
ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Míhelics v i e
A karácsony ünnepével végetért

adventi időszak kiemelkedő szent
írási alakjáról, KeresztelőSzent Já
nosról mindazt feljegyezték az
evangelisták, amit jellegzetesnek és
fontosnak tartottak. Egy részletről
azonban nem emlékeznek meg, ar
ról, hogy hol szenvedett vértanú
ságot János. Nyilván, mert a hely
nek nincs leülönősebb szerepe az
eseményekben s annak utólagos ki
nyomozása is csupán tudományos
érdekesség.

Aki elsőnek foglalkozik a kérdés
sel, Josephus Flavius, a zsidók je
les történetírója. Ö a leghatározot
tabban állítja, hogy anagy prófé
tát és igehirdetőt Transzjordániá
ban, közel Nabatei határához, a
Machaerus-kastélyban végezték ki.
A legősibb keresztény hagyomány
ban erre vonatkozóan semmiféle
támpontot sem találunk, a bizánci
korból származó hagyomány pedig
annak ellenére, hogy Machaerus ak
kor egy keresztény falu neve volt
és Flavius múveít is ismerték, a ki
végzés helyéül Jeruzsálemet vagy
Szebasztét jelölte meg. Aligha két
séges azonban, hogy ez a hagyo
mány tévedésen alapszik. Okkal fel
tehetjük, hogy a bizánciak csak
azért gondoltak erre a két városra,
mert tudták, hogy ott álltak hajdan
Herodes palotái, Az a körülmény
azonban homályban maradt előtcük,

hogy ezek a paloták nem annak a
Herodes Antipásnak a palotái vol
tak, aki Keresztelő Szent Jánost
üldözőbe vette.

ll,. keresztény mult vizsgálói eb
ben a kérdésben ma már egyedül
Flaviust tekintik hitelesnek. Flavius
sem volt ugyan kortársa Keresztelő

Szent Jánosnak, mert meg sem szü
letett, amikor János már meghalt,
de időben így is a legközelebb állt
hozzá az összes írók közül s igen
jó értesülései lehettek.

24

Flavius többször is szól Macha
erusról, legbővebben a "Zsidó há
ború" VIII. könyvében, amikor le
írja, hogy Jeruzsálem elfoglalása
után miként vette be ostrommal Lu
cilius Bassus római hadvezér Ma
chaerus fellegvárát. "Ez a megerő

sített állás - úgymond - igen al
kalmas volt arra, hogy a biztonság
szilárd reményét táplálja azokban,
akik falaik közt ültek, és habozást
meg félelmet keltsen azokban, akik
megtámadására kényszerültek. Ma
ga a falakkal körülvett térség
ugyanis egy szikla-kiszögellés,
amely igen nagy magasságban
emelkedik, köröskörül pedig völgy
szorosok zárják el, amelyeknek
mélységét fel sem mérheti szem. Az
a völgyszoros, amely nyugat felé
zárja el, 60 stadiumra terjed és a
Holt-tengornöt végződik. A keletre
néző szakadék legalább 100 rőf

mólységű s ez egy hegynek fut neki,
amely átellenben fekszik Macha
erussal." Alexander Janneus erősí

tette meg először ezt a helyet, az
után pedig, hogy Gabinus lerom
bolta, Nagy Heródes építtette újjá.
"Herodes egy tágas területet falak
kal és tornyokkal vett körül s be
lül várost alapított, amelyből egy
kapaszkodó a csúcsra vezetett. A
csúcs köré külön falakat húzatott, a
sarkokon tornyokkal, amelyek
mindegyike 60 rőf magas volt. En
nek a várnak kőzepén királyi pa
lotát emelt, amely nagyságával és
termei szépségével büszkélkedett. A
legalkalmasabb helyeken sok cisz
temát helyezett el, hogy azok ősz

szegyüjtsék és bőségesen szolgáltas
sák az esővizet."

Amikor Lucilius Bassus seregével
Machaerus alá ért, úgy rendelke
zett, hogy a keleti oldalon levő sza
kadék betöltésével teremtsenek utat
a vár megvívásához. A körűlzárt

zsidók az idegeneket az alsó város-



ban hagyták s ők maguk a felső

erődbe költöztek, ahonnan nap-nap
után kirohanásokat intéztek a föld
töméserr dolgozó rómaiak ellen.
Amikor az erőd mégis elesett, Fla
vius szer-int 1700 zsidó harcost öltek
meg a rómaiak, a nőknek és a
gvermekeknek azonban elvonulást
engedtek.

BellaT1nino Bagatti olasz régész
nemrégiben bejárta azt a területet,
amelyre ráillik Flavius leírása,
hogy a maga részéről is elvégezze
és ellenőrizze a tudományos azono
sításokat. Azokat az adatokat is,
amelyeket előrebocsátottam, az ő

beszámolójából vettem, amelyet az
O.~seTvat()re Romano tett közzé.
Transzjordániának ezen a részén,
az Ammaritól délre 45 kilométerre
(~föLibb község környékén még
nincsenek műut.ak, úgy hogy Ba
gatti csak terepjáró jeeppel mehe
:ett tovább. Libbtől délnyugatra a
Holt-tenger irányában 12 kilométert
huladva ór t el Atarusba, majd in
non erősen délre fordulva 10 ki lo
méteres út után El Mekawcr fa
Jucskába, amelyet névelemzés alap
ió n az er:;ykori Machaerus utódává
n yilvánítottak.

A hegyoldalban elszórtan épült
kevés ház - mint Bagatti írja 
csak igen kis részét foglalja el az
antik város területének, amelyet a
romok jeleznek. A romépületek fa
lai durván faragott kövekből állnak
fs négyszöget alkotnak. A measze
kott formájú lakóházak lehettek.
Csupún két romori látható félkör
alakú kiképzés. Az egyik későbbi

építménynek látszik s valószínűleg

a mohamedánok használták mecset
nek. A másik kétségtelenül egy ke
resztény templom maradványa. A
közelben elszórt mozaíklapok, ame
lyek közül a nagyobbak fehérek, a
kisebbek színesek, arra engednek
következtetni, hogy a templom pad
lózata mozaikkal volt kirakva. A
szentély mellett kívül egy kövekből

összerakott mesterséges barlang lát
ható, amelynek nagyobbik része a

templom alá nyúlik. Nyoma sincs
benne vakolatnak, ez tehát kizárja,
hogy ciszterna lett volna. Sokkal
valószínűbb, hogy valami vallásilag
tisztelt helyet zártak így körül. A
rom délkeleti oldalán vagy 15 sír
különböztethetőmeg, de csak szak
szerű feltárás után lehetne megál
lapítani, hogy a klasszikus vagy a
bizánci korból maradtak-e fenn.

Kis ösvény visz a falucskából egy
elszigetelten álló domb felé, amely
nek profilja élesen rajzolódik bele
a látóhatárba. Ez az ösvény már
csak gyalog vagy szamárháton jár
ható. A domb neve El Meshneqeh.
Az ösvény egy földnyelvhez vezet,
amely a két hegyet összeköti. Két
szíklába vágott ciszterna mellett ha
ladunk el. Az egyiknek gyűjtőcsa

tornája El Mekawer, a másiké El
Meshneqeh irányában épült. Abban
a magasságban, amely hozzávető

leg ugyanolyan távolságban van a
csúcstól, mint a völgyszoros feneké
től, rendetlenül egymásra dobott
kövek halmaza fekszik a földnyel
ven, nyugatra tőle azonban olyan
rendbe rakott kövek, amelyek a ró
mai tábor megszekott képéhez tar
tozik. Nem nehéz így elképzelni az
ostromló rómaiak elhelyezkedését.

Felhágni 3. csúcsra még ebből a
magasságból sem könnyű, mert
nincs semmiféle ösvény s állandóan
kapaszkodni kell. A keleti oldalon
itt-ott kövek emelkednek ki, ame
lyek egy kezdetleges lépcső kép
zetét keltik, de errefelé is keserves
a feljutás.

A csúcsra érve tisztán kivehetők

egy erőd nyomai. A körülzárt négy
szög egyik oldala kereken 70, a má
sik 40 méter. A külső falból a leg
épebb egy sarokrész durván fara
gott kockakövekből,Kívül egy cisz
terna erős vakolással. Egy másik
ciszterna szinte közepén fekszik az
erődnek. Távolabb keletre egy ma
lomkő és megmunkált kövek. Sok
cserép is hever szanaszét, amelyek
nyilván még a római korszakból
valók, de egynémelyik még ennél is
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sokkal régebbi lehet, mert hiszen
a hely már a Janneus-féle erősítés

előtt ís lakott volt.
Bagatti a tapasztaltak nyomán

úgy véli, hogy tévedett M. Glück,
a jeruzsálemi amerikai intézet igaz
gatója, amikor 1939-ben megjelent
tanulmányában El Mekawert az
egykori Machaerussal azonosította,
és pedig abban a formában, hogy
ez lett volna Machaerus alsó vá
rosa. Bagatti szerint ugyanis El
Mekawerről egyáltalán nem mond
ható, hogy "alsó", minthogy maga-
sabban fekszik a dombtetőnél, ame
lyen az erőd emelkedik. Az .,alsó"
és "felső" város megjelölés egyéb
ként sem alkalmazható itt, mert a
két hely között 2 kilométer távol
ság van, és semmi nyoma annak,
hogy egykor épületek lettek volna
köztük. Mindezek tetejébe Flavius
a két település szoros egységéről
beszél, ami csak akkor állhatja meg
a helyét, ha a kettő egyetlen várost
alkotott volna.

Glück nézetét már akkor nem
fogadta el tudóstársa, A. Smith, aki
amellett kardoskodott, hogy Macha-
erust egyedül El Meshrieqeh-vcl
kell azonosítani. Igaz, hogy beval
lotta: nem tudja hova tenni az alsó
várost, amelynek nyomát sem ta
lálni.

Bagatti most úgy véli, hogy El
Meshneqeht míndenképen azono
sítani lehet, sőt kell is a herodesi
erőddel, mert határozottan megfe
lel a Flavius-féle adatoknak, főleg

a völgyszorosok és a keleti föld
nyelv miatt. A csúcson levő falak
valóban abból az erődből lehetnek,
ahol Keresztelő Szent Jánost Jefe
jezték, vagy ahol legalább is el
rendelték a megölését. Ami nehéz
ségek felmerülnek, azokat Bagatti
szerint mind kiküszöbölhetjük, ha
figyelembe vesszük Flavius költői

nagyításait és túlzásait, amelyek itt
is megállapíthatók. Azt írja példá
ul Flavius, hogy a szem nem lát
hatja a völgyszorosole mélységét,
holott a valóságban nagyon is köny-

26

nyen felmérheti. Miért ne túlozt a
volna el a lakosok számát is az
ostrom idején? S ugyanígy tulzás
nak minősíthetjük az "alsó város"
elnevezést is. A valóságban bizo
nyára csak azok az épületek álltak
ott a vár tövében, amelyekben az
uralkodó alkalmazottai, szolganépe
és azok családjai laktak.

"Máriának." Ezzel az ajánlással
jelont meg annakidején Balzac
•.Eugénie Grandet: círnű regénye,
amely - legalább is Franciaország
ban - az író legnépszerűbb műve

lett. Az azonban, hogy ki ez a M;\
ria, Balzac titka maradt. Életében
nyilvánosan senki sem firtatta, de
nem derült rá világosság azután
sem, hoay Balzac IR50-ben, mind
össze 51 éves korában meghalt.
Azoknak a leveleknek egyikében,
amelyeket Balzac a nővérének kül
dött, említés történt ugyan egy
"naiv teremtésről", aki ezzel a kér
déssel lepte meg az írót: "Szeress
engem egy évig s én szeretni fog
lak egész életemben", ennek a nő

nek kilétét sem tudták azonban
megállapítani s így nem is kerül
hetett sor arra, hogy összekapcsol
ják a két ismeretlen mozzauatot.
Több mint egy század után a kér
dést mégis tisztázta két jeles Bal
zac-kutató, A. Chancerel és R.
Pierrot, akiknek tanulmányát a lil
lei egyetem irodalmi karának folyó
irata, a Revue des Sciences humai
nes tette közzé.

Annak a nőnek, akiről a bizal
mas közlés szólt, Maria Daminois
volt a családi neve. Amikor Balzac
1833-ban találkozott vele, 24 éves
volt, de már férjes asszony, mert
még 1829-ben feleségül ment M. du
Fresnayhez. Szépnek semmiképen
sem mondhatták, mert arcán ke
gyetlen nyomokat hagyott a himlő.

Ez azonban nem csökkentette ben
ne - mint Chancerel és Pierrot
megállapítja -, "a romantikus kor
szentimentális idealizmusát, amely



az élet értelmét a szerelemben vél
te felfedezni". Tanúsítja ezt az a
hasonmásban közölt önvallornás
szerű levele is, amelyet már öreg
ségében írt. Ebben olvassuk: "Bol
dog az, aki még bánkódasok árán
is élhet az emlékeiből."

Balzac a nővérének írt levélben
egy gyermek születéséről is hirt
adott. "Apa vagyok" - jelenti ki
nem csekély önelégültséggel. S va
lóban, az összehordott adatok mind
arra mutatnak, hogy Maria du
Fresnay 1834 június 4-én született
s ugyancsak Máriára keresztelt le
ányát Balzac a magáénak tartotta,
A Fresnay-család ma élő egyik
tagja elmondta a két kutatónak,
hogy ez az ifjabb Mária - az anya
könyvben már nem "Mária," ha
nem "Marie" -, aki neki nagy
nénje volt, sokat és szívesen be
szélt Balzacról. A nagy író gyak
ran megfordult házukban s ilyen
kor örömmel fecsegett és játszoga
tott vele. Ott volt az első szentál
dozásán is, s ő, Mária sohasem fe
lejti, milyen meghatódást tanúsított
Balzac annak az egész napnak fo
lyamán. Mi több, Balzac a végren
deletében is gondolt Máriára, aki
akkor 13 éves volt, s reá hagyta
azt a Girardon alkotta gyönyörű

feszületet, amelyre olyannyira büsz
ke volt. Ha hozzávesszük ehhez,
hogy Balzac egyik levelében, ame
lyet 1854-ben talált meg és hozott
nyilvánosságra André Billy, kife
jezetten szól az ő természetes leá
nyáról, akit éppen Máriának hív,
akkor egyáltalán nem kétséges,
hogy az "Eugénie Grandet" szer
zője Marie du Fresnay-t a saját
gyermekének tekintette.

Balzac nem elégedett meg azzal,
hogy a regényt egyszerűen Maria
du Fresnaynek ajánlja. Azt is hoz
záfűzte, hogy Mária portréja a
könyv "legszebb ékessége". Ami
körül eddig tehát vaktában tapo
gatództak, most már világosan lát
juk, hogy kiről mintázta az író
Eugénie alakját. A hősnő arcába

mélyedésekef fúrt a himlő, amely
"tönkretette a bőr bársonyosságát",
akárcsak Maria du Fresnaynél.
Eugénie férfias homlokú, erős aka
ratú, "olyan szépség, amely közön
ségesnek látszik". A Fresnay-csa
ládnak az a tagja, akitől a két ku
tató értesüléseket szerzett be, el
mondta, hogy Marie du Fresnay
szerint édesanyja magas termetű

nő volt, különösebb báj nélkül, s
öregebb korában határozottan fér
fias tipusnak hatott. Ha azonban
Balzac ilyen hűségesen megőrizte

Eugenie Grandet ábrázolásában
Mária fizikai vonásait - emeli ki
Chancerel és Pierrot -, akkor ké
telkedhetnénk-e abban, hogy mí
helyt az utóbbit jobban megismer
tük, Eugénie erkölcsi jelleme is új
fényben tűnik fel előttünk? Az
ajánlás ebben a tekintetben sem
kívánhatott megtéveszteni minket.
Megállapíthatjuk, hogy amiért Bal
zac csodálta Máriát, a gyöngédség
és szelídség, a hűség, a bátorság,
a kötelességek alázatos teljesítése,
mindazoknak az erényeknek gya
korlása, amelyeket bizonyos szer
telen romantizmus alábecsült. "Igaz
- jegyzik meg a tanulmány írói
-, hogy a szkeptikusoknak itt mód-
juk volna mosolyogni, mert utal
hatnának arra, hogy a fiatal asz
szony már férjnél volt, amikor
megajándékozta Balzacot szerelmé
vel. De nem a mi feladatunk az itél
kezés, s egyébként is ahhoz, hogy
mérlegelhessük az indító okokat,
meg kell várnunk, amíg több vilá
gosság vetődik Mária életére."

Egyik legérdekesebb s meglehe
tősen váratlan mozzanata a tanul
mánynak az a megállapítás, hogy
Mária mégsem magyarázza meg
teljesen és maradéktalanul Eugéníe
személyiségét. Főleg a regény vége
felé rájövünk, hogy egy másik nő

szorítja már ki Balzac lelkében a
szerény Máriát. Hanska, a lengyel
grófnő ez, akinek növekvő s vé
gül is mindent elsöprő befolyását
az íróra ma sem tudjuk megérteni.



Antoine Adam, aki a Lettres
Franrui,ses-ben foglalkozik a dolog
gal, példásnak mondja Chancerel
és Pierrot munkáiát. "Hogy milyen
utakon, a szerenesés véletlenek és a
t udomány milyen találkozásain át
jutottak el ehhez a felfedezéshez,
tanulmányukban a legelevenebb
módon fejtik ki. Következtetéseik
nemcsak meggyőzőek, de végérvé
nyes igazságként szűrődnek le."
Adam több képpel is kíséri ismer
tetését. Köztük van a Girardon ké
szítette remekművű feszületé, ame
lyet Balzac a leányára hagyott, s
a végrendelet erről intézkedő sora
inak hasonmása is.

*
Soha sem gondoltam volna arra,

hogy az oposszum, amelynek nevét
mindeddig csak a szőrméje miatt
jegyeztem meg, a sok furcsa élő

lény között is a legkülönösebbek
közé tartozik. Amint azonban elol
vastam a jeles svájci tudományos
író, Hetli Fritz-Niggli értekezését,
s utána belenéztem a kezem ügyé
be eső lexikonokba, némi megnyug
vással állapítottam meg, hogy ezek
8'2:11 említik az oposszumnak azt a
.iellcgzetcssőgót, amely miatt érde
mes rá felfigyelnünk. Ez pedig az,
hogy az oposszum alighanem a föld
kerekség legrégibb állatfajtája,
mindenesetre a legrégibb azoknak
8.'1. emlősöknek sorában, amelyek
Amerikában találhatók. "Ein leben
des Fossíl« - ahogy Frttz-Niggli
mondja, ma is meglévő őslény,

amelynek már a fennmaradása is
izgalmas kérdés a tudomány szá
mára.

Még 1915-ben történt, hogy egy
kanadai kutató, Brown, krétakori
rétegből kiásta egy kicsiny emlős

csontjait, amelyek egy szarvakkal
biró óriás-szaurusz váza mellett fe
küdtek. A szaurusz-leletnek nsrn
nagy fontosságot tulajdonítottak,
rnert az óriásgyíkot már akkor if>
eléggé ismerték. Annál nagyobb ér
deklődéssel fordultak a kicsiny em-

lős felé, amely minden 'l:iló;;;ínü
ség szerint a szaurusszal együn
pusztulhatott el. Az igazi meglepe
tés azonban akkor következett, ami
kor Matthew kétséget kizáróan be
bizonyította, hogy a csontok a ma
is élő oposszum csontjaival egyez
nek. A kicsiny emlős tehát kerek
80 millió évvel élte túl erőtől duz
zadó hatalmas kortársát. 19<v" hogy
hajdanában az oposszumnak 18g
alább tizenegyalneme tenyészet t
Amerikában s közülük csak egy
a "Didelphys" győzte a Iétharcot .a
magasabbra fejlődött emlösőkkel,

rajta keresztül azonban rr.aga a
nem míndeddig megmaradt..

Az oposszum körülbelül akkora,
mint a házimacska. Színe szürke
vagy fekete-sárga-fehér árnyalatú.
Hosszú farka csak a tövén szőrös.

Feje hosszú, nyaka rövid és vastag,
arcorra hegyes. Egészen kezdetleges
fogai vannak. Termete meglehető

sen otromba. Végtagjai rövidek, uj
jai majdnem egyenlő hosszúságúak.
Hátsó lábain külön áll a hüvelyk
ujj, s ennek, valamint farkának se
gítségével, amellyel fogni tud, kú
szik a fákon. Nagy, sötét erdőkben

él, víz közelében. Szállásul valami
száraz üreget, esetleg faodut, elha
gyott patkány- vagy mókusfészket
választ. A bélésanyagot: fú csomót,
lombot, pelyvát hurokszei-űen ösz
szegörbített farkába tömi s úgy vi
szi oda.

Nappal alszik és csak az éjsza
ka beálltával indul neki, hogy ma
gányosan becserkéssze a környéket.
Főleg a nagyobb rovarokra és csú
szó-mászókra vadászik, de általá
ban mindent megeszik, még a gyü
mölcsöt is. Könnyen rákap a tojás
ra és ha már megizlelte a meleg
vért, réme lesz a madaraknak és a
kisebb emlősöknek.Még Brehm irta
meg, hogy a vértől megrészegült
oposszum hihetetlen pusztítást vé
gez. Volt rá eset - úgymond -,
hogy a tyúkólban, ahová betört, az
összes baromfit megölte; a húsuk
hoz hozzá sem nyúlt, csupán a vé-



rüket szívta ki, s reggel a gazda
ott találta alva a gyilkost a kihült
tetemek között. Míndazt a rosszat,
ami átment róla a köztudatba,
Fritz-Nigglí szerint mégsem hagy
ták helyben az újabb megfigyelé
sek. Az például, hogy az oposszu
mok egymást is megtámadják. sem
mivel sem gyakoribb jelenség, mint
táplálékhiány esetén a többi rág
csálónál. Az is csak nagyritkán for
dul elő, hogy az éhes oposszum a
saját farkát harapdálja le.

Mi az azonban, ami a mai eposz
szurnot is hamisítatlan őslénynek.

"élő ásatagnak'' mutatja? Főleg a
bonctani szerkezete és szembetű

nően a szaporodási módja.
A nőstény évenként kétszer vem

hes, jóllehet Reynolds megfigyelése
szez-int havonként csak 12 óra az
az idő, amikor megtermékenyíthető.
A vemhesség mindannyiszor átlag
13 napon át tart s utána már meg
születnek a föld legparányibb em
lősei. Az anya 10 perc alatt 20-25
kölyköt hoz világra, amelyek nem
nagyobbak 11 milliméternél. Nyo
morúságos lárvák ezek, csupaszok,
vakok, nincs kialakult hátsó lábuk,
sem normálisari működő szájuk. Az
elülső lábaik már fejlettebbek, mert
ezekre feltétlenül szükségük van,
hogy elérjék az anya védő és táp
láló erszényét, amely 5 centiméter
távolságra van tőlük. A világra jövő

lárvák elülső lábaikkal ide-oda ka
szálnak, hogy valamiben megka
paszkodhassanak. Amelyiknek sze
rencséje van, meg is ragadja az
anyja szőrét, s ha tovább is ked
vez neki a sors, felhúzza magát a
keresett erszénybe. Az anya a leg
csekélyebb mértékben sem segít
kicsínyeinek. Egyes ujszülöttek
ügyesen és sebesen mozognak és
15-20 másodperc alatt megteszik
a fáradságos utat, a gyengébbek és
tehetségtelenebbek viszont el sem
jutnak oda. A kiválasztás tehát már
a születéskor selejtez közöttük.

Az erszény elérésével azonban
nem dőlt még el a versenyfutás az

életért. Az anyának ugyanis mind
össze 13 emlőszemölcse van s mínd
egyiket csak egy lárva veheti bir
tokába. Amellett a 13 szemöles kö
zül rendszerint '(, legfeljebb 10 a
működő, úgy hogy az uj szülöttek
nek alig a fele számíthat táplálék
ra. A' többinek már eleve el kell
pusztulnia. Az emlőszemölcs, ha a
lárva elcsípí, nyomban kitágul an
nak a szájában, úgy hogy az állat
ka formálisan rágornbolódík az
anyjára. Reynolds megfigyelte, hogy
25 ujszülött közül 19 érte el az er
szényt s ezekből 11 tudott rátapad
ni az anyai kebelre.

Mintegy 10 hetet töltenek a sze
rencsések ebben a helyzetben s köz
ben a gyufaszál súlyú lárvából
egérnagyságú állattá fejlődnek. At
tól függően, hogy mikorra fejlődött

ki teljesen a szájuk, közben már
le is válnak az emlőröl, a tizedik
hét vége felé pedig, mihelyt a sze
mük is kinyilt, nappaira már el is
hagyják az erszényt. Az éjszakát
azonban két hétig még to
vábbra is az erszényben töltik. Az
utolsó 5-6 hétben tehát elég ne
hezére eshetik az éjszakai vadá
szat az anyának, amely egész csa
ládját kénytelen magával cipelni.
A születéstől számított 12 hét után
a fiatalok már az erszényen kívül
is tudnak táplálkozni. Ettől kezd
ve az anyjuk hátán lovagolva vagy
mellette ügetve csinálják végig a
portyát, Az együttlét ideje, amely
nek vége felé az anya tikkelő hang
gal gyűjti maga köré és vezeti köly
keit, mintegy 15 hétig tart. Akkor
azután az anya egyik napról a má
sikra beszünteti gondoskodását, sőt

már ő lopja el a kölykök orra elől

a táplálékot.
Szorgalmasok és komolyak ezek

az anyjuktól elszoktatott, részben
elmart kicsiny oposszumok - írja
Fritz-Niggli. Nem játszanak, mínt
más fiatal állatok, hanem míníatür
felnőttek gyanánt róják a létfentar
tás útjait. S legalább is a nőstények

hamar megismerkednek az élet ter-



hével. Ezek már négyhónapos ko
rukban ivarérettek, míg a himek
nyolc hónap multán érik el érett
ségüket.

Az imént leírt szaporodási mód
nál nincs szükség arra, hogy a mag
zat méhlepényen át függjön össze
az anyával, miként a magasabb, a
placentás emlősöknél, s nincs szük
ség köldökzsinórra sem. Mint tud
juk, nem az oposszum az egyetlen
ilyen erszényes állatfajta. Ausztrá
liában, ahol az ősi állatvilág legin
kább maradt fenn, egész csomót ta
lálunk belőlük. Ott a kenguru, az
erszényes borz, az erszényes nyest,
a sokféle erszényes patkány, s hogy
meg ne feledkezzünk róla, az erszé
nyes medve, a "koala", amely mó
kás külsejével a 'I'eddy-mackók
mintája lett. Mindezek az erszénye
sek azonban a legrégibb mult óta
jelentős fejlődésen mentek át s
egyedül az oposszum az a tipus,
amelyikről elmondható, hogy sem
mit sem változott. Mi lehet a ma
gyarázata ennek?

Egyik oka talán az igen korai
ivarérettség és a viszonylag nagy
szaporaság. Másik talán az a kö
rülmény, hogy egyetlen ragadozó
sem kedveli az oposszum húsát; az
oposszum így, ha támadás fenye
geti, rendszerint meg is menekül
azzal, hogy holtnak tetteti magát.
Fennmaradásának legvalószínűbb

magyarázata azonban a páratlan al
kalmazkodó képesség. Az oposszum
semmi irányban sem specializáló
dott különösebben. Sok mindent
meg tud tenni, de semmit sem va
lami kiválóan. Már Brehm is ki
ernelte az oposszum "borzalmas bu
taságát", s valóban, az újabb meg
figyelések sem állapíthattak meg
róla semmi olyan készséget vagy
tehetséget, amely a környezet hirte
len változásával végzetére lehetett
volna. Kétségtelen ugyanis, hogy a
kihalt állatfajták mind az egyolda
lú specializálódás miatt pusztultak
el, mert az állandó kiválasztódás
nyomán olyan lényekké fejlődtek,

amelyek pompásan megéltek a kör
nyezetükben, de csak ebben a meg
határozott környezetben élhettek
meg. Ha a környezet változásának
idejében valamelyik fajtában volt
még elegendő másirányú öröklött
tulajdonság, akkor ezek kibontakoz
hattak, s új állatfajta képződött,

amely már az új feltételekhez ido
mult. A kimondott "specialisták"
azonban sorjában és menthetetlenül
kivesztek. Egyedül az ostoba, a sem
miben sem "szakértő" oposszum élte
túl millió és tízmillió évekkel az
óriás hüllők korát.

*
Nem új az az aggodalom, hogya

föld nyersanyag-készletei ki fognak
merülni. Már a századforduló előtt

felvetették ezt a kérdést s komolyan
is foglalkeztak vele. Akkor azon
ban mindenekelőtt a szénre és vas
ra, később az olajra gondoltak.
Hogy az ipari országoknak a víz
okozza majd a legtöbb gondot, ál
mában sem jutott senkinek eszébe.
Ma pedig ez a helyzet Németország
ban, Belgiumban, Északfranciaor
szágban és Angliában. A "Vereini
gung Deutscher Gewasserschutz"
legutóbbi közgyűlésén - mint a
Wort und Wahrheit irja - egye
nesen nyugtalanító megállapítá
sokat tettek a vízügyi szakértők.

A talajvíz szintje állandóan süly
lyed. A felszíni vizek egyre mocs
kos abbak s a nagyvárosok és ipar
telepek szennyvizei fokozódó mér
tékben mérgezik őket. A folyókból.
amelyek hajdanában egy önmagát
megújító táj érhálózatát képezték,
partok közé szorított hajózási utak
és nyilt kloakák lettek. Nemcsak
a folyók öntözte vidék régi vará
zsa ment veszendőbe, de a víz,
amely már nem képes a biológiai
tisztulásra, a közegészséget veszé
lyezteti. Emberre, állatra egyaránt
ártalmas. Nem minden alap nélkül
keresnek kapcsolatot a megromlott
víz és a gyermekbénulás között. A
legpiszkosabb valamennyi német
folyó között éppen a legszebbik, a



Rajna, amely évenként 14.000 tonna
koncentrált ipari sókat és 4 millió
tonna ürülék-iszapot visz magával.

Mtközben a talajvíz szintje sülv
lycd, folyvást emelkedik a vízfo
gyasztás, amit nagyobb részben az
ipari szükséglotek, kisebb részben
az egészégügyr igények növekvese
magyaráz. Az egy főre eső fogyasz
tás 1900-ban napi 90 liter, a mult
évben már 250 liter volt. A vízveze
tékekben csökken a nyomás, úgy
hogy a kutak szaporítása mellett
mind gyakrabban kell folyóvizek
hez nyúlni vagy belső tavakat léte
siteni, ami rendkívül súlyos kiadá
sokkal jár.

Mindezeknek a bajoknak megvi
tatása során egyöntetűen kifejezés
re jutott az a felfogás, hogy meddő

dolog volna az ipari üzemek és u
nagyvárosok visszafejlesztésének
lehetőségét mórlegelní. Nem hátra,
hanem előre kell haladni, a víz ke-

A KIS ÚT

zelcsének és felhasználásának töké
letesebb technikája felé. A már mű
ködő derítőtelepek, amelyek a
szennyvizek megtisztítására szol
gálnak. egytől-egyig beváltak s így
csupán pénzkérdés, alapjában belá
tás és jóakarat kérdése, hogy ahol
szüksége mutatkozik, mindenütt al- .
kalmázzák ezeket a modern műsza

ki berendezéseket. Egyes szakértők

úgy vélekedtek, hogy kereken 800
új derítőteleppel elégíthetnék ki a
legsürgősebb követelményeket. Ah
hoz azonban, hogyanehézségeket
gyökeresen megszüntessék országos
tervre lenne szükség, amelynek
megvalósítása a hozzávetőleges szá
mítások szerint hosszú időn át leg
alább 600 millió márka évi befek
tetést kívánna. Azt is hangoztat
ták azonban, hogy ha a javasolt in
tézkedések elmaradnak, akkor a
vízhiány egymagában is határt fog
szabni bármiféle ipari fejlődésnek.

Többször olvastam már a Kis Útban, hogy hajlamainkat meg kell
nemesíteni és jó cél szolqálatába állítani. Hát kérem, nekem egészen más
a véleményem, és megmondom egyszerűen, magyarosan, hogy kutyából
nem lesz szalonna. Nekem hiába mondják el szép hegedűszóban, hogy
.~<;abad akarat van, amikor más alkalommal aztán mégis beismerik, hogy
a természetünket nem lehet megvált"oztatni, csak megnemesiteni. Ennek
nincs semmi értelme.

Ha megengedi. az egyszerűbb utat
nilasztjuk a feleletre: a példát.

Minden gyökérnek vannak nemes
és vannak fattyú hajtásai, amelyek
nagyon is gyakran elszívják az élet
erőt, elveszik a napsugarat a ne
mes hajtástói. Világos, hogy a ker
tésznek nem az u feladata, hogy a
növényt kiirtsa és másikat ültessen
helyébe, amelynek ugyancsak meg
lesznek megint a fattyú hajtásai,
ii "nem az, hogy fejlődési lehetősé

get teremtsen a nemes hajtásoknak.
.iletőleg gondoskodjék arról, hogy
a nemes hajtások megfelelő irányt
vegyenek, ne Ierdüljenek el, ne bur
.ánozzanak mértéktelcnül stb. Mert
minden jóból lehet rossz is.

Van, aki nagyon ügyel arra, hogy
mindig őszinte egyenes legyen. Ez
nagyon szép is, de ilyen ember
könnyen lehet tapintatlanná, szere
tetlenné, sőt kegyetlenné. Más vi
szont sokat ad arra, hogy mindig
tapmtatos, körültekintő, - és egy
szer csak észreveszi, hogy szeret
minden nehézség alól kibújni, és
hogy bizony könnyen meglapul
minden szíre-szóra,

Az olyan ember, akinek nagy dol
gokban szilárd meggyőződései van
nak, könnyen beleesik abba a hi
bába, hogy kis dologcan is nvakas,
makacs lesz és csak a saját el gon..
dolását tartja egyedül helyesnek, -
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