
Kicsi kutya nagytól tanul... – szoktuk mon-
dani az olyan helyzetekre, amikor egy kisember 
a nagyot utánozza. S most hadd ne menjünk 
bele az áthallásos értelmezésekbe, mert konkrét 
jelentésében is legtöbbször úgy használjuk, hogy 
el sem gondolkodunk a szólás igazi értelmén. 
Ugyanis itt nem másról van szó, mint arról, 
hogy a kicsiknek – függetlenül attól, hogy a kicsi 
emberre vagy állatra vonatkozik – szükségük 
van egy modellre, egy példára, amit másolhat-
nak, utánozhatnak. A kisembernél ez teljesen 
egyértelmű, hiszen az apróság látva szüleit 
tanul meg egy csomó mindent, sőt a kutyák 
idomításában is nagy sikerrel alkalmazzák a 
példamutatást mint módszert. Vagyis az idő-
sebb, okosabb – de akár azt is mondhatnánk, 
hogy tanultabb – eb mutatja a fiatalabb, ta-
nulatlanabb csahosoknak, hogyan kell appor-
tírozni, kúszni, parancsszóra leülni, felállni 
stb. A fiatalabbak pedig egyszerűen látva a jó 

példát, úgy tanulnak, hogy utánozzák a „na-
gyot”, vagyis a korosabbat, okosabbat. Igen ám, 
de mi történik egy olyan kisállattal, amelyik 
úgy került utcára, hogy nem adódott lehe-
tősége az anyjától ellesni a fajtájára jellemző 
viselkedési normákat? Nos, az ilyen állatka 
is próbál találni magának egy modellt, amit/
akit utánozhat. Így történt azzal az árva kis-
macskával is, amelyiket az egyik ismerősöm 
vett gondozásba az utcáról és ápolt éjjel-nap-
pal hosszú heteken át. A pirinyó teremtmény 
emiatt vélhetőleg úgy gondolta, gondozója a 
szülője, és őt kell utánoznia mindenben. Mert 
csak ezzel magyarázható, hogy komoly erő-
feszítéseket tett arra, hogy a két hátsó lábára 
állva két lábon járjon, mint az emberek. És 
valószínűleg emiatt fogja a két mellső lábába 
az ennivalót, amikor eszik. Mert a kicsi árva 
macska is csak attól tanulhat, aki a közelében 
van és gondoskodik róla.
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Európa tetejére 225 éve jutott fel  
az első ember
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Kicsi macska kitől tanul?
villanás n Jánossy Alíz

Sok napsütés, kevés felhő ígérkezik, csak néhol for-
dulhat elő kisebb csapadék. A gyenge melegfrontok-
kal járó tünetek jelentkezhetnek. A fejfájás, migrén, 
levertség hátterében légköri okok is lehetnek.
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Kétszázhuszonöt éve, 1786. augusztus 
8-án jutott fel az első ember, a fran-
cia Jacques Balmat és Michel-Gabriel 

Paccard „Európa tetejére”, a 4810 méter magas 
Mont Blanc-ra.

A környéket szegény parasztemberek lakták, 
akik nehéz küzdelmet vívtak a megélhetésért és 
fogalmuk sem volt arról, hogy a hegyekből pénzt 
lehetne csinálni. A csúcsot 1742-ben minősítet-
ték Európa legmagasabb pontjának, de sokáig 
nem akadt vállalkozó meghódítására. A helybé-
liek úgy vélték, a helyet gonosz szellemek és dé-
monok lakják, ők idézik elő a gyakori lavinákat, 
földcsuszamlásokat, ítéletidőt.

A svájci arisztokrata Horace Benedict de 
Saussure, akit az alpinizmus atyjának is tekinte-
nek, 1760-ban járta végig a környékbeli gleccse-
reket. A Mont Blanc látványa annyira megigéz-
te, hogy jelentős összeget ajánlott fel annak, aki 
először feljut a csúcsra. Erre először 1766-ban 
tett kísérletet Theodore Bourrit genfi festő, pél-
dáját a következő években többen is követték, de 
sorra kudarcot vallottak. A szárd állampolgársá-

gú Paccard, foglalkozására nézve orvos, Jacques 
Balmat chamonix-i ásványgyűjtő-kristálykereső-
vel vágott neki az útnak. A csúcs meghódításáról 
azonban két változat létezik. Paccard szerint ő 
szerződtette teherhordónak a másikat, Balmat 
viszont úgy emlékezett, hogy a mászás az ő ötlete 
volt. Az viszont tény, hogy 1786. augusztus 8-án 
hajnali négy órakor jégcsákány és kötelek nélkül, 
pusztán mászóbotokkal, valamint nagy súlyú 
tudományos eszközökkel felszerelkezve útnak 
indultak. Még aznap délután 6 óra 23 perckor az 
addig járhatatlannak tartott útvonalon felértek a 
hegytetőre, ahol félórán át méréseket végeztek, 
majd megkezdték az ereszkedést. 

Kíváncsiság... beküldte: ambrus laura, gyergyócsomafalva
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Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, amely 
véle ményük sze rint el tér a megszokott lát ványtól, hír  -
érté kű vagy sa játos szemszögből láttat ja a világot. 
Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a javasolt kép alá írást 
a benedek.eniko@har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy 
szer kesz tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszere-
da, Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 
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