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(második rész)

A hangyák között is akadnak, „akik” kevesebbet teljesítenek,
mert a természet gyengébb fizikummal látta el őket; de ez a
körülmény az erősebb társai számára is természetes, nem
csinálnak ügyet belőle. Nem kezdik például a maguk hangya
módján „lustának bélyegezni” s „kiközösítéssel fenyegetni”
társaikat, így kísérelvén meg lelki nyomás alá helyezni s nagyobb teljesítményre sarkallni őket. De elemi düh sem támad
bennük, hogy aztán harapással vagy másképp megleckéztessék (megfenyítsék) a gyengébben teljesítő egyedeket. A hangyák életét nem jellemzik az efféle egyéniségbeli (személyiségbeli) különbségek. Egyéni érzelmeik és kedélyállapotaik,
ha léteznek egyáltalán, nem mutatnak olyasféle szóródást,
mint számtalan más állatfaj s kiváltképp az emberek esetén.
A hangyák világában is előfordul kedélyállapot-változás, de
nem egy-egy egyednél, hanem az egész bolynál. Voltaképpen
a hangyacsalád egészének van ÉN-je, s nem az egyes egyedeknek.
Bajosan is alakulhatnak ki egyéniségek ott, ahol az élet egészét jószerivel a szorgalmas munkavégzés, a gondos utódgondozás no meg a felségterületek megszerzéséért vagy megőrzéséért vívott ádáz küzdelem tölti ki. A hangyák nem játszanak egymással, nem versengenek, családon belül nem is harcolnak, de még csak nem is viháncolnak, ellenben nyughatatlanul, megállíthatatlanul nyüzsögnek. S ez a tömeges, lendületes nyüzsgés elég ahhoz, hogy náluk akár százszor, ezerszer
nagyobb állatfajok egyedeivel (pl. egy százlábúval vagy egy
tekintélyes méretű rákkal) mindenféle központi irányítás
(vezénylés) nélkül végezzenek.
Hogy a hangyavilág végül is inkább Isten műve vagy inkább a természeté (evolúcióé), esetleg mindkettőé, egyelőre
ne igyekezzünk eldönteni. Annyit azonban már itt jegyezzünk meg, hogy a hangyatársadalomban a család túlélése
szempontjából legrátermettebbnek tekinthető egyedek kiválasztódása eleve rendkívül korlátozottan érvényesülhet csak.
A hímek úgy pusztulnak el, hogy a megtermékenyítésre való
képességükön kívül semmi olyan kiváló képességük meglétét
nem bizonyíthatták, amely a nőstény egyedek számára kiválasztási szempont lehetett volna a csupán a megtermékenyítési aktusra szóló párválasztásnál.
Azok a nőstények pedig, amelyek a hangyaboly életben
tartásáért felelősek, s ezért egész életüket végigdolgozzák,
egytől egyig ivartalanok. Ha tehát valamelyikük is kiváló alkalmazkodóképességről, ehhez szükséges páratlan lelki és
szellemi adottságról tett volna tanúbizonyságot – például
elsőként eszmélt volna rá, hogy saját eleven testük láncolatából is lehet hidat építeni –, nos, ezeket a különleges képességeit sosem tudta volna továbbörökíteni a fajtája (családja,
nemzetsége) számára.

Mint ahogy a mostanság tanulmányozott egyik hangyafaj
öngyilkos merényletre képes egyedei sem tudhatják továbbadni ezt az áldozatos (azaz: önfeláldozós) tulajdonságukat.
Ugyanis ez a képesség csak az ivarképtelen nőstény dolgozók
egy részének adatott meg. A betolakodók megjelenésekor, az
utódok védelmében úgy fröccsentik szét a potrohukban felhalmozott mérget, hogy hirtelen szétrepesztik, mintegy „felrobbantják” magukat. Nos, ha éppen az erre „szakosodott”
egyedek nem tudják továbbörökíteni ezt a képességüket, akkor hogyan jöhetett létre ez a különleges adottságuk a természetes kiválasztódás segítségével? Mintha ez a képességük
inkább egyszerre, egy csapásra teremtődött volna meg, s nem
valamiféle lassú alkalmazkodással a beláthatatlanul hosszú
idők során.
Fogadjuk el: a hangyák csodálatos alkalmazkodó és alkotó képességének nyitja leginkább három, szerencsésen összehangolódó tényezőre (körülményre) vezethető vissza. Ezek:
– genetikai programjaik (ősinformációik) kettős vonása:
„zártság” és „nyitottság” egyszerre,
– genetikai programjaik viszonylagos egyszerűsége,
– tömegszerűség.
Becslések szerint mintegy 12–16 ezer hangyafaj él a Földön.
A hangyafélék ősinformációinak, illetőleg eredendő genetikai
programjainak „zártsága” azt például nem engedi meg, hogy
a testük jellegzetes szerkezete vagy az élő robotként való
viselkedésük a környezeti nyomások hatására megváltozzék;
„nyitottsága” ellenben megengedi, hogy szigorúan e kereteken
belül bármilyen irányban módosulhassanak.

”
”

…életképesebbnek bizonyultak azok
a fajok, amelyeknél a zsákmányszerző
katonák nagyobbra nőttek…
Nem lenne logikus azt feltételeznünk, hogy egyes rabszolgatartó hangyafajok eleve úgy alakultak ki, hogy katonáik
nem tudtak önállóan táplálkozni. Logikusabb azt feltételeznünk, hogy az idők során életképesebbnek bizonyultak azok
a fajok, amelyeknél a zsákmányszerző katonák nagyobbra
nőttek, s hatalmas rágójukkal könnyedén kettéharapták a
rabszolgának kiszemelt, idegen hangyautódok védelmezőit.
Ám ennek az előnynek lett aztán az a hátulütője, hogy terebélyes rágószervükkel már nem tudták elég kicsire rágni az
ennivalójukat, s kénytelenek voltak erre a célra – vagyis a saját
maguk megetetésére – rabszolgákat igénybe venni. Ez a „fejlődési” irány aztán az idők végezetéig megszabta és megszabja a rabszolgatartó hangyafaj sorsát: elemi létszükségletévé
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vált a katonáskodás, az újabb és újabb idegen hangyafészkek
elfoglalása, onnan a bábok elrablása, majd a rabszolgává lett
dolgozókkal való felneveltetése; hiszen ha bármikor és bárhol
is megszakadna e folyamat, az ennek a fajnak az éhenhalásával, kipusztulásával járna.
A hangyák által szervezett rabszolgatársadalmakról egy
dolog bizonyosan elmondható: ma is léteznek, működnek.
Vagyis jóval tartósabbnak, időtállóbbnak bizonyultak, mint
az ember által szervezettek. De éppen nem amiatt, hogy a hangyáknak ennyivel több eszük volna; hanem a genetikai programjaik elképesztő egyszerűsége és célszerűsége miatt.
A hangyáknak fogalmuk sem lehet arról, hogy ők éppen milyen társadalomba szerveződnek. Mindenki csak annyit tud,
hogy mi az ő dolga, és azt csinálja. Pontosabban: még ennyit
sem „tud”, csak ösztönösen csinálja. De ez éppen elegendő.
Ha egy hangyabolyt rendszeresen fenyegetnek a vándorhangyák, ennek hatására megváltozik a dolgozók összetétele: a kisebb méretű munkások és a nagyobb méretű katonák
mellett megjelennek a szuperkatonák. Ezek olyan hatalmasak,
hogy méretüknél fogva képesek élő torlaszt képezni a betolakodókkal szemben. A legdöbbenetesebb az, hogy a hangyák
méretét – és ennek folytán a feladatkörüket – az dönti el,
hogy lárva állapotukban mennyi „növekedési” hormon aktivizálódik bennük. Alapesetben csak kis termetű dolgozók fejlődnek. Ha viszont nagy a hangyaboly megtámadásának veszélye – vagyis megnő a hangyatársadalom veszélyérzete –,
akkor több lárvából lesz katona; még nagyobb fenyegetettségnél pedig több lárvából fejlődik szuperkatona. De mert
ezek a nagy méretű egyedek jóval többet esznek, jóval nehezebb ellátni őket a nekik szükséges táplálékmennyiséggel,
ezért békésebb körülmények között ezek a hangyatársadalmi
szereplők és szerepkörök talonba kerülnek.
Amikor kutatók olyan hangyafaj lárváit kezelték a „növekedési” hormont utánzó vegyülettel, amelynél korábban nem
fejlődtek ki szuperkatonák, a kezelés hatására egyszeriben itt
is megjelentek.
Szögezzük le mindjárt: nem jelenhettek volna meg, ha az
ősinformációk (a genetikai kódok) nem tartalmazták volna
ennek a lehetőségét (pontosabban: ennek a lehetőségnek a
programját).
Számunkra itt és most azonban az a legfontosabb felismerés, hogy a körülmények határozott megváltozása nagyon
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egyszerű módon képes gyors, erőteljes és célszerű változásokat előidézni a különféle hangyafajoknál. A veszélyérzet megnövekedése elegendő ahhoz, hogy a genetikai kódok működésbe lépjenek, és a szokásostól eltérő méretű egyedek és
feladatvégrehajtók keletkezzenek.
A hangyák – a hangyák programjai – eleve nyitottak a
változásokra, alkalmazkodásokra. Ezek az apró kis lények a
rájuk szabott keretek között nagy rugalmassággal képesek
kiaknázni a környezetük adottságait és követni a változásait, s ehhez sem szellemi képességre nincs szükségük, sem
alapszintet meghaladó lelki adottságokra. Akármilyen hihetetlen, de bőven elegendő az a néhány jellegzetes, általános
hangyatulajdonság, amelyet – ősinformációik jóvoltából –
génjeikben hordoznak. S amelyek érvényesülésébe csak belezavarna, ha értelmük (szellemük s magasabb rendű lelkük)
volna.
Hogy melyek ezek a jellegzetes tulajdonságok, erre talán
éppen az egyik legcsodálatosabb alkotásuk, az élő híd rejtélyének megfejtésével kaphatunk választ. Azt gondolnánk,
hogy lehetetlenség seregnyi hangyából ilyen közös műalkotást létrehozni anélkül, hogy legalább valamelyikük fejében
meg ne jelenne a műtárgy végső képe, s ennek megfelelően
vezényelné a teendőket. Kutatók azonban rájöttek arra, hogy
mégsem lehetetlen. Csupán az kell hozzá, hogy az első hangya ösztönösen megtorpanjon a „szakadék” szélén. A következő meg ne akarjon tudomást venni erről, hanem menjen
tovább, átgázolva a társán. De mielőtt túljutna rajta, ő is ott
találja magát a szakadék szélén, ezért ő is megáll, s a következő hangya már rajta fog átgázolni. Egyre több hangya ér
túl a szakadék szélén, egyre több összecsimpaszkodó egyed
csüng a mélybe, de közben egyre közelebb is kerülnek a
túlparthoz. Míg aztán az első hangyák meg nem kapaszkodnak odaát, s akiken eddig ők gázoltak át, most azok gázolnak át őrajtuk.
Természetesen meg sem kottyan nekik, hiszen a hangyák
a saját tömegük 50–100-szorosát képesek megemelni, elcipelni. Fényképfelvétel tanúsítja, amint egy vörös szövőhangya a feje fölé emel egy darázstetemet. Az előbbi testtömege csupán 5 mg, az utóbbié mintegy 200, tehát éppen negyvenszerese…
Amely tulajdonságokra a hídépítés ismeretében érdemes
felfigyelnünk, a következők:
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– Fáradhatatlan tettrekészség (szakadatlan munkálkodás, örökös nyüzsgés; a hangyaegyedet legfeljebb csak egy
számára áthidalhatatlan szakadék tartóztathatja fel; a hangyaközösséget még az sem…),
– Közösségi alávetettség (a boly közös szempontjainak,
túlélési érdekeinek feltétlen előnyben részesítése: erős késztetés a társakkal való együttműködésre, a róluk való gondoskodásra, akár az önfeláldozásra; a hangyaegyed azonnal elfogadja a társa előidézte helyzetet, ösztönösen összekapaszkodik vele),
– Teherbíró képesség (ha testtömegünkhöz képest olyan
erősek lennénk, mint ők, egyszerre három személyautót tudnánk magunk fölé emelni).
És ennyi.

”

…egy ilyen vándorhangya-hadsereg
még egy darázsfészket is
könnyűszerrel ki tud fosztani.

”

A legtöbb bámulatra méltó viselkedésükhöz, tettükhöz és
sikerükhöz jószerivel ennyi is elég. Kutatók megfigyelték, hogy
amikor a hangyák szállítják haza a mézet (vagy más élelmet),
e célból néha úgy megtöltik a gyomrukat, hogy potrohgyűrűik teljesen széttolódnak. Ha pedig egy ilyen degeszre tömött
hangya hazaérkezik, s ott összefut egy éhes hangyával, emez
jellegzetes csápütéssel adja értésére, hogy enni kér. Erre a
jóllakott egyed táplálékot öklend fel neki. Az éhes hangya an�nyiszor kér enni, amíg jól nem lakik; vagy esetleg ő kezdi el
tárolni a táplálékot a gyomrában, hogy azt a királynőnek
vagy az éhes lárváknak továbbítsa.
Az általam logikusan és szükségképpen feltételezett ősinformátor (őstervező, Teremtő) azzal aligha foglalkozott, hogy
mi lenne, ha némely hangyanemzetségbe bámulatra méltó,
eleven mézesbödönöket teremtene. Az őssejtbe ültetett (oltott,
kódolt) ősinformáció idevágólag inkább csak annyi feltétlen
utasítást tartalmazhatott, hogy „menj fajtársaiddal élelmet gyűjteni, vidd haza közösségedbe, oszd meg az otthon maradottakkal, gondoskodj a feleslegről!”. A mókusnak inkább a pofazacskója alkalmas a begyűjtésre és szállításra, az embernek inkább a
szatyra vagy a hátizsákja, a hangyának azonban a potroha.
Ezért aztán olyan nagyon nem csodálkozhatunk azon, hogy
a hangyák határtalan tettrekészsége, gondoskodó hajlama és
áldozatossága saját testük – potrohuk – végletes kihasználásához vezethetett: a szinte pukkadásig való megtöméséhez,
pattanásig való szétfeszítéséhez. Gondoljuk csak meg, hogy
az ember a fene nagy eszével is képes „pukkadásig” enni magát; s csupán szerencsés alkatunk ment meg attól, hogy ez
rendre ne következzék be. A hangya feltétlen engedelmességre és önfeláldozásra való hajlama (ösztöne) azonban még a
saját fizikai határait is képes áttörni: ha potrohában éppen
nem mézet, hanem mérget halmozott fel, veszély esetén –
mint láttuk – szó szerint képes még ki is pukkasztani magát.
Mindenféle magasztos eszmei, lelki megfontolás nélkül. Abban a helyzetben ez éppen olyan kikerülhetetlen, végrehajtandó utasítás számára, mint máskor a zsákmányszerzés vagy
a gondoskodás.
Az, hogy az eleven mézesbödönök végül a mennyezetre
kerülnek (oda lógatják fel őket), ez is szinte egyenesen kö-
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vetkezik az említett hangyatulajdonságokból. Ha egy számítógépes programot alkotnánk arra, hogy találja meg egy modellezett hangyafészekben a legalkalmasabb tárolási helyet
a mézesbödönök számára, akkor helyes kiinduló feltételek
mellett nem is juthatna más eredményre, mint maguk a hangyák. Hiszen ínségesebb időkben a bödönök tartalmára minden hangyának szüksége van, tehát a tárolóknak „kéznél”
kell lenniük: valahol a fészek legforgalmasabb főútvonalán.
Ám annál kevésbé szabad láb alatt is lenniük. Idő kérdése
csupán, hogy az örökösen nyüzsgő, a szigorú közösségi korlátokon belül teljesen önállóan cselekvő, tettvágytól fűtött,
fáradhatatlanul próbálkozó egyedek valamelyike egyszer csak
megtalálja a megoldást – helyesebben szólva: belefusson a
megoldásba. Vagyis: a degeszre tömött, már moccanni is képtelen, addig minduntalan láb alatt lévő társát felnyomja a
mennyezetre. Nem is kell egyedül küszködnie, hiszen a többiek, mint bármilyen más akciónál, azonnal ellenállhatatlan
késztetést fognak érezni az együttműködésre, besegítésre.
S máris ámuldozhatunk a hangyák „zsenialitásán”.
Pedig valójában nem a hangyák a bámulatra méltók, hanem
az, hogy hova vezethet néhány egyszerű adottság, tulajdonság megléte, szellem és magasabb rendű lélek híján is, kellően nagy számú egyed és kellően nagy számú irányított véletlen esetén. Többek között tizenkétezer hangyafajhoz, amelyeknek mindegyike többé-kevésbé különbözik a többitől, s
hol az egyik, hol a másik bizonyul sikeresebbnek, attól függően, hogyan alakul a környezetük, s melyiknek hogyan sikerül elég gyorsan és jól alkalmazkodnia a legkülönfélébb
változásokhoz. Ám a legmeghökkentőbb felismerésünk éppen
az lehet az egész hangyavilágot illetően, hogy egy olyan faj
is bizonyulhat a legsikeresebbek egyikének, amelyre inkább
a különleges funkciójú egyedek hiánya és a különleges fészeképítmények elmaradása jellemző. Egy dél-amerikai vándorhangya éppen most hódítja meg az európai földrészt, méghozzá leginkább azzal a jellegzetességével, hogy hangyább a
hangyánál. Minden vezénylés nélkül minden irányban vakmerőn vonul, amerre csak ennivalót vagy zsákmánylehetőséget sejt. Ha kell, több méter hosszú élő hidat épít magából,
ha kell, habozás nélkül nekitámad a nála sokkal nagyobb
hangyafajoknak; ezek katonái bár az előre merészkedőket
könnyedén kettéharapják, ám a nyomukban özönlő végeláthatatlan had – sok lúd disznót győz alapon – gyorsan végez
velük. Filmfelvétel tanúskodik arról, hogy egy ilyen vándorhangya-hadsereg még egy darázsfészket is könnyűszerrel ki
tud fosztani. Milliónyi hangya kapaszkodott egymásba, s az
így képződött (saját súlyától U alakúra hajlott) hídon át elhordták a fészek értékes tartalmát (a darázslárvákat) az általuk megszállt területre.
Összegzésképpen leszögezhetjük: néhány egyszerű, de határozott tulajdonságuknak s néhány egyszerű, de szigorúan
követett programjuknak köszönhetően a hangyák – mindenféle önálló szellemi és magasabb rendű lelki adottság nélkül
– képesek voltak meghódítani a Földet: hatalmas birodalmakat létrehozni, kiválóan működő államokat alkotni.
A Teremtő megtapasztalhatta: mi a legtöbb, ami kihozható olyan élőlényekből, állatfajokból, amelyeket az egyéniség
– az Én – teljes hiánya jellemez.
Részlet Varga Domokos György: Isten logikája – Az Élet logikája című
kettőskönyvéből. Következik: A lélek nyomában (III.)

