
bocsátja a mérnök rendelkezésére. Ö, mint a gyakorlat 
embere, szemlét tart és megállapítja, hogy speciális fel
adatának megoldásánál milyen törvényeket kell szem 
előtt tartania. Ezek ismerete nélkül sötétben tapoga
tózna. Ez volt a helyzet pl. a régi optikai üzemeknél. Elő
ször a  franciák jártak az élen a maguk fáradságosan szer
zett, nyers tapasztálataikkal. A később alakult Zeiss- 
gyár még ezeknek is híján volt. Ekkor támadt az a sze
rencsés gondolat, 'hogy meghívják az üzembe Abbét, a 
kitűnő elméleti fizikust, Az üzem rövid idő alatt hihe
tetlen mértékben fellendült, gyártmányai világhírre tet
tek szert. Megmutatkozott, hogy az elméleti fizika a gya
korlati problémák ezreinek számára készíti el a szüksé
ges alépítményt.

A mi intézetünkben három irányban folynak a kutatá
sok: az irreverzibilis termodinamika, az elemi részek és 
a plazmafizika terén. Mind a három világviszonylatban 
is most van fejlődőben. De kétségtelen, hogy amint az el
mélet a végleges kialakulás stádiumába lép, számos gya
korlati probléma megoldását teszi majd lehetővé!. A 
Maxwell-féle elektrodinamika ugyancsak teljesen abszt
rakt alépítmény volt, mégis belőle született meg a rádió 
és a televízió. Boltzmann mondja: „Az elméleti fizikus 
a gyakorlat legolcsóbb munkása.”

Az idős és fiatal nemzedék kutatási irányzata jelleg
zetesen különböző. Az idősek, akik végigélték e tu

domány több évtizedes fejlődését, jól tudják, hogy az iram 
régebben is szédítő volt. Sok probléma megfejtése nem 
sikerült. A türelmetlen kutatógárda ezeket egyszerűen 
kidobta a haladás szekeréből, másokra bízta a megoldást. 
Ezek az „útszéli” problémák sokszor rendkívül mélyek,

és néha az egész tudomány revízióját vonják maguk 
után. A legsúlyosabb példa erre a Michelson-féle kísér
let. Két évtizedig por lepte, a kutatókat jobban érde
kelte a radioaktivitás és a kvantumok feltünedező új 
jelenségköre. Talán por lepné még ma is, ha Einstein fel 
nem szedte volna az út széléről, és nem tette volna ki
induló pontjává a relativitás elméletének. Einstein fia
tal volt, és mint ilyen kivétel. Rendszerint az idős nem
zedék foglalkozik áz elhullajtott problémákkal, az ifjú
ság pedig sokkal szívesebben csatlakozik a szenvedélyes 
úttörők csapatához. Az együttes munkát ez egyáltalán 
nem zárja ki. Az idősnek is feltétlenül tudomásul kell 
vennie az új eredményeket, mert lehetséges, hogy prob
lémája csak ezek segítségével oldható meg, az előretörő 
fiatalságnak pedig számon kell tartania, hogy új elmélete 
mindaddig nem végleges, míg a régi kérdéseket meg nem 
fejti.

Az ember űrrepülése az intézet dolgozói között is ál
talános lelkesedést keltett. A rakéta eredményes 

felépítése számtalan részletkérdés megoldását kívánta. 
Csodálatosan biztonságos működése elsősorban a szov
jet mérnökök érdeme és dicsősége. Legközvetlenebb tudo
mányos hasznát a rakétának valószínűleg a kozmikus 
sugárzós vizsgálata fogja látni. Míg eddig a regisztráló 
emulziós lemezeket léggömb segítségével csak elég kor
látolt magasságokig tudtuk feljuttatni, addig most szinte 
ideális ritkaságú terekbe szállíthatók. A következő ered
mény valószínűleg az lesz, hogy a Hold és később talán 
a szomszédos bolygók felületéről készített fényerős fotog
ráfiák birtokába jutunk. Hogy milyen újabb megismerést 
tartogat számunkra az űrrepülés, egyelőre a jövő titka.

DR. SÁSKA LÁSZLÓ
orvos, Tanganyika, Kelet-Afrika

Egy trópusi sáskáról
Dr. Sáska László tanganyikai magyar orvos, 28 éve él 

Kelet-Afrikában. Lelkes és önzetlen természetbúvár, aki 
hosszú évtizede táinogatja értékes természetrajzi anya
gok küldésével a Magyar Nemzeti Múzeum Természet- 
tudományi Múzeumát. Jelen cikkében a hazánkban is 
élő, úgynevezett imádkozó sáska vagy ájtatos manó 
(Mantis religiosa) egyik trópusi rokona, a Parasphendale 
achrionina egy példánya felnevelésének körülményeit 
és életét írja le.

í~'sak akkora volt, mint egy méhecske, amikor egy li- 
lásfehér, tüskés, ernyő formájú bokorvirágon meg

találtuk. Elülső része szinte függőlegesen állott. Az er
nyővirág közepén élhelyezkedő állatocska alak- és szín
utánzása olyan pompás volt, hogy csak akkor vettük 
észre, amikor egy közelébe vigyázatlanul odarepült le- 
gyecskére rácsapott.

Ez a mozgás árulta el jelenlétét. Hazavittük és egy 
nagy, szögletes üvegedénybe helyeztük, amelybe bokor- 
és virágrészeket tettünk, ügyelve arra, hogy a virágemyő 
úgy álljon, mint a szabadban, és a virág a megfigyelés 
megkönnyítése céljából lehetőleg az üvegedény közepén 
helyezkedjen el. Ezután már csak élelemről kellett gon
doskodni, ami nem volt könnyű feladat. Miután fiatal 
sáskáról volt szó, olyan apró légy- és szúnyogfélékkel 
kellett táplálnunk, amilyenekre a felnőtt példány már ró 
sem néz, éppen kicsiny voltuk miatt. Ezeket az apró ro
varokat lepkehálóval kellett összefogdosni, méghozzá le
hetőleg úgy, hogy életben maradjanak. Az elpusztult, 
tehát mozdulatlan legyekre, szúnyogokra ugyanis a sáska 
rá sem néz. Táplálékul csak eleven és mozgó állatokat 
fogdos, és ezekből naponta legalább 10—12 darabra volt 
szükségünk.

Érdekes volt a kis állatka mindennapi élettevékeny
sége. A zümmögő szúnyogokat és legyeket már messzi
ről, az üvegedény másik oldaláról észrevette. Sajátságos, 
háromszög alakú fejét mindig a hang irányába forgatta,



és a mozgó állatot többé nem vesztette szem elől. Nem 
ment — vagy legalább is ritkán >— a legyek irányába, 
hanem szélmozgást utánzó, imbolygó mozgásával ott 
maradt a virágon egy helyben mindaddig, míg a kis légy 
a közelébe nem került. Ekkor valóságos lesállást vett 
fel, két első lábát párhuzamosan egymás mellé helyezte, 
úgyhogy ezek a lábak a fej előtt sarlószerűen helyez
kedtek el. Így állott ütésre készen, és a villámgyors moz
gással elfogott és soha el nem tévesztett zsákmányát a láb 
első ízületének, vagyis a „kézfejnek” hegyes tüskékkel 
felfegyverzett „csuklójába” zárta. Az így elfogott állat, 
éppen a tüskék miatt, többé kiszabadulni nem tudott. 
A zsákmányt mindig a két „kéz” együttes ütésével fogta 
el. Sohasem tudtam megfigyelni, hogy csak az egyik 
lábát használta volna zsákmányszerzésre.

Az állatka lakásába mindennap friss zöld bokorágakat 
és virágokat kapott. Az elhervadt virágot és az elhullott 
legyeket gondosan eltávolítottuk. Láthatólag jól érezte 
magát a fogságban, és talán a sorsával is meg volt elé
gedve. Ha üvegháza felé közeledtünk, fejét mindig felénk 
fordította, mereven figyelt bennünket. Ebből az állásból 
csak a légy zümmögése téríthette el. Az üvegedény tisz
togatása közben mindig szabadon és egykedvűen üldö
gélt a régi növényrészeken. Szinte figyelte lakása tisz
togatását, de sohasem igyekezett elmenekülni, majd min
den ellenkezés és lábcsapkodás nélkül hagyta magát la
kásába visszatenni. Mindig látható érdeklődéssel várta 
az új légyszállítmányokat. Szinte tudta, hogy reggelen
ként kapja eledelét. Ilyenkor, ha üvegedénye előtt a fo
lyosón végigmentünk és legyeket még nem kapott, fejét 
folytonosan felénk fordította, és minden lépésünket fi
gyelemmel kísérte, mintha csak mondotta volna: „Na, 
mi lesz az én reggelimmel?”

Érdekes, hogy az üvegedénybe betett sok légy ellenére, 
a táplálékot csak elég nehezen szerezte meg. A szá- 
montartott legyekről tudtuk, hogy mennyi a fogyasztása. 
Bizony voltak napok, amikor nem tudott egyetlen pél
dányt sem fogni magának. Az üvegedénybe helyezett le
gyekről meg az volt a benyomásom, hogy valósággal 
érezték, hol lesi őket a sáska, és a számukra veszedelmes 
területet gondosan elkerülték. Mindig ott sürögtek-forog- 
tak, ahol a sáska éppen nem volt, s ha utánuk ment, 
azonnal az ellenkező oldalra repültek. Így az volt az ér
zésem, hogy a fiatal állat nem jut elegendő táplálék
hoz, ami pedig bizonyára a kifejlődését hátráltatta volna. 
Éppen ezért egy fapálcika végébe erősített legvékonyabb 
rovartűm hegyére szúrtam fel az élő rovarokat, s úgy 
nyújtottam azt az állat felé, melyet minden esetben egy 
villámgyors mozdulattal lekapott, majd a hártyás szár
nyak kivételével elfogyasztott. Zsákmányát evéís közben 
mindig két „kézre” fogta. Az evés befejezése után „ke
zét” szépen megtisztogatta, és arról minden odatapadt 
anyagot gondosan eltávolított, miközben jól meg lehetett 
figyelni rágószerveinek működését is.

Ilyesféle gondoskodás mellett a kis sáska szépen fejlő
dött, és egy reggel levetett „kabátját” és „nadrágját” egy 
gallyacskára felakasztva találtuk. A fejlődő sáskánk te-

A mézcseppet közelebb kéri a szájához

Vedlés közben. Régi „ruháját” az állat háta mögött láthatjuk

hát megvedlett. A vedlési folyamatot mindig előre szá
mon lehetett tartani, mert ezt megelőzően egy-két na
pig nem táplálkozott. „Kinőtt ruhájából” rendesen úgy 
bújt ki, hogy a levedlett kitinburok egy darabban ma
radt. Vedlés után az étvágya mindig erősen fokozódott, 
egyre több és több táplálékot vett magához. Harmadik, 
illetve negyedik vedlése után már 6—8 méhet és 4 na
gyobb legyet fogyasztott el naponta, méghozzá aránylag 
igen rövid idő (30 perc) alatt, miközben potroha a feszü
lésig megduzzadt. Ha azután jóllakott, többé nem fogadta 
el a tűhegyre tűzött rovarokat, és ha erőszakoskodni 
kezdtem vele a szája körül, az egyik lábával elütötte 
maga elől a nyújtott rovart. Később, hogy egyhangú ro
vartáplálékát változatosabbá tegyem, naponta két csepp 
mézet adtam neki, amit szemmel láthatóan szívesen vett.

Idő múltával teljesen kifejlődött, és olyan szelíd lett, 
hogy ha óvatosan nyúltunk hozzá, kézbe vehettük, és te
hettünk vele azt, amit csak akartunk. Ekkor határoztuk 
el, hogy házunk környékén szabadon fogjuk ereszteni. A 
verandánk oszlopaira felkapaszkodó kúszó növények, vi
rágaikkal és széles leveleikkel igazán pompás lakóhely
nek látszottak. Ide tettük a kis rovart. Arra gondolni sem 
mertünk, hogy helyben fog maradni, és számítottunk rá, 
hogy egy reggel pár után repül. De alaposan tévedtünk, 
kis kedvencünk nem repült el, hanem napsütéses időben 
mindennap kiült egy virágra vagy levélre és sütkérezett 
a napon, estefelé pedig rendszeresen elbújt a dús leve
lek közé, úgyhogy ilyenkor megtalálni csak néha sike
rült. Reggelenként kilenc óra előtt nem igen jött elő rej
tekhelyéről. Amikor azonban a Nap már jó melegen sü
tött, mindig megjelent, méghozzá azon a helyen, ahol 
etetését megszokta. Mindez azt bizonyítja, hogy megsze
lídíthető és bizonyos mérvű „emlékezőtehetsége” is van, 
hiszen etetési helyét pontosan fel tudja keresni, s ahhoz 
ragaszkodik mindaddig, amíg gondoskodnak róla. (Ez a

A végtagjára cseppentett m ézet nyalogatja
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megállapításom azonban csak a nőstény példányokra vo
natkozik. A hímek nem maradnak helyben, amint azt 
többször is megpróbáltam, igaz, hogy nem kiskoruk óta 
felnevelt, hanem kifejlett egyedekkel.)

A mi kis sáskánk tehát helyben maradt, jóllehet szár
nyai teljesen ki voltak fejlődve. Még akkor is a helyén 
maradt, ha kis bosszantással arra kényszerítettük, hogy 
szárnyait mérgesen szétcsapva ijesztgessen bennünket. 
A mérges állat valóban ijesztő látvány lehet kisebb ál
latok számára. Ilyenkor elülső lábaival, váltogatott üté
sekkel csapkod támadója irányába. Két elülső szárnyát 
magasan, függőlegesen felcsapja, hátulsó szárnyát pedig 
— ami rendesen színes — hirtelen támadója irányába 
feszíti, testét rángatja. Olyan, mint egy dühös sárkány. 
Ebben a helyzetben marad mindaddig, amíg nyugalmá
nak megzavartja a közelében van. Hogy a támadóállásba 
elhelyezkedő állat valóban ijesztő még a nálánál nagyobb 
állatra is, annak egyszer fényes bizonyítékát láttuk.

Kis neveltünk éppen kint ült a napfényen, virító fehér 
futóvirágok között, amikor egy, a gyémánt minden szí
nében ragyogó, a verébnél jelentősen kisebb mézmadár 
(Nectarinea) vagy afrikai kolibri szállott a virágra, egé
szen a közelébe. Szó sem lehetett arról, hogy a madár a 
sáskát támadni akarta volna, hiszen ezek az apró ter
metű madarak csak virágmézzeü és igen apró rovarokkal 
táplálkoznak. A mézet a virágok kelyhéből szívják ki, 
erre a célra alkalmas, ívelt, megnyúlt csőrükkel. A ma
dárka tehát mézet keresett, de gyors repülésével meg-

A Pnra'phendale-peteciomAhAl kikelt új nemzedék egy ré»ze hangyához 
hasonlít

(Dr. SAska I.Aszlőné (elvételei)

ijesztette a kis sáskát, mire az azon
nal támadó állást, illetve ijesztő pózt 
vett fel. A madár meglepődött, ijedt 
csiripeléssel szállt a szomszéd bokor
ra és onnan szidta — vészjeleket 
adva — állatunkat, amely még egy 
ideig támadó állásban maradt. Való
színűleg arra számított, hogy a ma
dár még visszatérhet.

Egy szép napsütéses reggel állat
kánkat egy másik, nálánál sokkal 
kisebb sáskával együtt találtuk, ép
pen párzási aktusban voltak. Igen 
érdekelt, hogy mi lesz ennek a vége, 
hiszen a szakvizsgálatok szerint a 
nőstény a párzási aktus után fel
falja a hímet. Ennek megállapítható
sága végett gyakrabban ellenőriztem 
magatartásukat, de egyúttal a nős
tényt bőségesen etettem szokott táp
lálékával. A párosodási művelet nem 
zavarta semmiben sem az étvágyát. 
Elfogadta a szokásos mennyiséget, a 
mézcsepekkel együtt, és a különös a 
dologban éppen az volt, hogy a nős

tény etetése semmiben sem zavarta a kopuláló hímet. 
Párzásuk két napig tartott, mialatt számtalanszor meg
látogattuk őket, de a hím semmi félelmet sem mutatott 
jelenlétünk miatt. A harmadik napon reggel a kis hímet 
már a nőstény mellett láttam, szabadon, de a nőstény 
semmi jelét sem adta annak, hogy a hímet szerette 
volna megenni. Rá se nézett többé, rendesen elfogadta 
ennivalóját, amit úgy láttam többre becsült, mint a kis 
vézna hímet. Hogy nem bántotta, ezt annak tulajdoní
tottam, hogy bőségesen etettük. Ebből következőleg, ha 
a szabad természetben a nőstény a hímet felfalja, annak 
az az oka, hogy ki van éhezve. Jóllakottén viszont nem 
törődik vele.

A kis hím hamarosan elrepült, de a nőstény továbbra 
is a régi helyén maradt. A harmadik napon fehér pete
csomót rakott az egyik növény szárára. A petecsomó ra
kása közben „farával” körkörös mozgást végzett és tojó
csövén keresztül habszerű anyagot ürített. Ennek a hab
szerű csomónak a közepében helyezkednek el a peték, 
spirális vonalban. A habos anyag a petéket az eső és 
más egyéb káros behatások ellen védi. A nőstény össze
sen hét ilyen petecsomót rakott, de mindig közel egy
máshoz, és mindig fő tartózkodási helye területén. A pe
tecsomókat négy-négy heti időközökben rakta. A kikelt 
apró sóskaivadékok kicsiny fekete hangyához hasonlíta
nak. Kikelésük idején egészen fehér színűek, de alig fél 
óra múlva a napfény vagy a világosság hatására teljesen 
feketékké változnak. A kikelt ivadékok néhány óráig 
együtt maradnak, de azután igyekeznek, amilyen gyorsan 
csak lehet, egymás közeléből elkerülni. Ennek oka az, 
hogy a kis apróságok egymással szemben ellenségesen 
viselkednek, és egymást fel is falják.

Kis nőstényünk még sokáig élt. Később hívatlan lakó
társa is akadt, egy leveli béka személyében, amellyel 
igazán jó barátságban volt. Ennek a kis leveli békának 
tulajdonképpen — tekintve, hogy kedvezőtlen, száraz év
szakban voltunk — a föld alá kellett és illett volna búj
nia, mint többi fajtársainak, csakhát úgy látszik elvé
tette a dolgot — és jobban kedvelte az árnyas futónövény 
nyirkos közelségét.

Egy szeptemberi napon, mint mindig, első sétám kis 
kedvencünknek szólott. Sajnos nem volt sehol. . .  ellen
ben a veranda oszlopa és az egész környék feketéllett a 
vándorhangyák millióitól. A kis leveli békát sem talál
tuk . . .  Mindkettőt felfalták az éjjeli támadók: a ván- 
dorhangyók. Kis kedvencünkről, annak viselkedéséről 
azonban megmaradtak azok a fényképfelvételek, amelye
ket feleségem készített, s jelen cikkemhez magyarázatul 
csatoltam.
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