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Xenos vesparum

Mikor Bandival utoljára találkoztam, kérdésemet meg se várva beljebb 
invitált, és a kaputól a pincéig tartó rövid szakaszon egy szuszra elhadar-
ta, hogy mióta a nagyszülei a Székelyföldről átjöttek, ők végig Lőrincen 
laktak, itt, ebben a házban, negyvennégyben innen járt be a jéggyárba 
dolgozni a nagyapja. A legjobb barátját elvitték munkaszolgálatra, aztán 
amikor már sejteni lehetett, hogy mire alakulnak a dolgok, nagyapja a 
nagyanyja unszolására a sarki csemegeárudájukból telefonált az illető 
nővérének a munkahelyére, aki meg az újpesti cérnagyárban volt valami 
adminisztrátorféleség, hogy a két lányával együtt sürgősen költözzenek ki 
hozzájuk Lőrincre, náluk biztonságban lesznek, ott senki emberfi a nem 
talál rájuk, hiába kerestetnék őket egyosztagnyi csendőrrel is akár.

Nagyapja elégedetten hazasietett a boltból, majd otthon nekiláttak 
ketten, és a hátsó kis udvari épület alatti pincéből néhány óra leforgá-
sa alatt egész otthonos kis garzont varázsoltak, nagyanyja elégedetten 
csukta be az ajtót maguk után, Fölér egy királyi lakosztállyal!, Ezekben a 
zord időkben, ezt még hozzátette. A végén aztán még két pótágyat is be 
kellett passzítaniuk a másik három mellé, mert mire megérkezett a húg, 
már nem hárman voltak, hanem öten. A fi atalasszony maga elé tolta a 
két lányát a kapuban, szemlesütve pillogott rájuk, kezét tördelve szabad-
kozott, miközben hátrafelé mutogatott, Hagytam volna magára szegény 
nagynénénket, mikor mindent neki köszönhetek ebben az életben?, Ban-
di nagyapja meg csak ingatta a fejét, Cudar egy világ ez, hát még ami majd 
ezután jön!, és betessékelte őket, mind az ötüket, meg se kérdezte, ki az 
ötödik személy a nagynénin kívül.

Bandi a legnagyobb tudós volt, akit valaha ismertem. Túlzás nélkül 
állíthatom, hogy a kisujjában volt a botanika, a teljes klasszika-fi lológia, 
hozzám képest legalábbis, aki hiába jártam négy teljes évet latinra a bio-
lógia tagozat miatt a gimnáziumban, utána még négy félévet hallgattam 
kötelezően az egyetemen, a szentenciákon meg néhány fontosabb rend-
hagyó ige szótári alakján kívül nem sok maradt meg bennem, Bandi vi-
szont fejből citálta nekem Senecát, mikor időnként a Lucilius-levelekből 
merített bölcsességeimmel hozakodtam elő a társaságában.

Xenos vesparum. Ugye, milyen kifejező név?, nézett rám Bandi, mikor 
észrevette, hogy megállok az asztala előtt a laborban, vagyis a hajdani 
pincében, ahol annak idején a nagyapjáék a menedékkérő öttagú zsidó 
csoportot bekvártélyozták. Faltól falig polcok, mindenütt könyv, mikrosz-
kópok, mérőműszerek. Bandi tudományos kutatásainak székhelye lett a 
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hajdan öt főt elszállásoló királyi lakosztály, ide vonult le, hogy ne zavarja 
a házban a szüleit, merthogy velük élt, hatvanéves korára sem nősült még 
meg, a közeljövőben nem is szándékozott.

Félig latin, félig görög, mint oly sok a tudományos elnevezések közül!, 
folytatta magyarázatát Bandi minden átmenet nélkül, a xenos (ξένος) első 
jelentése a klasszikus görögben ugyanis egyszerre idegen és barát is, aki 
idegen országból jön, és aki iránt a vendégjog kötelez, tehát a darazsak 
idegen földről érkezett vendégbarátja, ezt jelentené a neve. Hát, nem 
tudom, szegények mit szólnak ehhez, nyilván semmit, a természet már 
csak ilyen!, nevetett felém cinkosan, riadt arckifejezésem láttán azonban 
nyugtatni kezdett, Mai jelentésében a szó már egyszerűen csak idegen, 
külföldi, nem okvetlenül kapcsolódna hozzá a görögség esetében amúgy 
genetikusan kódolt vendégbarátság. Mit szólsz, zseniális, nem?

Kétkedve bólintottam, ahogy óvatosan közelebb léptem, mert Bandi 
közben a laptop monitorján kinagyított képre bökött. Egy darázs látszott 
a képen, potrohszelvényei úgy kiálltak, mintha kinyitotta volna magán a 
légkondicionáló szellőzőrácsait. Tudod mi ez?, kérdezte Bandi, és választ 
se várva feltolta orrán a szemüveget, majd hosszas mesélésbe kezdett. 
Mindig ezt csinálta, valahányszor betoppantam hozzá, mert általában 
munka közben leptem meg. Régi barátságunk okán nem is kellett beje-
lentkeznem hozzá, mindennapos látogatónak számítottam, a nap huszon-
négy órájában, bármikor mehettem, holtbiztos, hogy Bandit nyaranta a 
laborban találtam. Ez a két nyári hónap az én időm, ilyenkor kedvemre 
elvonulhatok!, nevetett, és a tiszteletemre komoly előadást rögtönzött az 
éppen aktuális kutatási témájából. Bandi entomológiával foglalkozott, 
mostanában épp a darazsakkal.

Egy parazita csinálja, ezt nézd!, bökött a képre, melyen már az látszott, 
hogy egy apró, hangyaszerű, legyezőszárnyú kis rovar a darázs potrohán 
erősen dolgozik valamin. Hogy micsodán, azt én persze nem láttam, de 
sokáig nem kellett rajta tűnődnöm, mert Bandi már mondta is, ömlött 
belőle a szó megállíthatatlanul, az én hátamon meg közben futkosott a 
hideg, hogy ez a kis rovar oda, a darázs potrohszelvényei közé rakja a 
petéit, ott fejlődnek ki belőlük a lárvák, és ahogy nőnek, fokozatosan fel-
púposodik tőlük a darázs potroha.

Ne, Bandi, ez kész horror!, tiltakoztam viszolyogva, de Bandi mintha meg 
se hallotta volna, igazi rovarász módjára fújta tovább a magáét. Hogy ezek 
az alig háromnegyed centiméternyi kis hártyásszárnyúak nem akármilyen 
lények. Gondoljak bele. A nőstényei hosszú parazitalétük során például 
láb és szárny nélkül is elvannak, sőt, tapogatószervre meg látószervre sincs 
szükségük. Szájuk ugyan van, mert valahogyan ki kell nyerniük a gazdaállat 
testnedveit, kimondottan rágószervvel azonban nem rendelkeznek.

Néztem Bandit, ahogy átszellemülten magyaráz, közben gyerekkori 
alakját láttam magam előtt, és megállapítottam, hogy akkor is ugyanilyen 
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volt, ha magyarázott, gesztusaiban nem sokban különbözött mostani ön-
magától. Ha nem látom, el se hiszem, hogy közben pontosan harminchá-
rom év telt el. Bandin nem fog az idő, ezt mosolyogva meg is jegyeztem, 
ő persze meg se hallotta, mert közben magyarázott, ugyanolyan hévvel, 
lelkesen, mintha egy több száz fős aulában tartana tudományos előadást.

El sem hangzott kérdéseimre válaszolva mutogatta tovább a képen a 
Xenos vesparum fejlődési ciklusait, hogy az egész a gazdaállat halálával 
indul be, engem közben a hideglelés után a víz is kivert, úgy hallgattam, 
ahogy teljes odaadással magyarázza, a parazitoid rovar nőstényének 
egyetlen dolga a szaporodás, bábkorában nem teljesen veti le a kitinbur-
kát, hanem rajta marad az állaton, jelen esetben a darázson, és kifejlődik 
rajta a peték tárolására alkalmas terület, ami hátulról nyitott, ide rakja 
majd le a nőstény azt a közel ezer petét, amiből aztán a negyedmilliméte-
res kis lárvák kikelnek. Roppant érdekes módszer ez a petéi védelmére. 

Mély levegőt vettem, nyeltem egyet, de Bandi nem vette észre, hogy 
szédülök a hirtelen rám zúduló információáradattól, vagy ha észrevette is, 
inkább úgy értelmezte, mintha kérdezni szeretnék, és újfent megelőzött, 
folytatta a hím leírásával, nem tudtam félbeszakítani, pedig szerettem 
volna megtudni, ha már itt tartunk, mondja el azt is, hogy hogyan kerül-
nek aztán ezek a lárvák a darázs potrohszelvényei közé, mert leginkább 
ez érdekelt volna. Bandi bólintott, majd lassan, két ujját összecsippentve 
mutatta, hogy a mindössze két milliméteres hím egyetlen feladata a da-
rázsra rátapadt nőstényt felkutatni és megtermékenyíteni. Mivel a hím 
utolsó életszakaszában szabadon él, ezért lába, szárnya és érzékszervei is 
teljesen kifejlettek, legyezőszerűen összecsukható szárnya a testéhez ké-
pes hatalmas, ezért gyorsan is repül, de mint a kétszárnyúaknál általában, 
nála is csak a hátsó szárnypár teljesen kifejlett, a fejlődés során az elülső 
billérré alakult át, ez repülés közben egyensúlyozásra szolgál. Rágószerve 
csak részben kifejlett, hiszen rövid élete során egyáltalán nem táplálkozik, 
mindössze néhány órát él, ennyi ideje van rá, hogy megtalálja a nőstényét, 
és megtermékenyítse. Mit szólsz?, nézett rám a szemüvege fölött, én meg 
csak a fejemet csóváltam, és magamban gondoltam, hogy ez félelmetes.

Letaglózva álltam, le se ültem, amíg Bandi a képernyő előtt ülve magya-
rázott. Mit szólsz?, ismételte meg a kérdését, és följebb tolta a szemüve-
gét, miközben én megkerültem az asztalt, hogy odaüljek a vendégszékre. 
Szóhoz se jutok, mondhattam volna, persze nem jött ki hang a torkomon, 
csak valami rekedtes, száraz nyöszörgésféleség, Bandi nem is hallotta, mi-
közben a széket húztam ki a helyéről. Mintha ráérzett volna tanácstalan-
ságomra, és mondhatta volna, hogy épp a dolog lényegét nem értem, egy 
utolsó nekilendülésével megadta a kegyelemdöfést. Mintha kissé szabad-
kozott volna előttem iménti lelkesedéséért, szelíden, tárgyszerűen mesélte 
tovább, hogy Fabio Manfredini, a Pennsylvania State University profesz-
szora írta le 2011-ben a rovart egy állatmagatartás-tudományról szóló cik-
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kében, melynek a társszerzője volt. Ez a kis rovar megtámadja az európai 
dolgozó darazsat, és ettől a kaszt viselkedése is teljesen megváltozik. A 
fertőzött darázs szenvedni kezd a táplálkozási rendellenesség miatt, aztán 
más, fertőzött darazsak társaságát keresi. A hím álparazita elpusztítja a 
darázs potrohát, és megtermékenyíti benne a nőstényt. Az a darázs halál-
ra van ítélve, amelyikre a hím rátalál, az pedig, amelyikben a nőstény él, 
úgy meghízik, mint a darázskirálynő, aztán a fertőzésmentes királynőhöz 
repül, és miután kifejlődtek benne a lárvák, elvegyül az egészséges dara-
zsakkal, és szétszórja köztük őket.

Nem tudom, mi vezethetett oda, hogy Bandi rovarokkal kezdett el 
foglalkozni, ugyanúgy lehetett volna klasszika-fi lológus is, tudása-érdek-
lődése megvolt hozzá, de ő mégis az entomológiát választotta. Annyira 
lenézzük a rovarvilágot, pedig az élet legszebb jelképei a rovarok!, ezt 
mondta egyszer, amikor burkoltan rákérdeztem. Meghökkentem a vá-
laszán, hirtelen próbáltam elképzelni, mire gondolhat, a legelső rovar, 
amelyik eszembe jutott, a házi légy volt, meg általában a legyek, láttam 
magamat, amint a júliusi tikkasztó hőségben izzadok, keresem az utat, 
mert eltévedtem, és legelésző tehenek híján rám száll egy raj a mezőn, 
söpörni lehet őket rólam, vastagon belepik lábamat-karomat. Már éppen 
mondani készültem Bandinak, hogy tudom, mit ért ez alatt, az emberek 
egy része is pont olyan, mint ezek a legyek, nem véletlen a szólás, hogy 
szemtelen, mint a piaci légy, aztán mégse tettem, túl egyértelmű lett vol-
na a párhuzam, különben Bandi is megszólalt, sztentori hangon sorolni 
kezdte az érveit.

A Xenos vesparum a legutolsó volt a sorban. Előtte én még részletesen 
kifejtettem, mennyi párhuzam van a rovarvilág, meg a mi emberi társa-
dalmunk között, hogy olyan az is, mint a jól szervezett hangyaközösség, 
ahol a dolgozók csak küszködnek, gyűjtögetnek, cipelik a testüknél sok-
szorosan nagyobb terheket, csak hogy a királynőt jóllakassák. Így van ez 
nálunk is, bár nem mindenhol a királynőt, hanem legtöbb helyen a királyt 
kell jóllakatni a dolgozóknak. Bandi csóválta a fejét, de nem szólt közbe, 
ezúttal hagyta, hadd mondjam végig én is a magamét. Nézd meg, ugyan 
az erősebbet legyőzi a gyenge, de milyen eszközzel? Elevenen fölfalja, 
zombit csinál belőle! Nem ismerős,? És ahogy alattomosan ráveszi a gya-
nútlan darazsat, hogy az egészségeseket megfertőzze! Hát mi ez, ha nem 
a legaljasabb emberi módszer a bomlasztásra, sőt, mint a vegyi fegyver, 
egészséges emberek aljas módon végrehajtott megfertőzése?

A végén elhallgattam, egy darabig Bandi se szólalt meg. A tárgylemez-
zel babrált, ami ott volt a keze ügyében valami preparátummal, mielőtt 
jöttem, akkor készíthette elő. Arcán láttam, hogy mondana még valamit, 
a mozdulat csupán feszültséglevezetésnek jó, nyilván nem arra szolgál, 
hogy tudomásomra hozza, mennyire unja már a társaságomat. Bandi 
ilyen volt. A világért se bántott volna meg, egy rossz szót se hallottam róla 
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soha senkiről, távol állt tőle vita, veszekedés, inkább visszavonult, ha vitát 
akartak kezdeményezni vele. Nem mintha nem lettek volna érvei, bármi-
lyen témában meg tudta volna védeni az álláspontját, de egyszerűen nem 
akart vitatkozni, inkább megtartotta magának a véleményét. Talán ezért 
is tartották különcnek, csodabogárnak, ezért is nem lett belőle soha elis-
mert tudós, kutató, hanem megmaradt a családi házuk pincéjében, ahol 
annak idején a nagyapja azt az öt zsidó asszonyt elbujtatta.

Nagyon kegyetlen gondolatom támadt. Bandi előtt nem mertem ki-
mondani, mert még gondolatnak is rettenetes, de most mégsem tudom 
elhallgatni, akkor hirtelen megfordult a fejemben, az az öt asszony a vé-
gén pont olyan lehetett akkor negyvennégyben Bandi nagyanyjának, mint 
a lárvák a darázs potrohában. Szegény, csak hordta nekik az ennivalót 
abból a kevésből, ami nekik kettőjüknek volt, mert persze a zsidók számá-
ra előírt fejadagot sem vehette igénybe, azt vitte, amit talált a spájzban a 
polcok legalján még talált. Sajnálta őket, szegények, mozdulni sem tudtak 
odalent, a biztos halálon kívül semerre se mehettek volna, a pincemély 
volt az egyetlen biztonságos hely az életben maradáshoz. 

Azt mondják, a téli időszakban a legtöbb öngyilkosságot január 22-én 
követik el, addigra elpárolog az emberekből az áhítatos karácsonyi meg 
azt követő euforikus szilveszteri hangulat, a tél, úrrá lesz rajtuk az új esz-
tendő reménytelensége, rájuk szakad a teljes létezés hiábavalósága. 

Jó másfél hónap késéssel tudtam meg, hogy Bandi már nem él, végzett 
magával, búcsúlevelet nem hagyott hátra, így tanárkollégái, ismerősei kö-
rében senki sem értette, vajon mi vihette rá, hogy ezt a végzetes lépést 
megtegye, mikor látszólag minden rendben volt körülötte. Magamban 
keserűen mosolyogtam ez utóbbi feltételezésen, és arra gondoltam, amit 
utolsó látogatásom végén Bandi mondott a Xenos vesparum darázsven-
dégnek is nevezhető parazitoid kis rovar részletes bemutatása és a szoká-
sos emlékidéző anekdotázásunk után, miközben kifelé tartottunk a pin-
celaboratóriumából. Látod, lassan hatvanéves fejjel én is olyan vagyok 
itthon idős szüleim nyakán, mint a legkitartóbb élősködő a gazdaállat 
potrohán. Még szerencse, hogy nincs belőlem több példány!, nézett rám 
átható tekintettel, ahogy megállt az ajtóban, hogy előre engedjen, és ne-
kem akkor egy pillanatra átsuhant fejemben a gondolat, hogy talán Bandi 
sem olyan boldog, mint amilyennek látszik, de utána nem tűnődtem el a 
miérteken.


