokkal több vad pusztul el, mint a vaderdőben.
A nevelt erdőben lassanként kihal minden emlős állat.
Németországban gondozzák a szarvast (Cervus elaphus), az
őzet (C. capreolus), a nyulat (Lepus europaeus), a vaddisznót
(Sus scrofa), ezenkívül már csak egerek, mókusok, nyusztok
és vakondokok élnek benne.
Csak itt-ott tűrik meg a rókát (Vulpes alopex) is, mert
a tapasztalt erdész tudja, hogy a róka csak a gyengébb, be
teges vadat selejtezi ki a vadállományból. De hol van már
a medve (Ursus), a farkas (Canis lupus), hol a vadmacska
( Felis catus), milyen kevés lett a borz (Meles taxus), a görény
(Putorius), a menyét (Putorius nivalis), a nyest (P. foina),
vagy a folyók partján a vidra (Lutra lutra) meg a hód (Castor
fiber)? Ha van még belőlük magyar földön, akkor a
Felvidéken, a magyar folyók pagonyaiban a Kárpátokban
van, de seholse fölös számmal. Magyar különlegességből talán
már csak a földi kutya (Spalax typhlus) maradt meg, mely
pocokfélékhez tartozik és az Alföldön, a Duna-Tisza közén,
még elég gyakori. A többi nálunk mind már utolsó mohiká
nus, Nyugateurópában meg éppen csak állatkerti látvá
nyosság.
Szerencsére van már elég magyar erdész is, aki úgy fogja
fel a nevelt erdő fogalmát, hogy az annál biztosabb és nagyobb
járadékot fog hozni, minél jobban megközelíti a vaderdő
élettörvényszerűségeit. A természetes erdő az életközösség
(Biocoenozis), melyben állat és növény egymáshoz alkalmaz
kodott. Mindegyiknek megvan a maga szerepe. A cickány
nak éppúgy, mint a szúbogárnak, vagy a szarvasnak. Ha vala
melyikük hiányzik, abból hézag támad, mely árt a közösség
harmóniájának. Ez volna az eszményi állapot, ha — nem volna
ember. De az ember most tulajdonába vette az erdőt és nem
eszményi állapotot teremt benne, hanem bizonyos új har
móniát, melynek törvényeit ő maga szabja meg. Azt akarja,
hogy az erdő állandóan sok fát termeljen. Ha kipusztítja az

erdőt, akkor egyszerre nagyon sok pénzt kap, de aztán vége
is az erdőnek. Ha pedig teljesen magára hagyja a vaderdőt,
akkor az nem termel neki fát. Bizonyos átlagos helyzetet kell
teremteni, hogy megmaradjon az erdő természetes élete és
mégis elég legyen a járadék. Ez az átlagos helyzet egyebek
közt megkívánja, hogy a vadállománnyal mégis csak más
képpen járjunk el, mint ez sok helyen szokás.
Teszem, a rókát nem szabadna kiirtani. Nagyon fontos ő
minden erdős vidéken, mert pusztítja az egeret. Felboncolt
róka gyomrában már 30—40 egeret is találtak. Persze nagy
csirkefogó, a kis őzsutát is megfogja, a nyulat meg a foglyot
is fojtogatja. De ha összeállítjuk az egész számlát, akkor
mégis csak többet használ, mintsem árt.
Ugyanez áll a medvére is. Ezt már nem lehet megmenteni,
mert már nincs. Ha valahol a Kárpátokban még feltűnik ittott egy medve, uccu, rögtön ott terem a nagy medvehajsza.
Pedig a medve főleg növényekből él, csak kivételesen bántja
a nyájakat, alig árt az embernek.
Ha valahol nem bántják az erdő kis emlőseit, abból se
származik kár. A borzot nem kell lőni, hisz ártalmatlan, talán
még hasznos állat is. Miből él? Eszi a csigát, irtja a kígyókat,
fogja az egeret, kikaparja a kukacot a földből, jóllakik gom
bával meg gumókkal. Ha a szőlőből kóstol, vagy a vetésben
kárt tesz, nyakon kell ütni, de az elég ritka eset.
Az erdei nyuszt (Mustela vulgaris vagy M. martes) a
menyét-félékhez tartozik, kedves kis állatka, olyan fürge és
sugár, mint az angolna. Nyulánkan behatol az egérlyukba,
meg a hörcsög (Crictus frumentarius) palotájába. A hermelin
(Putorius erminea), mely nyáron vörösbarna, télen meg fehér
bundát visel, az persze kis gonosztevő, megtizedeli a fácánt
meg a foglyot, de már a rokona, a menyét több egeret pusztít,
mint hasznos állatot.
Valóságos vétek, ha valaki denevért lő. Mert ez csak hasz
nos állat. Hazánk 15 denevér fajával úgy sincsen bőségesen
megáldva. A deres denevér (Vespertilio murinus) ugyan nem
erdei állat, épületekben pihen és alacsonyan röpköd az utcá
kon, sokkal közönségesebb a nagyfülű denevér (Plecotus auri
tus), melynek füle csaknem akkora mint a testecskéje. Van
nálunk még a csúnya patkóorrúból is (Rhinolophus ferrum

equinum). Minden egyes denevér hártyás orrával megérzi
a levegő rezgést, ha csak szunyog idézte is elő. Nagyra tátott
szájukkal este és éjjel szakadatlanul fogdossák a szunyogot
meg éjjeli rovart. Mit nappal az éneklő madár, meg a fecske
művel, azt folytatja éjjel a denevér. Megtizedeli a májusi
bogarakat, az éjjeli lepkéket, melyek hernyói annyit ártanak
az erdőnek meg a gyümölcsösnek. Egy esetben megfigyelték,
hogy egy denevér egymásután tizenkét nagy májusi bogarat
(Melolontha) koncolt fel.
Szegény denevérnek úgyis sok az ellensége az állatvilág
ban, a menyét, meg bagoly, a házi macska, a görény (Putorius),
a nyest mind denevérre leselkedik. Most már ugyan alig akad
olyan együgyű ember, aki a denevért agyonüti, ellenkezőleg
sok helyen denevértornyokban még védik is őket, mert a szu
nyogirtással rendkívül hasznosak. Sajnos, nem igen lehet őket
tenyészteni. A denevér is letűnő faj. Rendesen csak egy fió
kájuk van, melyet röpködésük idején magukkal visznek és
szoptatnak.
Védeni kell elvégre a vakondokat (Talpa europaea) és a
sündisznót (Erinaceus europaeus) is. A vakondok életmódját
mindenki ismeri és tudja, milyen pompás földalatti palotája
van, melyben a «hall» ki van bélelve száraz fűvel, meg her
vadt levelekkel. Ott a földben turkálva felkeresi a férgeket,
rovarokat és pajorokat. Éjjel ki is jön a felszínre és fogja a
csigát és egeret, sőt a békákat is. A vakondok minden kímé
letet megérdemel és mivel fizettük meg hasznos munkáját?
A nagy háború után jött divatba a vakondok pusztítása, mert
szép, fénylő, bársonyos fekete szőre értékes prémet szolgál
tatott. Hál’ Istennek, ez a divat elmúlt.
A sündisznó meg kedvelt háziállat az okos gazda házá
ban. Nem hiába, hogy a rovarevők (Insectivora) csoportjába
tartozik, éjjel futkos ide-oda a kertben. Összefog mindent,
sőt tojást is keres és a csirkét is megtámadja néha-néha. De
mindennél fontosabb, hogy az egeret lyukából kikaparja és
hogy főfoglalkozása a svábbogár (Blatta germanica) irtása.
Ezért még a háznál is tartják sok helyen és szeretik a szelid
meg bohókás állatkát.
Ellenben feltétlenül irtani kell az egeret (Mus musculus),
meg a cickányt (Sorex araneus), melynek egyik fajtája, a

törpe cickány (Sorex minutus) csak ötcentiméteres és hazánk
legkisebb emlős állata.* Ki se lehet számítani, mennyi kárt
okoz az egér, meg a patkány (Mus decumanus) és a pocok
rokonsága házban, erdőben, szántásban, kertben, raktárban
egyaránt. Amit népünk mezei egérnek mond, az a mezei pocok
(Microtus arvalis). Az emberrel elvándorolt az egér min
denüvé és mindenütt pusztít-rongál, kárt tesz mindenben.
A vízi pocokról (Microtus terrestris) azt mondják, hogy ez a
legkártékonyabb emlős állat és ez talán igaz is.
Van is egér-, pocok- meg patkányháború mindenfelé még
baktériumokkal is. A vándorpatkány (Mus decumanus), mely
lassanként visszaszorította az igazi magyar fekete patkányt
(Mus rattus), némely városban valósággal rettegett ellenfele
az embernek. Páris tele van patkánnyal, Dalmáciában saját
tapasztalatomból ismerem Splitben (= Spalato) meg Dub
rovnikban (= Raguza) a patkányvilágot. Splitben ott áll a
város szívében Diocletianus palotája, melybe be van építve
egy csomó utca; vagy háromezer ember lakik benne. A nagy
épület alatt van a csatornák, meg földalatti alagutak való
ságos labirintusa. Ebben ezer meg ezer patkány él. Éppúgy
tele van Raguza Óvárosa is patkánnyal; mindkét helyen
oly szemtelenek, hogy még nappal is megdézsmálják a sze
gény emberek eledelét, sőt már ismételten megtámadtak cse
csemőket a bölcsőben. Agyon is harapták őket.
Aki tehát irtja ezt az átkozott háromságot, az csak ba
rátja az embernek. És most jön a nagy meglepetés!
Emberi szempontból (tehát nem az életközösség szem
pontjából) nézve káros az a négy állat is, melyet szeretünk
látni az erdőben, melyet sajnálunk, ha üldöznek, a kedves
őzikét, a mókás nyulat, a bohókás mókust és a nemes szarvast.
Mind a négy rongálja az erdőt, igazán kárt okoz, egyiket
sem szabad jól ápolt erdőben eltűrni.
Az őz (Cervus capreolus) és szarvas (Cervus claphus), épp
úgy mint a nálunk itt-ott honosított dámaszarvas (C. dama)
és északon a rénszarvas (Rangifer tarandus), falánk, mint min
den kérődző, leszedi a fákról a levelet, a rügyeket, megeszi a
* A Dalmáciában élő Crocidura etrusca csak 4 centiméteres és
egyáltalában a legkisebb emlős. Igazán csak bogárnagyságú.

makkot és bükkmagot, károsítja a fákat, ha nagy télen lelegeli
a kérget és ha az új ágas szarv képződése után a bőrt, mely az
új agancsot fedi, a fákon ledörzsöli. De még több kárt ejt az
erdők szomszédságában a vetésben, mert oda kijár és legelget.
A nyúl (Lepus europaeus) és a vele rokon tengeri nyúl
(Lepus cuniculus), mely délnyugati országokból vándorolt
be, csak abból él, hogy a mezőt, kertet károsítja. Káposztát,
répát szeret, a fiatal szántás, a lóhere, a gyümölcsfák kérge
meg rügye kiegészíti a menűt. Olyan falánk és kártékony, mint
a kecske (Capra domestica), mely ott, hol vadon legelészik,
mint pl. Dalmáciában, lehetetlenné teszi, hogy az elpusztított
erdő újra gyökeret verjen; a Középtengeren erdőtlen Karszt
azóta van, mióta az ember oda behozta a kecskét. A tengeri
nyúl pedig ott, ahol nagyon elszaporodott, mint pl. Ausztrá
liában, olyan alaposan véget vetett a növényzetnek, hogy ki
költöztette onnan az embert.
A vaddisznó ( Sus scrofa) ahol túlsok van, tönkretesz
erdőt, mezőt egyaránt és még a kedves «ártatlan» mókuska
(Sciurus vulgaris) meg rokonsága, a pele (Myozusglis) is nagy
rabló. Nem az erdőben él, de hazánk homokos rónáin igen
elszaporodott az ürge (Spermophilus citillus), mely a gabona
termésben valósággal pusztít.
A mókus széthányja a madárfészket, leharapja az ifjú
fenyő csúcsrügyét, megöli a fiatal fát, mert leráspolyozza a
kérgét. Hány madártojás esik neki áldozatul! A mogyorót,
bükkmagot csak úgy falja magába. Volt erdész, aki azt
mondta nekem, a mókus több kárt tesz, mint a farkas. Volt
ugyan farkas is (Canis lupus), mely ezer juhot ölt (volt
ilyen eset a bajor Schliersee vidékén), de a mindenütt élő
mókus mégis csak többet pusztít, mint tízezer juhnak az ára.
Mindez persze csak emberi szempontból érvényes. A ter
mészet harmóniája védelmébe veszi a «kártékony» állatot is.
Neki nem kártékony, mert úgyse tűri, hogy valamely állat
úgy megszaporodjon, hogy túlsúlyra kerüljön. Ezt a termé
szeti példát kell követni. Óvatosan, meggondoltan. Jó lesz,
ha nem irtunk ki egy állatfajt sem végleg. Csak ott, ahol
károsodást látunk, kell lenyesni a fölösleget. Ha a nevelt erdő
vadállománya szerény mértékben utánozza a vaderdő életét,
akkor jár legjobban az erdő tulajdonosa is.

A háziállatok eredete.
Mióta van háziállat? Mióta őrzi a kutya a házat, mióta
van lovagló ember, hány évezred óta él az ember marhahús
ból, mióta van sertés az ólban, meg juh a legelőn? A föld
míveléstől ma elválaszthatatlan az állattenyésztés, de a
pásztorkodás még ősibb foglalkozás, mint a szántóvető paraszt
munkája. De úgylátszik még az sem jelenti a kezdetet. Mert
még ma is van nép, melynek nincsen háziállatja. Ilyen az
Otomak-indiánus az Orinoko partján, a ceyloni weddah
nép, ilyen az ausztráliai bennszülött is. Az óceániai szigetek
népe sok fekete disznót tenyészt, van ott tyúk meg galamb
is, az ausztráliai törzsek azonban csak vadásznak és nem te
nyésztenek semmit. A vadászat tehát az igazi ősfoglalkozás.
Az állatok is vadásznak, sőt a ragadozók mesteri módon teszik
ezt. De már a hangya, meg a termita már megtanulta az állat
tenyésztést (1.152. oldalt). Ha az ősember állatokat rajzolt,
akkor nem házi állatokat, hanem kizárólag vadász-zsák
mányt festett le: rénszarvast, mammutot, orrszarvút, szarvast
és effélét.
Csak későn «találták fel», hogy az állatot tenyészteni is
lehetne. Vagy talán igazuk van a tudósoknak, akik azt állít
ják, hogy a kutya (Canis familiaris) volt a legelső háziállat.
Úgy képzelik ezt, hogy a kőkorban mindig tanyázott
farkas meg sakál (Canis aureus) az emberi lakásbarlangok
körül, mert ott mindig volt valami ennivaló hulladék. Így
teszi ezt most is a sakál a keleti országokban, ha valahol sáto
roznak. Lehet, hogy a farkaskölyök játszott az emberi köly
kökkel, lehet hogy volt asszony, akinek gyermeke meghalt
és aki most fiatal farkast szoptatott. Ilyen még ma is meg
esik a vadnépeknél. Így lett a farkasból a kutya és az ember
társa.
Ma száz kutyafajta van és van magyar különlegesség
is, a pulikutya, meg a komondor. Azt hiszik, hogy a fajták
többféle vad canis-fajból származnak. Az ujfundlandi meg
bernáthegyi kutya Ázsiából jött. A tibeti farkas (C. niger)
lehet az őse. A spiccnek, meg a pincsnek bizonyára más a pedi
gréje, a sakál lehet az ősük. Az abesszíniai farkas (C. sinensis)
véréből származik állítólag az agár, a kopó, meg a vizsla.

Mindenesetre a kutya volt az első embertkísérő állat. Az
északi tenger partján nagy rakásokban van kőkorszakbeli
konyhahulladék. Bennük spicckutyák csontjait találták.
A svájci cölöpépítmények maradékaiban is ebcsont, de marha(Bos taurus), juh- (Ovis aries), kecske- és disznócsontok is
voltak. A ló (Equus caballus) csak a bronzkorszakban, tehát
évezredekkel később jö tt a háziállat-istállóba. Macska ( Felis
domestica) vagy tengerinyúl nem volt Európában a történe
lemelőtti időkben. A kanárimadár (Fringilla canaria) is
csak 500 évvel ezelőtt jött hozzánk, a zebra is csak oly későn,
mint a strucc ( Struthio camelus), vagy a teve (Camelus drome
darius), a melegebb országokban. Úgy látszik, még mindig
keletkeznek háziállatok. Napjainkban mindenütt tenyésztik
az ezüstrókát, mert a prémje értékes és az állat lassanként már
meg is szelídül.
Nagyon érdekes kérdés, miért választotta az ember a
rakoncátlan és nehezen szelídíthető lovat, miért tartja házá
nál a voltaképpen undorító sertést, mely nem szokj a meg az
ember társaságát. Miért választotta háztársnak a macskát,
mely mindig megtartja ragadozó természetét és nem haszno
sítható? Miért nem lett háziállat a nagyon szelid őzből meg
szarvasból? Miért nem szelidítették meg nagy mértékben az
oroszlánt, mely tényleg nem vad és vérszomjazó fenevad,
hanem eléggé kedélyes, jószívű állat, melyet már az ó-egyip
tomiak annyira meg tudtak szelidíteni, hogy királyaik az
«udvari oroszlán» társaságában jártak sétálni. Minderre a
kérdésekre még nincs végleges felelet. Azt mondták ugyan,
hogy valószínűleg a takarmány beszerzése határozta meg,
mit lehet tenyészteni és mit nem. A marha megeszi a fűvet,
a szarvas azonban nem megy ki a legelőre, hanem mindig
az erdőt keresi, ott pedig könnyen eltűnik. Az oroszlán tar
tása nagyon költséges. A véreb ugyanazt a szolgálatot telje
síti, mint az oroszlán, de a konyhamaradékból is el lehet
tartani.
Felmerült az a vélemény is, hogy a tehénből vallásos
okokból lett háziállat. Egyiptomban és Indiában bukkant fel
az első tehén. Mindkét országban szent állat volt. Egyiptom
ban a Hathor istennőnek volt szentelve a tehén és két szarvá
ban a félhold szimbolumát látták. Hasonló fogalmak kötöt

ték össze a tehenet a babyloniai Istarral is; a főniciaiak
Astarte istensége, a későegyiptomi Isis mind tehénáldozatot
követelt. A félhold jelképezte ezeket az istenségeket és nagyon
érdekes, hogy van Szent Mária-kép is, melyen a holdsarló
szerepet játszik.
Sokkal nehezebb kérdés, honnan jött hozzánk a disznó,
a kecske meg a juh.
A disznó őse nemcsak a most is élő vaddisznó, hanem
még más disznófaj is. Itt van az indiai sertés (Sus indicus),
amelyből bizonyára Kínának sok sertésfajtája szárma
zott le.
Háromféle törzsformája van a mai házisertésnek (Sus
scrofa), az északi vaddisznó a középtengeri fajta, melyet már
a cölöpépítményekben találtak és a kínai disznó ( Sus indicus
brachyotis), mely talán a nagy Szunda-szigetekről származik.
A magyar sertés, a mangalica lehet hogy az indus fajtának
származéka. Ebben még nincsenek egy véleményen az állat
tantudósok.
Hasonló véleményeltérés van a juh eredetének kérdésé
ben is. Négy törzsfajtát ismerünk. Itt van a muflon (Ovis
musimon), az ázsiai argaléjuh (Ovis Argali), a kisázsiai
muflon ( Ovis Vignei), meg az ázsiai Katschgarjuh (Ovis
Polii), melyekből az a számtalan juhfajta származott, melyet
ma ismerünk. Valamivel későbben vette fel az ember a juhot
az istállójába, mint a többi háziállatot, de aztán elvitte min
denüvé, ahol azelőtt nem volt, például Ausztráliába, melynek
juhászata ma világhírű.
A kecske (Capra hircus) még mindig vad állapotban
is él. Így például a szarajevói szép állattani múzeumban van
egy vadkecskecsoport, mely a boszniai hegyekből került oda.
A bezoar (Capra Aegagrus) talán a kecskék ősfaja. Perzsiától
a görög szigetekig él vadon is és onnan került az «isteni
kecskepásztorok» nyájába, melyekkel a görög mithosz
kezdődik. Különben már a kőkorszakban szegődőtt a sze 
gény ember tehene» az ember társaságába és igazán azt
lehet róla mondani, hogy éppolyan hasznos, mint káros, mert
ott, ahol szabadon legel a kecske, ott nem maradhat meg
az erdő.
A legrejtelmesebb háziállat azonban a teve (Camelus).

Hód-tanya az aken-i «természeti parkban».

A hód áldozata.

Igazán nem tudjuk, honnan jött, csak azt, hogy Elő-Ázsiában
ősidő óta mindig tevén jártak. Máskülönben egészen érthetet
len, miért nincs nálunk teve. Tartása semmibe se kerül, oly
munkás, szerény, ellentálló, minden időjárással dacol, hogy
olcsóbb teherszállítót el se lehet képzelni. Az ausztráliai
angolok ezt már felismerték. Ezerszámra van ott teve, mely
kitűnően beválik.
Annál többet tudunk a magyarság kedvenc háziállatjáról,
a lóról (Equus caballus). Még most is él a vadló (Equus prze
valski), különben a vadszamár (Equus asinus), a háziszamár
(Equus onager) is vad faj Ázsiában. A szamár nagyon
későn jött Ázsiából hozzánk és voltaképpen Közép-Európá
ban még most sem nyerte el az emberek barátságát. Érdekes,
hogy nincs történelemelőtti időkből szamárcsontmaradvány,
éppolyan érdekes azonban, hogy a vadló még nagyon késői
történeti időkben is élt Európa pusztáin. Megették a húsát,
csak későn tiltotta azt el a hatóság, mint pogány szokást;
persze a nyomorral megint beszivárgott a lóhús az étlapra.
Van okmány 1616-ból, melyben Kaiserslautern német város
elrendeli, hogy szerződtessenek három vadászt, aki irtsa a
sok vadlovat, mely a szántásokban kárt tesz. Ki is irtották,
mert ma már nincs vadló Európában. De van még vad teve
(Camelus bactrianus), mégpedig kétpúpú, Mongolországban,
míg az egypúpú dromedar már a kőkorszakban Európába is
eljött, éppúgy, mint a házityúk sok fajváltozata, mely mind
Jáva szigetéről származik, hol a bankira tyúk (Gallus bankivaj
úgylátszik az ősforma.
Szinte hihetetlen, mit csinált az ember a háziállatokból,
hogy tudta őket tenyésztéssel, keresztezéssel, szelidítéssel el
változtatni. Új fajták keletkeztek, számtalan fajváltozat van,
mely azelőtt sohasem létezett. Gondoljunk a kutyákra, vagy
tyúkokra és galambokra. Annyira elváltoztattuk az állatokat,
hogy rájuk is ragadt az emberi nyavalya: a sok betegség, a
termékenység csökkenése. Valljuk csak meg: rosszul bán
tunk hasznos állati társainkkal. Rabszolga lett belőlük,
istállókba zárjuk őket. Elbutítottuk őket ezáltal, emlékezzünk
csak a marhára, meg a disznóra. De persze, nem az eszüket
kívántuk, hanem a húsukat, mert mi is ragadozó állatok va
gyunk, akik hullákból élünk.
Francé.
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Majomélet az őserdőben.
Rekkenő volt az éjjel, most lassan szürkül. Borzasztók
ezek az éjjelek itt a dárieni földszoroson, hol Panama és
Kolumbia találkozik. Minden éjjel eső van, azaz nem eső ez,
hanem harmat, de olyan sűrű, hogy eső számba megy. Át
áztunk, de nem fázhatunk, mert a levegő olyan, mint a gőz
fürdőben, ködös, alig lehet benne lélekzeni. A moszkitóháló
alatt kuporgunk, mégis megszúrtak. Az izzadság csak úgy
ömlik a testünkről és azért mozdulatlanul várjuk a virradatot.
Az ember ilyen hőségben nem akar mozogni. A szúnyogok
dala felszáll, mint a pokolban elkárhozott lelkek karéneke.
Az alligátorok éjjel úgy sírtak, mintha kisgyermek volna a
közelben. A Cucujók lidérctáncát néztük, míg csak el nem
jött a szürkület. Az őserdő hangjait akartuk hallani és tény
leg volt is sok mindenféle hang. A félénk majmok csak nyö
szörögtek, a jaguár morgott, hirtelen felkiáltott valamely
haldokló állat. Felrázta a lelkünket, olyan emberi volt. De
most mindennek vége, az erdő elhallgat.
Jön a napfény és hirtelen mégis csak didergünk. Csil
log mindenütt gyémántosan a harmat. Egy percig mély
csend van.
De aztán kezdődik a pokoli hangverseny. Sípolnak, üvöl
tenek, suttognak és nyávognak mindenfelé. Az első napsugár
bearanyozza a lombot és azonnal kezdődik a tördécselés, rop
panás meg reccsenés az erdőben; az őserdő állatvilága meg
kezdte a «reggeli sétát».
Imádom a trópusok reggelét. Nincs rá szavam, hogy le
írjam szívet megrázó gyönyörűségét. Ezt a szép eget, ezt a
bámulatos hangulatot! Minden nap zivatarral vagy széllel
végződik, ködösen, esősen; az ember mindig azt hiszi, most
van vége a szép időnek, jön a nagy vihar, de mindez hamar
eltűnik. Kék az ég, a nap süt, így lesz ez mindig, soh’se volt
rossz idő. De délelőtt jön megint a sok felhő, tornyosodik
a zivatar, délután itt van az eső, este kezdődik újra a tegnapi
színjáték. Holnap megint szép idő lesz.
Tudja ezt minden állat, azért használja fel a reggelt.
De legjobban tudják ezt a bőgő majmok (Mycetes), melyekre
ma különösen ügyelünk, mert meg akarjuk tudni, mi az igaz

a kétféle állításban. Az egyik megfigyelő azt mondja, hogy
éktelen ordítozást visznek végbe, a másik meg, hogy tudnak
dalolni még zenei értelemben is. A bennszülöttek örülnek a
majoméneknek; azt mondják, hogy van ott karnagy is;
ennek külön nevet is adtak: «káplár» a neve.
Korán reggel még alszik a majomgárda. Összekuporod
nak az ágakon, az egész család egy gomolyban. Férj és feleség
összeölelkeznek, a rajkók közöttük kapaszkodnak. Mind fél
és fázik. De mihelyt felkel a nap, felrebben az egész raj, kere
sik a napot, szárítják harmattól nedves bundájukat. De most
a csorda vezetője parancsol. Ez a patriárka, nagy, szakállas,
vén majom. Felugrik a legmagasabb ágra. Farkán himbá
lódzik, aztán hirtelen felkúszik a fa tetejére. És ott kezdi a
reggeli dalt.
Igazán dal ez. Van benne valami megragadó. Úgy hang
zik, mint a nap himnusza. De atonális zene; valami na
gyon modern zeneszerző írta. Rekedt ordítozás kezdi az éne
ket. Nem, ez még nem ének, ez csak a majomconcone, a gya
korlat. Aztán kezdi a dobtüzet, rikácsol, allegretto, allegro,
most prestissimo, legnagyobb extázis. Megérti ezt a család.
Mind belekezd az énekbe. A szomszéd család se lusta, felül
akarja múlni a szomszédját. Megkábít, elbódít ez a harsonás
zene. Fáj a fülünk. Egy negyedóra óta mintha az egész
Darien-földszoros ordítozna nagy lelkesedéssel.
Az éneklő majom nem ügyel magára. Most nem fél sem
mitől, nyugodtan meg lehet figyelni. Első pillantásra értjük,
miért laposorrú majom (Platyrrhini) az újvilági majom mind.
Orrválaszfaluk széles és orrlikaik oldalra nyílnak. Fogazatuk
is más, mint az óvilági majmoké. Több a zápfoguk. Nincs
pofazsebük, ellenben mindig van farkuk, mert fán élnek és
a farokkal fogódznak az ágakon. Ez az ötödik lábuk. Be kell
vallanom, csúnya állat ez a félméteres bőgőmajom. Nagy goly
vája van. De miért is kiabál ilyen fertelmesen? Még a nyelv
csontja is elváltozik, hangdoboz lett belőle. Lehet, hogy az
ordítozás fontos a majomnak. Ma még nem értjük meg a cél
ját. Nem is jöttem többször e hangversenyre. Határozottan
nem tetszett.
Hosszúfarkú fél majom a maki (Lemur) és a lori (Ste
nops), a kísérteties állat (Tarsius spectrum), mely mind Ázsiá
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ban és Madagaszkár szigetén él és melyet az állatkertekben
nagyon megbámulnak, mert nagy szemével és fülével, különös
mozdulatlanságával tényleg kísérteties benyomást tesz. Csak
éjjel mozog és akkor ügyesen szedi nagy ujjaival a gyümöl
csöt a fáról.
Farka van a páviánnak (Cynocephalus hamadryas) is, a
Macacus (Macacus cynomolgus), mely az indiai szigeteken
él, valósággal mesterileg tud vele bánni. Azonban az európai
majom vagy magot (Inuus caudatus), mely Afrikából jött
át Gibraltár szikláira, csak rövidfarkú.
A délamerikai majmok egész nap a liánokon élnek; nem
hiába nevezik ezeket majomlétrának. Azon tornásznak, sok
szor fejjel lefelé, sokméteres ugrással repülnek fáról fára.
A kölyök a mamába kapaszkodik és vele röpül. A legnehezebb
salto mortale is könnyű nekik. Még akkor is csacsognak. Az
egész család veszekszik, miközben vándorol. De ha nagyon
sokat csevegnek és rikácsolnak, akkor megesik, hogy a vezér,
mely csaknem mindig valamely nagyszakállú öreg, hirtelen
ott terem és pofonvágja a legneveletlenebbet. De éppolyan
hirtelen visszatér a csoport élére, felugrik egy magas fára.
Ott megpillant bennünket, fütyül egyet és hebehurgyán el
tűnik a csorda. Egy másodperc alatt elbújnak a lombokban.
Az öreg megvédte őket, azért is van annyi joga. Mindenek
előtt ő a csorda nőstényeinek pasája és feltétlen ura.
De nem is az embertől fél a majomhad, hanem a fán élő
kígyóktól. A legkisebb kígyó ötven majmot is elriaszt; eszükbe
se jut, hogy ezt a kígyót meg is lehetne ölni. Volt angol tudós,
aki különösen negfigyelte, mely állatok félnek leginkább a
kígyóktól. Azt találta, hogy a veréb meg a rokonai és a majom.
A bőgőmajom más állattól nem igen fél. Merész és szem
telen. Megtámadja a madárfészket, felkeresi az ültetvényeket
és bottal is alig lehet onnan távoltartani. Az indiánus nem
eszi meg a húsát, azért nem is vadássza őket. A jaguár nem
él fenn a magas ágakban, a majmok birodalmában, csak a
kígyók. Azért félnek a kígyótól, mert olyan könnyen össze
lehet téveszteni faággal meg liánnal.
Nem lehet mondani, hogy az őserdő majmai okos álla
tok. A nagy erdőben még az ember is elbutul. Könnyű az élet,
a környék nem változik az Amazonas vidékén. Mindenütt

csak erdő van. Megfigyelték ugyan, hogy éppen a bőgőmajom
megsegíti társát. Az egyik megvizsgálta megsebzett barát
jának a sebét, a másik keresett és hozott falevelet, melyet
a sebre tett, hogy elálljon a vérzés. Azt mondják, hogy a maj
mok ismerik a gyógyfüvet és használnak is belőle minden
félét. Nem azért mondom ezt, mert hiszem, hanem csak meg
akarom mutatni, hogy a természettudományban még ma is
van sokféle állítás, melyet alig lehet ellenőrizni, különösen
az exotikus állatvilágról, de még a hazairól is. Számtalan
vadász- és utazólegenda létezik, az ember mégis meghallgatja
őket, nemcsak mert mulattatok, hanem mert az egész hazug
ságban mégis van néha-néha egy-egy értékes adat, melynek
maradandó értéke lehet.
Ezekre gondolok, mialatt figyelem a bohócokat a fákon.
De hirtelen eltünik az egész sereg. Még lármáznak és énekel
nek, de most már csendes minden. És most veszem csak észre,
milyen holt és élettelen ez az őserdő napközben. Már maga
san fenn van a nap az égen, a napsugár szinte éget a bőrön.
Ezért keresi most az árnyékot minden állat. Fél is a lassan
forrongó zivatartól. Csak a moszkitók éneke zeng. Mi se aka
runk többé figyelni, tompán, elernyedve pihenünk az árnyé
kos fák alatt. Annyit akartunk ma dolgozni és vizsgálni, de
nem lehet. Megint körülfog az ólmos unalom, a trópusi napok
megbénító hősége. Talán azért keletkezett annyi mese és his
tória és olyan kevés jól megállapított megfigyelés a meleg
égöv életéről.
Az emberszabású majom.
Csak négyféle ilyen állat van: az orangután (Pithecus
satyrus), a gorilla (Gorilla Gorilla), a csimpánz (Troglodytes
niger) és a gibbon (Hylobates syndactylus). Azt állítják ugyan,
hogy Braziliában még egy ilyen emberszabású majom él,
mely különösen hasonlít az emberre, de ez a hír elnémult
az utolsó években. Nem is valószínű, mert mind a többi emberi
majom csak az ó-világot lakja. Gorilla és csimpánz az afrikai
nagy erdőben székel, gibbon és orang pedig Szumátra és
Borneo szigetén.
Kihaló állatfaj ez mind, még a harmadkorban Európá
ban is éltek, megtaláltuk csontjaikat. De a jégkorszak elűzte

őket, mert éppen ezek a nagy majmok nem tudnak még mér
sékelt klímában sem ellenni. Meghűlnek, tuberkulózisban
pusztulnak el. Ellenben a trópusi éghajlatban óriási, két
méteres az ilyen gorilla; roppant erős és vad. Igazi vadállat,
habár két lábon jár, házat épít és nemcsak külsejében, de
szellemileg is hasonlít az emberhez.
Fán tanyáznak, fenn a fák koronájában, a legsűrűbb
lombban. De a gorilla meg a gibbon le is jön a földre; csám
pás ugyan, mégis két lábon jár.
Ha meg akarjuk érteni, mennyire értelmes az ilyen állat,
akkor mindig csak arra kell gondolnunk, miképpen él, hogy
az erdőt lakja és csak gyümölcsöt keres. És nem szabad a
fogságban sínylődő, teljesen elváltozott majmot normális
állatnak tekinteni. Minden jó kritikájú megfigyelő vallja ezt.
A ketrecben úgy viselkednek, mint az életfogytiglani fogházra
ítélt. Csak töprengenek, nem érdeklődnek semmi iránt, lelkük
szomorú és bágyadt, igazi fogolypszihózisban szenvednek.
De ez néha hirtelen átcsap a másik végletbe. Utánozzák ilyen
kor az embert, majmolják, és ezzel megcsalnak bennünket.
Minden, amit cselekszenek, csak külső utánzás; ha fésülköd
nek a tükör előtt, ha a táblán krétával handabandáznak, ha
kikeresik a kulcsot, vagy bizonyos parancsot követnek, ha
taligát tolnak, kerékpároznak, hegedülnek vagy verkliznek.
Ez mind csak idomítás és a cirkuszba való, nem pedig a tudo
mányos laboratóriumba. A majomlélek megfigyelése nagyon
nehéz. Beszéltem erről sokszor Sokolowsky doktorral, a
híres stellingeni állatkert tudományos vezetőjével, aki nagyon
értett az ilyen megfigyelésekhez. Ő azt tartja, hogy csak bio
lógiai alapon lehet az ilyen vizsgálatokat végezni. Ott kell
őket megfigyelni, ahol nincs ember, ahol természetes a kör
zetük. Így is cselekedtek a különféle majommegfigyelő állomá
sokon, melyek leghíresebbikje a Kanári-szigeteken, Tenerifa
szigetén van. Ott aztán a következő meggyőződésre jö tte k :
Koehler és Rothmann német tudósok Orotava városka
mellett figyelgették a majmokat, melyek ott valósággal tró
pusi klímában mindenkor a szabadban élhetnek. Nagy banán
ültetvényben éltek, maguk szedték a gyümölcsöt, teljesen
szabadon mozogtak, nem is vették észre, hogy egy házból
titokban figyelgették őket.

Ezek a szabad adatok mindíg összeverődnek egy csor
dába, melynek vezére van. Nagy hím uralja a közösséget,
nagy nőstény törődik a kisebbekkel. Kilenc Kamerunból
jött majomból állt a csorda. Az új jövevényt mindig ütlegek
kel fogadták. Addig verték, míg engedelmeskedett.
Mindig két lábon jártak és igazi ösvényt tapostak, mely
nek jókarban való tartásáról is gondoskodtak. Fészekszerű
viskókat is építettek fűből, ágakból, lombból és ezekben alud
tak. A gólya fészkére emlékeztetett ez az egyszerű építmény.
Ha valamely állat közeledett, azt kővel dobálták. Sokféle gye
rekes játékkal mulattak, szerették a fogócskát, szerették a
piperét, melyet maguk készítettek. Virágból, ágakból nyak
láncot viseltek. Ha találtak valami szövetet, azt ruhaként
vállukon viselték. Nagy gálában, rózsásan körben táncoltak;
különös táncuk volt, minden második lépésnél hevesen dobog
tak lábukkal. Hangosan nevettek, csókolództak, de sírtak is.
Szerelem se hiányzott és szerelmi tánc is volt elég. A csim
pánzok egyike nagyon felizgult, háromnegyedes ütemben
valcert táncolt, miközben kezét magasan fenntartotta. Egy
másik időről időre háromszor kopogott a talajon. Volt tánc,
melyben csak a nőstények vettek részt. Ilyenkor jött messziről
a hím csimpánz, nézte őket örömüvöltéssel, cirógatta őket.
Sokszor valami fa körül táncoltak és maguk is úgy forgo
lódtak körben, mint egy emberi táncos.
Ebédnél lehámozták a banánt, de nem ettek túlsokat.
A szerelmes párok osztozkodtak az ebéden. Egy öregebb
majom este lefekvés előtt rendesen magában táncolt, dobolt
a földön. A nőstények figyelmesen megbámulták a művészt.
De most jön a legcsodálatosabb. A hangyákat és gyíkokat
nem hagyták békében; agyonkínozták őket, mint valamely
rosszul nevelt gyerek. De fel is találtak mindenféle szá
mukra szükséges szerszámot. Ezek az állatok, melyek soha
sem láttak emberi szerszámot és alig láttak valaha embert,
teljesen az ősember módjára kerestek éles köveket, és ez
volt aztán a szerszámuk. Velük vakarództak, velük hámoz
tak és dolgoztak. A majmok is a kőkorszakban élnek, mint
a kezdetleges ember. Botot is kerestek, meg bunkót. Hasz
nálták is észszerűen mindenre, amire a bot alkalmas. Sőt új
szerszámot is találtak fel. Ha valamely banán olyan magasan

csüngött a fán, hogy kézzel nem érhették el, menten kerestek
alkalmas ágat, hogy vele le lehessen szedni a gyümölcsöt. Az
ágról leharapták a feles levelet, lekaparták az alkalmatlan
részeket. Bambusz-szárakat is kerestek, egymásba tolták
őket, kettőt-hármat is, és így hosszabbították meg őket, hogy
használhatóbbak legyenek.
Sőt beszélgettek is egymással. Figuráztak, intettek egy
másnak, arckifejezéssel megértették egymást, de volt sok
féle rövid szó és kiáltás is, mely határozottan beszédszámba
ment.
A tenerifai majmok végleg megerősítették azt, amit
ügyes állatmegfigyelők már régen állítottak, hogy az ember
szabású majom eszes állat, hogy a legprimitívebb ember és
köztük kisebb a különbség, mint a weddák vagy pápuák, meg
az európai kultúrnépek közt. Ez ma már nem állítás, hanem
tudományos tény. Ember és állat közt testileg-lelkileg nincs
szakadék.

IX . Az e m b e r is é g m u ltja é s jö v ő je.
Végigmentünk az egész állatvilágon. Hosszú ötven év
alatt megismerkedtem az állati élet minden problémájával.
Gyönyörűség volt ez a félszázad, ha visszaemlékszem azokra
a számtalan boldog órákra, melyekben megfeledkeztem az
egész világról, mert elmélyedtem az élet titkaiba.
Milyen szép és változatos volt már az a magyar fauna,
melyről egyenest azt állíthatom, hogy Európában páratlan.
Nemcsak azért, mert nálunk még megvan a zavartalan ter
mészet és főleg megvolt ötven meg negyven évvel ezelőtt,
hanem mert a magyarok lakta föld állatföldrajzi tekintetben
különösen előnyös helyzetben van. Éppúgy mint ahogy
a pontikus, pannoniai, nyugateurópai és délszaki növényzet
keverődik nálunk, ez áll az állatvilágra is. Volt alkalmam e
könyvben sokszor rámutatni arra, hogy mennyi ritka keleti
és délvidéki állat él a nagy magyar területen. Tessék csak
visszaemlékezni a kígyókra és gyíkokra, a halakra, rovarokra,
madarakra, pókokra, ugyebár, minden csoportban volt valami
különlegesség, mellyel csak Magyarország tud dicsekedni.
Mi vagyunk a leggazdagabb mikroszkópiai fauna országa,
nálunk él a szongáriai pók, nálunk van a leggazdagabb rovar
világ egész Európában, magyar vizek sajátos formája a tok
meg a kecsege és viza, a fogas és a leső harcsa, Seltopusik csak
magyar földön van, éppúgy rákosi vipera. Azután a madarak
sokasága. Nincs másutt Európában olyan madárparadicsom,
mint a Kis-Balatonon és az Aldunán. Ott van a rózsás gödény,
az ibisz, a nemeskócsag, nálunk még van ezer meg ezer magyar
fülemüle. A földikutya magyar különlegesség; nálunk van
még vidra és a sokféle kis ragadozó, mely másutt Európában
már kipusztult. Ázsiából a Balkánról, a déli vidékekről szivár
gott be ez a sok állat, melynek hazája most Szent István koro
nájának országa.

Élvezetes és tanulságos volt ez a visszaemlékezés és séta
a magyar faunában. De ezenfelül nagy és lelkünk mélyéig
megrázkódtató eszmékkel is ismerkedtünk meg. Az állati élet
törvényeit ismertük meg és velük együtt az ember természetét.
Hallom az olvasómat, mikor azt mondja: Értem, mit
csinált ez a Francé velem. A tükör elé állított és néztem saját
testemet, megismertem saját lelkemet. Láttam az állati voná
sokat az ember természetében. Meggyőződtem róla, hogy csak
állat vagyok, gerinces, emlős állat, ragadozó fenevad, valami
veszedelmes majomféle lény. Lombokból, gyümölcsökből
meg füvekből élünk — mert a gabona csak fű és a főzelék meg
saláta csak lomb — ezenkívül, úgy látszik, a jégkorszakban
megtanultuk a hullák szétmarcangolását és a vadászatot.
Egész testem külső meg belső szerkezete, összes tevékeny
ségei csak olyanok, mint az állatoké. Saját testem is ősanyag
ból áll, abból a rejtelmes protoplazmából, melynek eredetét
senki sem tudja, de mely közel félmillió különböző alakban
és sokféle szaporodási móddal ellepte az egész föld felületét,
a tengert, vizet, szárazföldet és levegőt.
Az ötszázezer faj seregében én egyetlenegy faj kép
viselője vagyok: Homo sapiens. Jelentőségem, sorsom, mul
tam és jövőm nem más, mint minden állatfajé.
Ezen nem segít se képzelet, se vallás, se művészet, se
filozófia. Ez így van, ebbe bele kell törődnöm. A plazma tör
vénye alatt állok.
Lesujtó, mélyen legyalázó, elszomorító gondolat. Az
emberiség tragikuma itt gyökerezik. Nyomor, éhínség, beteg
ség, bűntény, fájdalom, halál, mind ebből ered.
De egyben eltér ez a faj minden más állatfajtól. Az ón
testemben, a te testedben jobban fejlett az agyvelő, mint az
összes többi 999,999 más fajban. Mi jobban megtanultuk a
szerszámok használatát, több szerszámot találtunk fel, jobban
tudtunk gondolkozni és ezáltal megváltozott az ember egész
élete. Átalakul az életmódja is, más lesz az érzése. Eltávolo
dik az állati életkörből. Új életet kezd, szégyeli az állatiassá
got, több akar lenni, mint csak állat. Valami új eszmény lebeg
előtte: Állat voltam, ember akarok lenni!
Mérhetetlen már az emberiség útja. Mindent összevéve,
az a véleményünk, hogy néhány százezer évig élt az emberiség

tisztán állati életformákban, de néhány tízezer év óta elkezdte
az «emberesedést».
Számtalan lépést tett már ezen az úton. Megtanulta a
vadászaton kívül azt, amit már néhány rovar is megtanult:
háziállatokat tenyésztett, elkezdte a földmívelést, házakat
épített. Ezzel megteremtette a haza meg a nép fogalmát,
ezzel biztosította a megélhetését. Most már nem kellett egész
nap futkosni és keresgélni, nem kellett viaskodni és a veszélyt
keresni, hogy legyen mit ennie. Most időt nyert, hogy kényel
mesebben berendezkedhessék. Volt ideje új találmányokra.
Volt idő arra is, hogy az eszét gyakorolja, hogy gondolkoz
hasson, hogy megszervezhesse a családot, a falut, az államot.
Ezt csak néhány ezer évvel ezelőtt érte el az emberiség.
Az egyik nép előbb, a másik utóbb. A kínaiak már 8000 év
előtt, az egyiptomiak 6000 évvel ezelőtt, az európai népek kb.
3000 év előtt, a melanéziaiak most még csak a falut szerve
zik, az ausztráliai még ezt se érte el, csak a családot ismeri.
Néhány ezer év óta létezik csak a gondolatok, a nagy
eszmék világa. Ne felejtsük el, hogy ez csak szakasz az embe
resedés útján.
Végtelenül fontos szakasz volt ezen az úton a keresztény
ség. Egy nagy lépéssel hagyta el akkor az ember az állati
életét. A szeretet isteni gondolata, az irgalmasság ragyogó
eszméje szinte felszabadította az embert az állatiasság rab
szolgaságából. Leborulok a szent kereszt előtt mint biológus
és filozófus, mert szívem mélyéből megértettem, mit jelentett
a kereszténység nagy gondolata fajunk életében. Ez nem fog
elmúlni soha többé.
Az állati korszak, a keresztény kultúra, ez két nagy lépcső
fok — de ez még nem az ember!
Van az emberi plazmában valami, ami nem fejlett még
ki egészen. Van bennünk még rejtett tulajdonság, mely csak
most kezd fejlődni. Nem a szellemi világ csodálatos meg
nyilatkozásait vélem, mely itt-ott megnyilatkozik a lángész
ben, az okkult tehetségekben, finom érzésben, jóslási tehet
ségben. Mindez tényleg megvan bizonyos emberekben. Ezer
féle bizonyíték van rá; aki elfogulatlan és szabadon gondol
kodik, nem kételkedik benne. De nem ezt a «hatodik érzéket»,
ezt a távolba ható érzést vélem, melynek nyomai az állatvilág

ban sem hiányoznak, hanem azt a fennkölt, magasztos tulaj
donságot, mely csak az emberben fejlődött és abban nyilat
kozik, hogy minden tulajdonságát egyszerre fejtheti ki és egy
mással kiegyenlítheti. Benne, úgy látszik, összpontosul az
egész természet és az élő világ.
Már volt alkalmam e könyvben több helyen utalni arra,
hogy egyes tulajdonságokban az ember korántsem a terem
tés csúcs- és tetőpontja, van néhány szerve, mely feltűnően
rossz és silány szerkezetű. Ilyen például az emberi szem, mely
ről egy híres anatómus előadásában rendesen azt szokta mon
dani, hogy visszaadná ezt a rossz-szerkezetű optikai műszert
az optikusnak, ha megvásárolta volna tőle. Tényleg a raga
dozó madarak sokkal élesebben látnak, mint az ember. Gon
doljunk csak arra, hogy a kánya párszáz méternyi magasság
ban meglátja a fűben a jól elrejtett pici egeret. Sötétségben
jobban lát a macska meg a bagoly, mint az ember. A gomba
spórákból élő apró bogár szeme meg tudja nagyítani a kis
spórát; megtalálja, míg mi nem tudunk észrevenni ilyen apró
ságot. Vagy teszem a szaglószervünk is milyen tökéletlen, ha
összehasonlítjuk a kutyáéval vagy a méh érzékszervével, mely
a méhet bizton vezeti a rét százféle illatának összevisszaságá
ban. A gazella gyorsabban tud futni, mint az ember. A nagy
ragadozók, a gorilla vagy a medve sokkal erősebbek nálunk. Sőt
még az agyvelőnk se múlja felül az állatét. Az emberszabású
majom és az ősember nagyon hasonlít e tekintetben egymás
hoz. Csak az emberiségen belül fejlődött ki az óriási különbség.
De mégis az embert illeti meg a korona. Ő lett az élő világ
mestere, ura és vezére és meg is érdemli ezt. Utoljára fejlett
ki az egész teremtésben, de tényleg ő fejlődött ki legjobban,
mert mindenből kapott valamit és főképpen ő kapta az isteni
ajándékot. Ő az első igazán harmonikus lény.
Korántsem azt akarom ezzel mondani, hogy tökéletes
volna e tekintetben. Sőt, ellenkezőleg, szívem mélyéből hiszem,
hogy az ember teremtése csak első kísérlet, nem is nagyon
sikerült kísérlet. De a harmonikus lények sorozatában, mely
ezentúl jönni és keletkezni fog, ő a kezdet, az elvileg első példa,
az élet történelmében az új fejezet.
Tényleg megvan tán benne a lehetőség, hogy harmo
nikus életet élhessen, ha csak akar — ezt a lehetőséget nélkü

lözi az egész állatvilág. Ösztönök szabják meg az életüket.
A csodálatos termiül meg hangya tényleg civilizált lény: nem
lehet kétség benne, de mégis csak rabszolga, vakon követi
az életszabályt, melyet örökölt. De az ember nem rab. Sza
badon határozhat. Állatias lehet, bestiális, sajnos, milyen sok
szor nem emelkedik túl ezen a határon. Nyomorult lehet, aljas,
csúnya, rossz, öngyilkos, de meggondolt is lehet, nemes, szép,
idomított és nevelt, csaknem isteni jóság áradhat belőle,
zseniális lehet, mert lelkében megvan ez a szabad akarat,
mely uralja és igazítja életét. Ördög és Isten együtt lakik a
lelkében, visszatükrözi mindkettőt, de több is van benne, az
isteniből és a pokoliból harmonikus kiegyenlítést tud terem
teni, rossz és jó tulajdonságaiból harmóniát tud nevelni, Ő
uralkodik az életen, nem szolgál neki.
A harmónia gondolata még felülmúlja a vallás ideálját.
Mert az el nem érhető, míg harmónia az élet legfőbb elérhető
célja.
Ez a harmonikus természet már meg is látszik alkotásá
ban. Termete és arca milyen harmonikus, ha egy görög szob
rot összehasonlítunk valamely gorilla fejével. A harmónia
utáni törekvés áthatja az ember életét. Számtalanszor letért
már az emberiség az igazi útról. Egyoldalúan fejlett, minden
jó eszméből pokol lesz, ha egyoldalúan túlozzák. De mindig
visszatalált a vezetőcsillaghoz, mely ott csillog a jövőben, a
harmóniához, mely szerint gondolkodunk és élünk.
Ezért mondom, hogy az igazi ember csak fog jönni! Ki fog
fejlődni a jelenkori emberiségből, ki fogja őt selejtezni a sok
küzdelem, úgy, ahogy kivált a mai művelt ember az állatemberből. És hogy ezt a mondatot, mely évszázadokra és
évezredekre céloz, megértsük, el kellett olvasni ezt a könyvet.
Mert csak aki ismeri az egész állatvilágot és az élet törvé
nyeit, az tudja megérteni az emberi természetet és azokat a
lehetőségeket, melyeket a teremtő erő plántált testünkbe,
lelkünkbe.
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