
 1 

Herman Ottó 
 

Ismerkedés a pillangókkal 
 

A borsodi Bükk legszebb völgye tele volt érdekesnél érdeke-
sebb jelenségekkel, ezek között kivált pillangókkal. Így nagyon ter-
mészetes, hogy gyermekkoromban a madarászat mellett a „pillangá-
szat” is megragadta figyelmemet – elvégre is egy íriszpillangó szín-
ragyogása, egy boglárkalepke aranyos fénye megragadja a gyermek 
figyelmét, felkölti vágyait, kivált, ha annak a gyermeknek az ő ked-
ves öregapja mindenféle magyarázatokat fűzöget a tárgyakhoz.  

Így hamar tudtam meg azt is, hogy a pille petéket tojik, e peték-
ből hernyók kelnek ki, ezek rendszerint bizonyos növényekkel táp-
lálkoznak, megnőve bábokká alakulnak, melyekből ismét pillangó 
lesz, mely ismét petével kezdi meg az új körforgást. 

No, bujkáltam is én azután a sövény mellett, bokrok között, 
hogy valamiket kilessek, s egy szép napon csak látom, hogy egy sötét 
színű, szőrös hernyó a két leghátulsó kapaszkodójával az ágba fo-
gódzva, fejjel lefelé akaszkodott föl, s nagy mereven ott csüng. 
„Ugyan, mi lesz ebből? – gondoltam magamban. Egyszerre csak lá-
tom, hogy a hernyón valami hullámos lüktetés fut végig, mindig a 
fejétől indulva s a kapaszkodóján végződve. 

Figyelmem fokozódott, de még inkább azok láttán, amik csak-
hamar következtek. 

Egyszerre csak 
felpattant a hernyó 
bőre – a fejétől szá-
mítva egy kis dara-
bon –, s a hernyó 
rángatózni, fickán-
dozni kezd, mire a 
hasítékon elkezd ki-
bújni a báb. A rángás 
tart, a bőr egyre job-
ban lehámlik, a báb 
búvik ki, míg – nem 
is valami hosszú idő 
múlva – a báb telje- Fecskefarkú lepke bábjával
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sen kibontakozott, a hernyó bőre összezsugorodott, nekem pedig 
szemem-szám elállott a csodálkozott. 

Jó időbe telt, míg arra szántam magam, hogy az ágat letörjem, 
óvatosan hazavigyem. Az öreg azután megmagyaráztam nekem, 
hogy abból a bábból egy szép, meggyszínbarna, halványsárga szegé-
lyű pillangó, a gyászlepke fog kibújni. 

Beletettük az ágat egy dobozba, melynek oldalai és fedele tüll-
ből voltak, hogy a levegő keringhessen, de a kibúvó lény mégse 
szökhessen, s kezdődött a lesés, úgy gyerek módra: százszor napjá-
ban. 

Egy szép napon aztán nagyon furcsa dolog történt: a báb egyik 
oldalán egy kis, kerek lyuk támadt, s ezen a lyukon sűrű egymásután 
bújtak ki valami apró, test szerint gombostűfej nagyságú, szivárvá-
nyosan ragyogó szárnyú darázsocskák – lehettek vagy harmadfél-
százan. 

„No, apám, hát ez mi?” 
Okoskodtunk mi azután mind a ketten, a könyveket is beleért-

ve: hárman, s a vége csak az volt, hogy nem tudtunk semmit. 
Jó darab időre megállott az eszünk, de izgatott is a dolog, s va-

lahányszor csak kirándultam, csupa szem, csupa lesés voltam: többé 
nem az ingerelt, hogy az állatokat megfogjam, megöljem, gyűjtsem, 
hanem az, hogy lássam, mit csinálnak, s ma is így vagyok evvel. 

Egy nyári nap késő délutánján azután kiállottam a Hideg-völgy 
egyik pompás fája alá, mely rendkívül terebélyes volt, s oly ponton 
álltam, ahol egy mellékvölgy betorkollott, ahol tehát több hegyhát 
vetette meg a lábát; a legjobb leshely őzekre. Mozdulatlanul, teljes 
csendben állok egy darabig, s így természetes, hogy a sok apró lény 
üzekedni kezdett a levegőben. 

Ekkor látom, hogy a karcsú darázsfélék mintegy kutatva kerin-
genek a lombernyő alatt, s egy-egy hernyó, mely a lombokon rági-
csált, hirtelen leejti magát majd egészen a földre, s egy selyemszálon 
függve marad. 

Természetes, hogy hamar eszembe jutott az a hernyó, amelynek 
nyüveiből darazsak lettek. Azután látom hogy egy-egy darázs tá-
madni kezdi a hernyót; a hernyó hánykolódik, karikáz, szóval védi 
magát, ahogyan azt egy hernyó ügyefogyottsága csak engedi, de 
mindhiába. Az a fürge darázsocska rendkívüli ügyességgel hozzá 
tud férni, s egymásután ide, majd oda beléütögeti a hernyóba azt a 
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kis gyilkot, ami a teste végén meredez, majd a pusztuló hernyó testé-
be lerakja petéit. 

Nem gondoltam én ezután többé az őzekkel! 
Ez az én ifjúkori emlékem a rovarokról, amely megadta kutatá-

saimnak az irányt; e képnek köszönhetem, hogy az állattannak némi 
kis szolgálatot tehettem.  

  

Fecskefarkú lepke hernyói


