
Hangyaország
Idén sok volt a hangya. Tulajdon-

képpen nem is idén indult ez a folya-
mat, csak idén nagyon kedvezõek
voltak a feltételek – sok esõ, meleg –,
és a már különben is hatalmasra nõtt
boly elviselhetetlenül sok hangyacsa-
pást indított mindenfelé a kertben.
Már nem volt hely, ahol nyugodtan
meg lehetett volna állni vagy ülni.
Már a házat is teljesen körülvették,
bár akkor be még nem jöttek.

Ismertem õket régrõl. Már vagy het-
ven éve együtt élünk. Nem volt bajunk
egymással. Normális szimbiózis ala-
kult ki közöttünk. Nem szorultunk
egymásra, de nem is akadályoztuk,
sértettük egymás köreit. Tulajdonkép-
pen ez volt az egyik olyan élõlény a
kertben, amelyrõl alig tudtam valamit.
Most, a helyzet következtében meg
kellett ismerkednem velük.

Az ismerkedés folyamatát le kell ír-
nom, mert ez vezetett aztán értésem
ismeretekre és tapasztalatokra alapo-
zott növekedéséhez. A következõket
tudtam meg hozzáértõ emberek írása-
iból és saját megfigyeléseimbõl.

A hangyák (Formicidae) családja a
társas életû hártyásszárnyúak rend-
jébe tartozik. Különleges életmódjuk
és sokszor az emberéhez hasonló szo-
kásaik tárulnak a természetben gyö-
nyörködõ elé: szervezett államuk, bá-
mulatos építményeik, vándorlásaik,
vérengzõ csatáik és ezer más dolguk.
A hangyát úgyszólván mindenki isme-
ri, mert gyakran az is kénytelen meg-
ismerni, aki nem keresi fel a termé-
szetben. Tudjuk, hogy hívatlanul is
megjelenik az emberi lakásban, s
ilyenkor láthatjuk a legjobban, hogy
milyen szívós emberi munkába kerül,
amíg túljárhatunk az „eszükön”.
Bármilyen „eszeseknek” látszanak is
a hangyák államuk megszervezésé-
ben, kertészkedõ munkájuk közben,
rabszolgákért folytatott harcaik alatt
vagy mint békés állattenyésztõk, so-
hasem szabad elfelejteni, hogy ezek a
szokásaik az emberi szokásokhoz
csak hasonlítanak, de velük nem
egyenlõ értékûek (A. E. Brehm: Az ál-
latok világa).

Igen. Így történt. A nagyon kedve-
zõ feltételek a hangyák elszaporodá-
sához vezettek, és miközben az övék
megnõtt, a mi életterünk beszûkült.
Tudományosan akartam hozzáállni a
dologhoz, és boraxszal meg sütõpor-

ral kezdtem, hogy ne okozzak nagy
kárt nekik. Az eredmény a nullával
volt egyenlõ. Igen, nagyon intelli-
gensnek bizonyultak. A porcukrot ki-
ették, a sütõport otthagyták. Igaz,
hogy a célom sem volt kicsi. A há-
zunk mögötti bolyt akartam távozásra
bírni, mert hamar beláttam, hogy a
többi megoldás csak részleges ered-
ményhez vezet. Akkor még nem tud-
tam, mibe fogtam. Nem akarom rész-
letezni a dolgot, de ráment a nyaram,
mire egy szép augusztusi reggelen ar-
ra ébredtem, hogy a ház körül már
egyetlen fekete fahangya sincs.

De ne szaladjunk ennyire elõre.
Több éves együttélésünk alatt mind-
azt megfigyelhettem, amit a tudósok
is. A hangyák országa jól szervezett,
jól mûködõ, jól megalapozott ország.
Alapja a hihetetlenül nagy szaporulat
és az évmilliók alatt kifinomult mun-
kamegosztás, valamint a nagyfokú
érzékenység a boly életére és környe-
zetük dolgaira.

Rendszerint három formája jelenik
meg egy fajon belül: a szárnyas hím,
a szárnyas nõstény és a szárnyatlan
munkás. A szárnyas nõstény a meg-
termékenyítés után elveszti szárnyát,
de ezután is meg lehet ismerni hatal-
masan kifejlõdött potroháról. Ezeket
a megtermékenyített nõstényeket ne-
vezik királynõknek.

Megfigyelhettem õket tavasztól
õszig, ahogy a még langyos meleg-
ben vánszorogva megindulnak, majd
tempójuk az idõ melegedésével egyre
gyorsul, hogy aztán már hihetetlen
sebességgel száguldva táplálják egy-
mást és utódaikat, majd az õsz bekö-
szöntével egyre jobban lelassulva,
sok hónapra álomba merüljenek.

A munkások voltaképpen elsatnyult
nõstények. Ezzel szemben agyvelejük
erõsebben fejlett, mint az ivaros egyé-
neké, és ennek köszönhetik szellemi
képességeik magasabbrendûségét,
úgyhogy a hangyamunkások igen sok-
oldalú munkát tudnak végezni.

De õk csak a munkások – ahogy ne-
vezik õket –, a boly látható része.
Annyit magam is megfigyelhettem,
hogy a hangyaországút – amely fel-
ment egészen a fenyõim csúcsáig –
hömpölygõ áradatában rend van.
Rend, de nem mechanikus és nem szo-
kásos. Igen figyelmes rend, amely
minden váratlan eseményt észrevesz,

és azonnal reagál rá. Nem rutinszerû-
en és nem is szokásosan, hanem az
adott helyzetnek megfelelõen. Megfi-
gyelhettem, amit a tudósok is, hogy ha
egy hazafelé tartó, feltankolt – vagyis
nagy potrohú – munkás találkozott
egy éhes – vagyis lapos potrohú –,
rendszerint a bolyban dolgozó társá-
val, aki éhségét csápmozgásával ki is
nyilvánította, azonnal leállt, és mege-
tette. Ha eközben kiürült a bendõje,
megfordult, és ment vissza a fára táp-
lálkozni, a jóllakott pedig elindult a
boly belseje felé, hogy elvigye a meg-
szerzett táplálék egy részét a királynõ-
nek és az utódoknak. Ugyanakkor se-
hol sem láttam munkanélküli, kolduló,
segélyezésre szoruló hangyákat, vagy
ingyenélõ, henyélõ, napozó hangyákat
egy bolyon belül. Tolvajokat igen, de
azok nem abból a bolyból valók, ha-
nem más fajhoz tartozók voltak. Igen,
a hangyák dolgainak megfigyelése
közben mindig gondoljunk a hangya
és az ember agyveleje közötti óriási
különbségre, és akkor megláthatjuk a
„hangyakultúra” és az emberi kultúra
közötti lényeges eltérést, bármennyire
hasonlítanak is egymáshoz. Pontosan
így van. És nemcsak ezekben láttam
meg a lényeges eltérést. Megfigyel-
hettem, hogy a fõ országútról letérve
mindenfelé találkozhattam egy-egy
kószáló egyeddel. Nem néztem utána,
mennyire igaz, de úgy gondolom,
hogy ezek a legtapasztaltabb öregek
lehetnek, akiknek az ismeretei már
olyan bõségesek és kifinomultak,
hogy rájuk lehet bízni a nem annyira
fizikai, mint inkább „szellemi” felfe-
dezõ munkát. Õk találkoznak azután
elõször új, tetûkkel megrakott fenyõ-
fákkal, hatalmas élõ gilisztákkal, vagy
döglött egérrel, madárral. Nem tudom,
hogyan értekeznek egymással, de egy-
egy ilyen felfedezés után nem sokkal
már hatalmas sereg veszi körül az ál-
dozatot, hogy aztán méretétõl függõen
néhány óra vagy nap alatt csontokig
lepucolva bejuttassák a bolyba az utó-
dok táplálékaként. Igen, a táplálkozás,
az utódok felnevelését célzó táplálko-
zás a hangyák életének legfontosabb,
ha nem egyetlen célja. Megszerezni és
adni a táplálékot a rászorulónak, és
szolgálni a bolyt. Nagy elõnyük az
emberekkel szemben, hogy télire nem
kell raktározniuk, hiszen télen nem
táplálkoznak. Életük a létezésrõl – a
megszületésrõl, felnövekvésrõl, sza-
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porodásról, táplálkozásról, anyag-át-
alakításról és elpusztulásról – szól. És
hát még egy lényeges megfigyelés
tudtam tenni, amirõl még a szakiroda-
lom sem számolt be.

A munkásokon kívül egyes hangyafa-
joknak ún. katonáik is vannak, ame-
lyek jóval nagyobb termetûek, mint a
munkások. Különösen feltûnõen nagy
a fejük és rágójuk. A katonák hivatá-
sa igen különbözõ, sokszor valóban a
harcos feladatát végzik az állam meg-
védésében, legtöbbször azonban részt
vesznek a békés élet különbözõ mun-
káiban, így például a maggyûjtõ han-
gyák katonái a kemény héjú magvak
felbontásában segédkeznek, vagy
mint kapushangyák a portás köteles-
ségeit végzik.

Egyetlen konfliktust sem láttam a
munkások között. Sõt, a fentebb em-
lített táplálási találkozásokon kívüli
találkozásokkor – ami szinte lépésen-
ként elõfordul a nyári nagy forgalom-
ban – mintha néhány „szót” váltaná-
nak, megállnak, csápjaikat összedör-
zsölik, és csak aztán mennek tovább.
Igen, az egy másik helyzet volt, hogy
miután láttam, a sütõporos akcióm
nem vált be, kibontottam a borostyán
alól, és majdnem méter mélyen fel-
forgattam a korhadt tölgyfagyökér és
sziklák alá épített bolyt. A saját bõrö-
mön kellett megtapasztalnom a kato-
nák szerepét. De polgárháború vagy
háború azokkal, akik együtt élnek?
Kiirtani a saját fajtát? Elvek vagy val-
lási különbségek miatt? Soha!

A hangyaállam harmonikus rendjét a
rajzás közelgõ ideje szokta megzavar-
ni, amikor a nászrepülésre érett szár-
nyas hímek és nõstények lázas sietség-
gel igyekeznek elhagyni bölcsõjük sö-
tét helyét. Ilyenkor úgyszólván minden
rend felbomlik az államban…, nem
használ már ilyenkor semmit a mun-
kások kedveskedõ cirógatása, s hiába
húzogatják vissza õket szárnyuknál
fogva a fészek kijáratától, szinte elva-
kulva törekednek kifelé. A munkások is
szörnyû izgalomba jönnek, amikor az
ösztönüktõl ûzött szárnyasoknak sike-
rül idõ elõtt kijutniuk a fészek belsejé-
bõl, utánuk rohanva megragadják, és
szigorúan visszahurcolják õket. Ami-
kor azonban elérkezik a nászrepülés
alkalmas napja, rendszerint egy szél-
mentes és napfényes délután, korláto-
zás nélkül kelnek szárnyra a hangya-
államokból a hímek és nõstények mil-
liói, s otthagyva a földi életet, mind-
egyik a levegõben igyekszik megtalál-
ni a maga párját.

Milyen ismerõs leírás a tudósok ré-
szérõl. Hihetetlenül ráillik az emberi
kultúrára is, csak más léptékben. A
hangyáknál ugyanis a rajzás egy jól
szabályozott, idõrõl idõre megismét-
lõdõ, de nem állandó folyamat. Fel-
borul a rend, de pár napon belül hely-
reáll. A „lányok” kirepülnek az ivar-
érett „fiúkkal” együtt, hogy máshol
próbáljanak szerencsét. Az esemény
csak rövid idõre zavarja meg a boly
életét. Elképzelhetetlen is lenne han-
gyaországban egy olyan, állandó fe-
szültséget okozó, minden rendet
megbontó, folyamatos és tömeges
rajzás, mint ahogy ez az emberi társa-
dalmakban szokásos.

A hangyák életében talán a legvon-
zóbb az a megható buzgóság,
amellyel a munkások a növekedõ utó-
dokat gondozzák. Ha akármelyik
hangya fészkét kibontjuk, láthatjuk,
mint rohannak elõ mindenfelõl a
munkások, és a legnagyobb sietség-
gel megragadják rágóikkal a lárvá-
kat és a bábokat, hogy minél elõbb a
fészek sötét, biztos mélyébe hurcolják
õket. A háborítatlan fészekben is ál-
landó és szorgalmas munka folyik a
fiasítás érdekében. A petéket és a kü-
lönbözõ nagyságú lárvákat gondosan
osztályozzák, egymástól elkülönített
kamrákban helyezik el, más emeletek-
re hurcolják nappal, máshová éjjel, a
szerint, hogy hol találnak a fiasítás
növekedéséhez megfelelõ meleget
vagy nedvességet.

Akcióim során ezt is pontosan
megtapasztaltam. Csak akkor láttam
ezt a buzgóságot megszûnni, amikor
– már gyõzelmi reményeket táplálva
és nyugodtan szemlélve az eredeti
boly helyén megszûnt hangya-or-
szágutakat – felfedeztem, hogy a boly
átköltözött a fáskamrába, és elkezdte
kiépíteni a következõ fészekhelyet.
Ezt felforgatva – legnagyobb csodál-
kozásomra – már a tojásokat is hátra-
hagyva, reggelre nyomtalanul eltûn-
tek. Talán ez volt az utolsó csepp in-
zultus, amit még együtt, ezen a
helyen el tudtak viselni. Talán…

Igen. A lényeges eltérés itt is meg-
mutatkozik. Ezt leszámítva egyetlen
elhagyott hangyatojással vagy egye-
dül kószáló, éhezõ növendékhangyá-
val sem találkoztam.

A társas élet fönnmaradásának egyik
legfontosabb feltétele az egyéni és a
köztisztaság. A hangyák tisztaságsze-
retetérõl Szabó-Patay József a követ-
kezõket írja: „Aki a hangyák bámu-
latra méltó életmódját figyelemmel

kísérte, bizonyára feltûnt az a nagy
tisztaság, amely a hangyafészek belsõ
folyosóiban, kamráiban, valamint a
fészekhez tartozó külsõ ösvényeken
található. Rendes körülmények között
sehol egy útban álló rögöcskét, étel-
hulladékot, egyáltalában olyan dol-
got, mely a tisztaság rovására volna,
nem látni. Maguk a hangyák s növe-
kedõ utódaik, a lárvák is szinte ra-
gyognak a tisztaságtól.”

Szeméthegyek nem kísérik a han-
gya-országutakat vagy a bolyok kör-
nyékét. Az újrahasznosítás náluk év-
milliók óta kiválóan mûködik. Fejlett
társadalmainkban manapság a külsõ
higiénia bizonyára meghaladja a han-
gyákét, sõt messze meghaladja.
Ugyanakkor az egészség a hangyák-
nál nem kérdéses, mert a tisztaság az
egészséget szolgálja. Nem öncélú,
hanem az egyén és a boly egészségét
– egész, teljes hangya voltát – és an-
nak fennmaradását szolgálja.

A hangyák sokat emlegetett „hídépít-
ményei” is ugyanezen elv alapján
épülnek; ti. a hidak úgy jönnek létre,
hogy az elõttük álló akadályt törme-
lékkel tömik be. Végignézhetünk egy
ilyen hídépítést bármikor, hogyha a
hangyák megszokott útját valamilyen
ragadós anyaggal megszakítjuk.

Ez a megfigyelés is gazdagította ta-
pasztalataimat, és igazolta a tudóso-
kat. Az elsõ reakció zavarodottság-
nak tûnt. Az akadály mindkét oldalán
nagy csomó hangya gyûlt fel, ahogy a
forró nyári napokon a rosszul megvá-
lasztott helyen – a tûzõ napon – kijárt
átkelõknél is. Ahogy ez utóbbinál
nem volt más lehetõség, mint meg-
várni a hûvösebb délutáni levegõt, itt
nagyon hamar megjelentek a hídépí-
tõk. Ezek ugyanazok a dolgozó han-
gyák voltak, akik az utat járták. Nem
jött külön mentõ-, katasztrófaelhárító
vagy tûzoltó csapat. Mindenki részt
vett benne, akinek az akadály útját
állta. Csápjukban hozták azt a kis
földdarabot, amit hozzáillesztettek az
elõzõhöz. Az egyetlen, ösztönös cél
nem ismer áthághatatlan akadályt.

A kapus hangya szokásaiból is látha-
tó, hogy a közös fészekbe tartozó han-
gyák szaglás útján felismerik egymást
és az idegeneket is. Kísérletek kiderí-
tették, hogy ezt a „fészekszag” teszi
lehetõvé, amelyet minden egyén ma-
gán hord. A hangyák szaglóérzéke
ezen kívül is igen fontos szerepet ját-
szik életükben, elsõsorban a tájékozó-
dásban. Nem szabad azonban azt hin-
ni, hogy a hangyák csupán bizonyos
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szagokra és más ingerekre vakon,
mechanikusan végeznek el meghatá-
rozott dolgokat. A hangyákat nem
szabad reflex-automatáknak tartani.
Ezt egyáltalán nem is lehet állítani,
mert ahogy nagyon sok más rovar, a
hangyák is tudnak tapasztalatokat
szerezni. A kezdetben ismeretlen kör-
nyezetet hamarosan megismerik, és
tájékozódni tudnak, fogságban a táp-
lálékért felmásznak annak az ujjára,
aki nekik azt adni szokta. Ezenkívül
elég sokféle kedélyállapotot is megfi-
gyelhetünk rajtuk, úgyhogy a han-
gyáktól bizonyos fokú lelkiéletet sem
lehet megtagadni.

Ez a tudományos gondolatsor már
elõrevetít valamit, ami nagy kérdés.
Nem a hangyák számára, hanem szá-
momra. Közel élve hozzájuk, a fekete
fahangyákhoz, megismerhettem jel-
legzetes szagukat. Láttam, hogy a fõ
közlekedési úttól messze eltávolított
hangyák – például, amikor a bolyból
kivettem a bölcsõépítményeket, és
messzire, 20-30 méterre elvittem –
hogyan keresik a szagnyomokat, s ta-
lálnak vissza, akár egyetlen éjszaka
alatt is kiépítve az országutat a régi
bolyhoz.

A tolvajhangyáknál sokkal becsülete-
sebbek a vendéghangyák, amelyek-
nek önálló kolóniájuk idegen hangya-
fajok fészkében foglal helyet anélkül,
hogy vendéglátó gazdájukat megra-
bolnák. Ezek mindig más fajú han-
gyák közé telepednek le, és kolóniájuk
valóságos állam az államban (xeno-
biosis). Ha ilyen vendégek beteleped-
tek a hangyafészekbe, az mindeneset-
re nagyon kellemes és szívesen látott
dolog a lakóira nézve, azonban ez so-
hasem válik hasznukra. A hangyák-
nak az az egyedüli nyereségük, hogy
jóízû és illatos váladékot kapnak ven-
dégeiktõl; erre az élvezeti cikkre
azonban egyáltalán nincs szükségük,
és éppen olyan jól ellehetnek nélküle,
mint az ember alkohol nélkül. Mégis
a hangyák majd elepednek a felkínált
nyalánkságért, és éppen ezért óvják,
gondozzák kedves vendégeiket sok-
szor oly odaadóan, hogy a közösség-
gel szembeni kötelességeiket többé-
kevésbé elhanyagolják, úgyhogy a
munkások többsége elkorcsosodik, s
akkor az egész hangyakolónia sorsa
eldõlt, mert mindjobban elgyengül, és
végül teljesen elpusztul.

És akkor vajon hol itt a lényeges el-
térés? A hangyák annyira elvarázsol-
hatók egy kis csemegével, hogy min-

den kötelességüket feledik, és egy
egész boly elkorcsosul, kihal. Hol is
tartunk ebben mi itt, ma, emberek?

Ezeknek az értékes megfigyeléseknek
az lett a természetes következményük,
hogy amelyik kakaóültetvényben már
volt kakaóhangya, ott a legnagyobb
figyelemmel igyekeztek kedvében jár-
ni az ültetvényesek, ahol pedig hiány-
zott, megkísérelték letelepíteni. A le-
telepítés annak a megfigyelésnek az
alapján sikerült, hogy a hangyák csak
azon a fán maradnak meg, ahol élel-
mük termelõjét, a már említett pajzs-
tetût is megtalálják.

Íme a csemege elõállításának em-
beri fortélya. A csoki jó. Telepítsünk
hangyákat a kakaóültetvényre, hogy
legyen elég csoki.

És akkor összefoglalva, mit is ta-
nultam a hangyáktól?

Az élet olyan formáját képviselik,
amely anyagok átalakítására létesült.
Nem élnek állandó feszültségben. Bi-
zonyos szabadságfokkal rendelkez-
nek, hiszen hatalmas területeket jár-
nak be a céljuknak megfelelõ anya-
gok felkutatására. Folyamatosan
dolgoznak a bolyért, a bolyon kívül
és belül. Hatalmas rend és tisztaság
jellemzi õket a boly fennmaradása ér-
dekében. Szinte egyetlen céljuk van,
az utódok felnevelése, vagyis a faj
fenntartása. Személyes életük nincs.
Életüket bármikor ösztönösen odaad-
ják a boly érdekében. Minden egyed
szolidáris – vagyis gondoskodó,
együtt érzõ – a boly többi tagjával.
Erejüket, képességeiket a génjeikbe
épített ösztönön mint érzékeny ké-
szüléken át ajándékként kapják az
élettõl, amely kifejlesztette, és céljai
érdekében fenntartja õket. Mozgásu-
kat, a boly törvényeit felnõtt egyed-
társaiktól tanulják el, és folyamatosan
kiegészítik saját tapasztalataikkal.
Magas szintû építészeti ismeretekkel
rendelkeznek. Képesek a céljukat ke-
resztezõ összes akadályokat áthidal-
ni. A rajzás átmenetileg megzavarja
ugyan a belsõ rendet, ez de rövid ide-
ig tart, és mivel egyben létük egyik
célját szolgálja, ösztönösen elviselik.
Érdekes, hogy a hangyák is elvará-
zsolhatók, hipnotizálhatók, bár ezt
sohasem a faj más tagjai idézik elõ.
Egy kis csemege megzavarhatja az
ösztön – a felülrõl adott alapvetõ tör-
vény – mûködését, és ezzel elpusztít-
hatja akár az egész bolyt is. Ez a tény
azonban nem veszélyezteti a faj létét,
mivel a földi Természet mindent

ezerszeresen bebiztosít a maga alap-
vetõ célja érdekében.

Igen. Az ember nem hangya, és a
hangya nem ember. Ez tény. Sok a
hasonlóság, és még több az eltérés.
Van azonban valami, ami kérdéssé
vált bennem. A hangyák szerepe szá-
momra világos: fenntartani ezt az
életformát, mert ezáltal a forma által
végzett anyag-átalakításra a bioszféra
és a Föld életének szüksége van. Ez a
forma sok százmillió év alatt szinte a
tökéletességig fejlõdött. Kulcsa az az
ajándék, amit ezek a rovarok sok más
lényhez hasonlóan megkaptak, és
minden egyed folyamatosan megkap,
és amit ma a tudósok ösztönnek ne-
veznek. Az ösztön a génekbe kódolt
törvény. Az a törvény, amely minden
lény számára ugyanaz: eszközként
részt venni egy magasabb célt szolgá-
ló, kölcsönös táplálási folyamatban.
A részvétel nagyfokú érzékenységet
kíván meg minden külsõ és belsõ
megnyilvánulás hatásának befogadá-
sára, legyen az étel, ital, levegõ, szag,
hideg, meleg, hang, szín, íz, frontha-
tás vagy ezeknél magasabb, kívülrõl
jövõ, tápláló befolyás. A hangyáknál
rendben vannak a dolgok. Sok száz-
millió éve nyújtják a tõlük elvárt
eredményt, hiszen léteznek.

A lényeges eltérés, az óriási kü-
lönbség – ahogy a tudósok nevezik –
az agyvelõbeli eltérés. Mi lehet a baj
az agyvelõ méretével? Semmi való-
ságos sem fejlõdik ki, amire ne lenne
szüksége a nagy Természetnek. Két-
ség nem férhet hozzá, hogy erre az
emberi agyvelõre is szüksége van. De
mire szolgál? Talán csak rosszul
használjuk, nem a céljának megfele-
lõen. Nem élünk vele, hanem vissza-
élünk lehetõségeivel. Nem vetjük alá
ösztönösen egy magasabb cél érdeké-
nek, hanem kiemeljük, és olyan „ké-
pességekkel” ruházzuk fel, amelyek
nem valóságosak, és így sem a
„bolyt”, sem a Természetet nem szol-
gálják. Mi lett elrontva? Ki rontotta
el, és mikor? Hogy lehetne rendbe
tenni, hogy legalább a hangyák szint-
jét elérjük?

És akkor, ha ez már sikerült, mi az
az elérendõ, sajátosan emberi cél, fel-
adat, amiért ez a faj – életforma – ki-
fejlõdött, és ami egy rövid emberélet
alatt megvalósítható, hogy aztán már
– talán millió év alatt – tévedhetetlen
vagy alig tévedõ ösztönné szilárdul-
jon minden egyedben?

Farkas István

Dobogókõ, 2010. szeptember
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