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A hagyma veri a csokoládét,  
a sört, a burgonyaszirmot

A hagyma adja a „leg-
boldogabb” étélményt 
– legalábbis a britek-

nek –, megelőzi még a csoko-
ládét és a burgonyaszirmot 
is. A zöldség győzelmét fo-
gyasztói, vásárlói véleménye-
zéssel vívta ki, a felmérést a 
Live Well For Less (Élj jobban 
olcsóbban!) nevű szervezet vé-
gezte. Az egyes ételek és italok ér-
tékelésében fontos szempont volt áruk is, 
így a hagyma valójában az „élvezet/penny” 
mutató alapján diadalmaskodott és hagyta 
le a tejcsokoládét, a sört, a chipset, a süte-
ményeket, amelyek a „papírforma” szerint 
esélyesebbek voltak a győzelemre, ám még 

az élbolyban sem végeztek. A 
második helyre a sárgarépa ke-
rült, bronzérmes a főtt bab. A 

vásárlók az íz és az ár mel-
lett további szempontokat 
is figyelembe kellett hogy 
vegyenek a mérlegeléskor, 
így azt, hogy mennyire 

egészséges az adott étek evé-
se, mennyire tetszetős a szem-

nek, mennyire kényelmes konyhai 
kezelése, mennyire kellemes illatú. Bár a 
hagymának inkább szaga van, és evése után 
kifejezetten kellemetlen mások orrának, 
konyhai előkészítése pedig kínosan köny-
nyeztet, a briteknél mégis „very” a többi 
étket – adta hírül a brit Metro újság.
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Rájöttem, hogyan tudom megvéde-
ni a kertemben lapuló tormát, kaprot, 
csombort és leostyánt az életterüktől 
meg fosztott medvéktől. Domesztiká-
ció! Vagyis: a vadon élő állatfaj, ese-
tünkben a medve, egyes állományait 
mesterségesen szabályozott tenyésztésbe 
vonom, miközben mesterséges szelek-
cióval új fajtát hozok létre. Előnyei a 
kutyával szemben, hogy egy esetleges 
vadmedvetámadásnál nem költ fel ben-
nünket: felesleges kahuncolás nélkül ki-
oszt két atyamáriást a területére beha-
toló közeli rokonnak. Teliholdkor nem 
vonyít, talpa ízletesebb, mint a kutyáé, 
s azért a medveszőr bunda is jobban 
mutat az emberen, mint egy székely 
szekérutánfutó bolhaette bőre.

Egykor a farkas is így kezdte: közel 
merészkedett az emberhez, élelem után 
kutatott a szemétdombokon, s addig-ad-
dig, mire észbe kapott, már kutyaként 
vinnyogott a csűr oldalához szegelt fél-

méteres láncon. Mára azonban elavult, 
de a domesztikációnak köszönhetően 
új dimenziók nyílnak meg a gazdák 
előtt, a terményvédelem zenitje lehet 
az Ursus Domesticus. Haszonállatnak 
sem utolsó, igavonó képessége messze 
lepipálja a lóét, ráadásul buta fejű pin-
csink helyett tiszteletet parancsoló házi 
kedvencként is tarthatjuk. Domesztiká-
ciós elméletemet az evolúcióbiológusok 
is alátámasztják. Szerintük egy állatfaj 
akkor alkalmas háziasításra, ha rugal-
mas az étrendje (a medve a málnán 
keresztül a szinajai kukában talált kí-
nai strandpapucson át az emberig min-
dent megeszik), fogságban szaporodik 
(Vásárhelyen saját szememmel láttam 
a lompost...), viszonylag gyorsan nő 
(ezzel sincs baj), illetve vérmérséklete 
nem vált ki pánikreakciót. Nos, ezen 
még kell dolgoznom. Előnyök ugye len-
nének, már csak azt kell elérjem, hogy 
rám hallgasson, ne az ösztöneire.

Ursus Domesticus
               villanás n Jakab Árpád

Napközben többórás zavartalan napsütésre szá-
míthatunk. Záporok, zivatarok délután a hegyvidéken 
fordulhatnak elő. 
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