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Kulturdlis entomol6gia
Bevezet6
Jelenleg meglehet6sen gazdagirodalom 6ll rendelkez6siinkrerovarokr6l, mind az elmdleti,
mind pedig a gyakorlati rovartan (entomol6gia) teriiletdr6l. Mindezek mellett az ut6bbi 6vtizedekben egy fjabb rovarokkal foglalkoz6 tudomdnydgjcitt l6tre, amely a rovaroknak az emberi
kultur6ban: (irodalom, nyelv, zene, kdpz6mtivdszet,tdrtdnelem, vall6s, szabadid6, sz6rakozds
stb.) betdlt0tt szerep6ttanulm6nyozza.E tudom6nydgneve ,,kultur6lis entomol6gia" [6].
Mivel a kultura mint fogalom meglehet6senj6l k6rillhatdrolhat6, ezert els6nek azokat a terUleteketkell meghat6rozni, amelyek e t6makcirbetartoznak. igy az etno-entomol6giamint ember 6s rovar kapcsolataa term6szetin6pekn6l nem azonos a kulturSlis entomol6gi6val(b6r
szSmos szerzb ide sorolja, mdsok viszont ktllOn tudom6ny6gkdnt kezelik). PdldSul a rovarok
fogyasztdsaa feh6rjesziiksdgletkieg6szit1s6resz6mos afrikai 6s d6l-amerikai tdrzsn6l. Ugyanakkor, ha az adott rovar fogyasztdsar6szea tdrzs kultur6lis vagy vallSsicerem6ni6j6nak,milr a
kultur6lis entomol6giakutatdsi tertiletdheztartozik. Hasonl6an,egy adott rovar alkalmazdsaa
gy6gydszatban,
orvosi, tdrv6nysz6kiorvosi stb. gyakorlatbansem r6szee t6mdnak.A rovartan
tudom6nytdrt6netir6szesem soroland6ide, viszont rovarok hat6saa tort6nelemre- Sltal6nosan
6rtelmezve- m6r a kultur6lis entomol6giar6sze[16, 17].
Mindezek alapjdn kideriil, hogy esetenkdntneh6zmeghatdrozniaz ide sorolhat6 kutatiisi tertileteket.
A tdma az ut6bbi 6vtizedekbenegyre n6pszenibb lett a rovartannal foglalkoz6 szakemberek
kriziitt. Jelenlega vil6gon kb. 70 tud6s foglalkozik vele.Az els6 ilyenjellegii el6adiisI 984-ben
a XVII. Nemzetkdzi Rovartani Kongresszusonhangzott el Hamburgban.
Magyarorszhgon az els6 hasonl6 t6rgyf el6ad6s (Kulturdlis arachnol6gia) a XX. Eur6pai
Arachnol6giaiKonferencidn(2002.j{tlius.22-26) hangzottel Szombathelyen[25].
Figyelembe v€ve, hogy a t6mdban eddig megielent publik6ci6k az adott kontinens, orszdg,
n6pcsoport kultrirdjdra vonatkoznak, a kdvetkez6kben tdmak0rrik szerint mutatjuk be a rovaroknak az emberi kultfr6ban jritszott szerep6tutalva a fontosabb, sokak szdmdraismert esem6nyekre, alkotiisokra, szerz6kre stb.

Nyelv 6s irodalom
Sz6mos6si kultrirdbana rovaroknakfontos kultikus, vall6si, szimbolikusszerepiikvolt, ami
az alkalmazott nyelvben ds a korabeli irodalmi alkot6sokban is visszatiikr6zbddtt. Mindezekrol
sirfeliratok, k6tdbl6k, kapuk boltozatdnak irSsosmaradv6nyai tanriskodnak. Egyik ilyen j6l ismert pdlda az 6si Egyiptomban a szkarabeuszok(Scarabaeussacer) istenk6nt val6 imdd6sa.Az
els6 ilyen jellegti 6br6zol6soki. e. 22OO-b61,
az ,,Uj Birodalom" idejdb6l sz(rmaznak. A rovar6brAzol6sekkor m6r a k6pirils (hieroglif) szervesr6sze [26].
mint az irds r6sz6veltal6lkozunka sum6r,kinai, japdn kultrirdkHasonl6 rovar6brdzolilssal,
ban is. Nagyon sok esetbenaz adott 6brdzol6siforma id6vel, az irdssal egytitt jelent6sen megv6ltozott. esetenkdntabsztrakci6bamenve 6t.
Az irodalom szdmos esetben tartalmaz rovarokra val6 utal6sokat legtobb esetben negativ
vagy pozitiv szimb6lumokkdnt emlitve azokat, de teljes prilzai 6s lirai miiveket is dedik6ltak
rovaroknak.
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Negativ szimb6lumkdnt sz6mos viliigirodalmi mti dolgozta fel egyes rovarok olyan tulajdonsdgait, mint pl. a fulldnkkal val6 v6dekez6st,, A friria" (K. Roberts), detektivreg6nyekben
darazsakgyilkos fegyverk6nt val6 alkalmazSsa,,A m€z ize" (G. Heard)' ,,A raj" (A. Hertzog)'
Gyakran tal6lkozunk szatir6kban6s erotikus mrivekben rovarszimb6lumokkal: ,,Az aranypoloska" (E. A. Poe), ,,A l6gy", ,Egy l6gy cindletrajza"(R. Chopping). A XVI. szisadi Anglidban
a vall6si rendekr6l irt szatirhkalapelemeivoltak a rovarvilSgb6l vett p6ld6k. Eryik ilyen mii ,,A
P6k 6s aLdgy" (John Heywood, 1556), amely a protest6ns6s a katolikus vall6si vezet6k kOz0tti
ellent6tet dolgozza fel, egyben ez egyike az ebb6l a sz6zadb6l ismen leghosszabbktiltem6n y e k n e k| 6 , 1 7 , l 9 l .
A XVIIL szdzadban,szint6n Anglidban, a politikai szatirdkban gyakran tali{lkozunk rovarszimb6lumokkal: ,,.A M6h mes6je, avagy az alilrendelts6g a kdzj6t szolg6lja" (Bernard
Mandeville. 1723) [L9)
Az egyes fajok gdmbdlyded formdja sz6moshumoros, bar6tsdgosrovarszerepalapj6ul szol(L. Canoll) [23].
gdlt: ,,Charlotteh6l6ja" (E. White), ,,Al(z Csodaorsz6gban"
A lirai alkot6sokban szintdn gyakran fordulnak el6 rovarok. Mir az 6kori gtirdgdkn6l 6s
r6maiakndl egyesfajok eszt6tikai szimb6lumkdnt szerepeltekkciltem6nyekben.
A magyarirodalombanrovarokraval6 utal6ssaltaldlkozunkArany Toldij6ban:
,,Eg a napmelegt6la koPar szik sarja,
Iiktadt szdcskenydjak legel6sznekrajta."
A,,Csalddi k6r" c. vers6ben:
,/tg az 6ji bogdr, nekimegy a falnak,
Nagyot koppanakkor, azut6nelhallgat."
Tal6lunk ugyanakkor teljes verseket is, amelyekben a rovarok mint f6 szimb6lumok szerepelnek. ,,A lepkl" cimri vers6vel veszi kezdetdt Arany J6nosrin. 0regkori versciklusa (Az 6sz\k6k), amib6l az 0regkor gyiitrelme tiikrtiz6dik vissza [2]:
,l6ld lepke, mint hull6 lev6l,
Melyet tov6bb legyint a sz6l,
Nem szdll viri{got lepni meg,
Csak lenn, az rit por6n libeg."
Ady ,,Megdltem egy pillang6t" (Saiz ormok v6ndora) cimti versdbena pillang6 ahal6lt, az
elmril6stszimbolizdljaI l] :
,Megcjl6k egy pillang6t,
6n ataott isteni perc,
Szent k6je az cil6snek:
Minden gyiildletemdrt
Hal meg e szfnesf1reg."
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Zene 6s el6adrim{iv6szetek
Sz6mos zeneszerzi3ihlet6dott a rovarvil6gb6l, ds j6 ndh6ny zenemrinek alapelemei vagy
szerepl6i a rovarok. Ilyen miivek pdlddul: ,,A dong6 rdpte", amely a dong6 sziirnyaival keltett
hangokatimitdlja (rapid vibratio), vagy a,,Szeg6nypillang6" (Rimszkij-Korszakov).
Egyes n6pekn6l a rovarok 6ltal keltett hangokat nagyra becsUltdk,ds f6leg a keleti orszdgokban divat volt szocsk6ketkalitkdban tartani, amelyek cirpel6stikkel ah6zat,,vidiimmii" variizsolt6k. Ez a szok6sjelenleg Eur6p6ban, Hamburgban m6g megfigy elhetl
120,221.
A szfnpadokatmeglehet6senkor6n megh6ditott6k a rovarok. M6r i. e. 422-ben Arisztophan6sz is tartott sz6noklatot,,A dardzs" cimmel. Szdmos huszadik szizadbeli szinpadi mriben is
szerepelnekrovarok: ,,A .l6gy" (Jean-PaulSartre), vagy ,,A rovarok 6letdb6l" 6s ,"R.ovarkom6dia" cimii Karel6s JosefCapek kcizcisen
irt szindarabjiibantt6l.
Zenettirtdnetiszempontb6laz els6 (vagy az egyik els6) blues dal megszuletdseszint6negy
a gyapot bagolylepk6nek (Helicoverpa ssp.) kciszrinhet6.A XlX. szdzad elej1niz
i9]3.tfk'
USA-ban gyapotultetvdnyekenrabszolgak6ntdolgoz6 feket6k 6nekelt6k a ,,GyapotbogaiUattad6ja" cimii dalt, ami kds6bbegyre ndpszenibblett, ds elterjedta ddli allamokban.zeneiort6netilegezt tartj6k azels6 fekete bluesnakllTl.

K6pz6mfiv6szet
A rovarok m6r a kezdetekt6lfogva inspirrll6ids sz6mosesetbenelemei voltak a kdpz6mriv6szetek majd minden Sgdnak.A korai kultriri{kban, az istenilbrdzol6sokbannagyon gyakori
motfvumok. A szkarabeusznaknagyon komplex, m6g ma is csak rdszbenismert szimbolikus
jelentdsevolt. A bogarata Nappal azonosftottiik,az 5x6 lilbfejiz (30) az egyiptomi
napti{rban,
egy h6napbana napok sz6ma.A galacsin,amit a bogiir maga el6tt gcirget,a Fcildetjeli6pezte.
A szkarabeuszokmellett a mdheket szintdn mdly tisZelet 6veae, els6sorbanm6aermel6suk
miatt, amit nagy erejii elixfrnek, az istenek ds kir6lyok eledeldnek tartottak. Mindkdt rovarr6l
sz6mos6brdzol6smaradt fent.
Szdmostovart 6brhzol6 aranyszobrocskakeriilt elo az 6sat6soksoriin egyiptomi kirdlysirokb6l. igy p6ld6ul egy legyet 6brdzol6tdmdr arany szobor,valamint egy szint6naranyb6lk6sziilt,
legyetvagy mdhet 6brdzol6szobordarabJahhotpekir6lyn6 sirjdb6l (18. dinasztia,Tutanhamon
el6tt) (Kair6i Mrizeum, Kair6) [16].
Meglehet6sen sok amerikai indidn ttirzst6l maradt fenn rovar6brdzolds barlangrajzokon,
amelyek totemjelk6pek lehettek.
Feltdtelez6sek szerint a maja indi6nok egyik vdrosilt ,Rovardombnak" vagy ,,L6gydomb_
nak" hivt6k. Ennek maradv6nyait Acatepec (Mexico) mellett megtalSlt6k sz6mos,u, uiibblho,
hasonl6majajelk6ppel [17].
Az 6si Kindban szdmosrovarszobrocskdthaszn6ltakamulettkdnt a rossz szellemek eliiz6s6re' Ilyen a Han dinasztia idejdb6l (i. e. 206 - i. sz. 22O) sz6rmaz6 kab6caszobrocska
(Homoptera: Cicadinea), amelyet a halottak test6retettek, (gy akad6lyozva meg a rossz
szellemek testbekdlrdzdset[2].
Az 6kori gdr<igcikn6la lepke - Psziikh6 - az emberi ldlek megszem6lyesit6je,szimb6luma
volt. Ezt gyakran emberi alakk6nt, lepk6k kdzott Sbr6zolt6k a korabeli amfor6kon. Maga a
szimb6lum eredetenem teljesen egydrtelmfi,de feltehet6ena lepk6k 6talakul6sifejl6ddse az
cgyik magyardzat.Az egyik elmdlet szerint a l6rva az 6letet,a b6b a hal6lt, mig ui i^6g6 u,
fjj6szi.ilet6st szimbolizillta. Sok esetben a szdrnyasimrig6 a l6leknek a legmagasabbszfei6kba
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a vad6szat6s a term6val6 emelked6s6tjelkdpezte [3]. Ugyancsakaz 6kori gdrdgdkn6la m6h
p6nz6rm6ken
6bt6zolt6k
gyakran
volt,
6s
szimb6luma
szet istenn6j6nek, Aftemistnik ut egyik
is [9].
M6r a korai kereszt6ny
A fest6szetbenugyancsakgyakran tal6lkozunk rovar6br6zol6sokkal'
festm6nyeken'
t6m6j6
valldsi
a
voltak
kultrir6kban ismert motivumok
kds6bb sz6mos
Leggyakrabban sz{izM6ria jelkepekdnt a m6h jelenik meg. Ezt a motivumot
cimtl
(1517-1519)
fest6 is felhaszn6lja.A m6hkasMauhias Griinewald ,Madonna a Kertben"
M'
szint6n
cimii,
festm6ny6n a templom szimb6luma, mig a l6gy a ,,szeretet kilrhozata"
6llaaz
Diirer
,,Sz[iz
Grtinewald festm€nyen a gydtrelem szimb6luma. A szarvasbogdrAlbrecht
a lepke a kereszt6ny
tokkal" cimti festmdnyenizorddg jelkepe. A gcirdgkultrir6hozhasonl6an
cimri festmdnydnis' A
kultrirSbanis a l6lek szimb6lumauott, igy Durer ,,s2tizaz iriszekkozott"
HieronymusRosch
6br6zoljdk'
rovarok
bibliai jelenetek iibriizol6saeset6ngyakrana ,,gonoszt"
Brueghel "Az
Pieter
Sbrilzol
ddmonokat
,,Az utols6 it6let" (1504) cimti festm6ny6nrovarszerii
6br6zolja
rovarokkdnt
[6]'
az
angyalokat
angyalokbuk6sa"(1562) cimii festmdny6n
rovar6brdzol6sokat'
A nem vall6sos t6m6j(t festmenyeien is gyakran tal6lunk kiil6nf6le
(Nemzeti
Galdria, London)
festmdnye
(1880)
cimti
lepkeikel"
Vincent van Gogh,,Hosszri ffi
Moran az Antenn6bank6V.
C.
6s
(R.
Burgess
H'
t
6br6zol
lepkefaj
szdmos,,azonosithatatlan"
azonosltaniegyetzdlt levelezeseib6lkideriil, hogy Burgesstdbb 6rai vizsg6latutdn sem tudott
fontos
len fajt sem a festm6ny"n,ettint"z6 esetbenaz adott tertil'etkorabeli lepkefaunr{j6hoz
hozziijiiruliislehetnea fajok azonosit6sa')[5]'
jelennek meg' Az
Salvador Dali szgrrealistafestm6nyeina rovarok meglehet6sengyakran
rovar, a cim maga
egyik hires Dali-festm6nyneka t6m6jaegy,a kdpencsak miniatrirben-l6that6
val6 6bred6s
az
6lomb6l
pillanattal
plOig u leghosszabb,amit festm6nyn"t uutattuadtak: ,'Egy
festm6ny6n
(1944).
m6sik
Egy
k6ri'il"
kiv6lt6ja egy dongb r6pte a gr6n6talma
"totiurnrtynek
egy emberi fejre. A fest6 igy 1brhzoltaa7.a
,,A nagy onfert6z6" <bZSr'- rasla raiia toj6sait
v6ltott ki bel<ile[5' l7]'
l,et6i iTart,amit a Galatedval(k6s6bbiielesdgdvel)val6 tal6lkoz6s

Diszitdmtiv6szet
az lkszerck
Bogarak, lepk6k, m6s szinesen,f6mesencsillog6 fajok sz6mosindi6n tcirzsn6l
del-amerikai
a
eredete
elnevez6s
(iewel
beetles)
(Buprestidae)
alapelerneivoltak. A d(szbogdr
ruh6k, dkszerekdiindi6nokig vezethet6vissza,-ugyanis6k haszn6ltdke bogarak sz6myfed6it
szit6s6reU7l.
voltak a
A viktoriiinus Angli6ban cs6sz6k,Uveg-ds porcel6nedenyekegyik f6 dlszit6elemei
szarvasbog6r' orrlepk6k, valamint az ismertebb 6s kedvelt bogarak (h6tpettyes katicabogrir,
stb.)[5].
szarvribogdr
.
, -,--Ln
is meglehet6A francia arisztokr6cia cimereiben a vir6gdbrdzol6smellett a tovar6br6zol6s
a Bourbon-csaldd
sen gyakori volt. I. Nap6leon a liliomot egy mdzeld mdhhel helyettesitette
fegyverzetdnek a
ds
ruh6zat6nak
cimJreben, ami kds6bb a kiralyi palota, valamint a hadsereg
d(szit6s6benis elterjedt.
jelk6p6neknyilv6nitottak
Az Amerikai Egyesiilt Auamok 20 rillam6banhivatalosanaz 6llam
6s az egysdgjelk6gyarapod6s
a
mint
m6het
valamilyen rovart, legtobb esetbenitt is a mdzel6
p6t il61.
rovarokra eml6Szdmosindian torzsnel (may6k, azt6kok, navah6k stb.) ma is gyakoriak a
l7].
16'
tetov6l6sokon
a
mind
[5,
keztet6mint6zatokmind ruh6zatban,
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Tiirt6nelem
Meglehet6sen kevds, de ann6l drdekesebbutaliis 6ll rendelkezdsrea rovarok szerep6rcila
tdrtdnelemben.Csat6kvesztekel, expedici6kfulladtak kudarcba,n6pek tizedel6dtekmeg rovarok miatt, legtdbb esetbenaz Sltaluk terjesztettbetegs6gekkdvetkeztdben.Az els6 konkvisztddorok (spanyol h6dit6k), akik az U.lvitagUaldptek, miir gyilkos rovarokr6l vittek hirt az 6shaziba, amelyek ,,full{nkjaikkal m6g az embert is elpusztitj6k, 6s a kardnak semmi hatalma felettiik". Feftehet6ena Fulgurd ssp. darazsakr6lsz6l a tcirtenet,amelyekmeglehet6sengyakoriaka
trdpusiAmerik6ban[7].
Szdmosesetbena rovarok Sltal termelt anyagokegyesciviliziici6k alapjait kdpeztdk.Az 6si
Kindbana selyemtermel6sa kultrira 6s a gazdas6gegyik alappill6revolt. Nagyon sokdig mag6t
a selyemherny6tds a selyem k6s6bbi feldolgozds6ttitokkdnt tSriztdka nyugati utaz6k el6l, amijArt (a legendaszerint az els6 bdbokat egy angol utaz6 csemnek megsdrtdsdert
haliilbi.intetds
p6szteki Kindb6l a setapilIcljilba frirt lyukakba rejtve).
Az egyespajzstetvek testnedvdbtil nyert festekanyagok(v<irds) ds ezek alkalmaziisaa ruhaiparbana XVIII. szinadbaniiltal6nosanelterjedt ds j6l jdvedelmezl trz'letirgvolt Angliiiban ds
Amerikiiban.Kds6bb ennek katasztrofdliskrivetkezmdnyeilettek miis kontinenseken(Ausztrdlia), ahova az ember behurcoltaa tetvek t6pndv6ny6t,a fi.igekaktuszt(Opuntiaficus-indica) is,
amelygyomncivdnny6v6lva legel6ketds sz6nt6lbldekettett haszn6lhatatlannd.
Tcirtdnelmiadatok szerint Cai Lun (i. sz. 89 - 106) megfigyelte,ahogy a darazsaka fahiincsokat cisszerr{gi6k,6s aA ny6lukkal keverve finom papirszerii anyaggitgyrirj6k, amit a fdszek6pit6shezhaszniilnak.Ez a megfigyel6svezetettel a papir feltalilds6hoz tl6, 17,2r1.

Vall6s 6sfolkl6r
Az egyiptomi kultrirdbansok esetbentalSlkozhatunkszkarabeusz-fejii,ember-testriistendbriizolSssal(A szkarabeuszisten Khepri vagy Khepera az 6talakvl6s6s rijjdszi.iletdsegyik istene
volt), mint p6ld6ul a Nofertari kirdlyn6 sirj6ban(Theba) tal6lt szarkof6gdfszitdsdben.(British
Mrizeum, London).
Az indiSnok hitvildg6ban a rovaristeneknek fontos szerepi.ik volt. Az aztdkokn6l
Xachiquetzal az egyik legmdlyebbentisztelt lepkeisten volt, aki a b6 termdst 6,sa gazdagaratilst
adtaaz embereknek.
Mind az azt6k mind a maya kultfri4kbanminden h6nap 16. napja (20 napos h6napokatjegyeztek) a rovaristenek napja volt, amit kell6k6ppen, ritudlis t6ncokkal meg is i.innepeltek.Ennek elmulasztdsaa termesztettncivdnyekbenval6 kirt, azok pusztulSs6tjelentette.
A may6kn6l a lepk6k a meghalt harcosok lelk6t szimbolizSltdk, amelyek a fcild felett lebegtek az evil6gb6l val6 t6voz6sut6n.
A feketelSb indiSnok szerint az Slmot a lepk6k hozzdk, ezeker ,,ap-u-nni"-nek h(vt6k.
Ugyanakkora navahoindi6nokjelk6pei kcizcitta lepk6k az ostobasdg6s a k(sdrt6sbeesfs
szimb6lumai voltak, mfg a szarvasbog6r-istenek
a neh6zid6kben val6 tfldldsben, valamint a i6 id6jrlrrisbansegitettek.
Az Amazonilsz mentdn 616 indi6n tdrzsekn6l a fiatalok beavatiisi (felavatSsi) szertart6s6nak
egyik fontos r6sze volt a hangydkkal (tucadeira) val6 korbdcsolils (Dinoponera spp).
Az 6si Kin6ban Tschun-wan rovaristen a k6nev6 rovarokat pusztitotta el.
A busmanokndlaz imddkoz6s6ska-isten
az egyik teremt6 isten, amelyik megalkottaa n6v6nyeket,6llatokat6s v6giil magdtaz emberris [3, 4, 16, lj ,211.
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val6
A kereszt6ny kultririlban szint6n fontos szerepet kaptak a rovarok. Sz6mos rovarokra
6rtelvalldsos
m6lyen
esetben
sok
utalSstalSlhat6 a Bibli6ban, aminek t<irt6nelmi,allegorikus,
mez6sttulajdonitanak:
azoknakhatalom,mint hatalmukvan
,,e ftistUOtpedig s6skfk jdvdnek ki a floldre,6s adatdk
vala a viadalhoz felk6szitettlovakpedig
hasonl6
a foid skorpiOinat<....es6si6knak form6ja
a farkukban vala a hatalmuk' hogy
Es
vala
full6nkjuk.
6s
f'r*....E't skorpi6hozhasonl6farkuk
181'
1
1)
3
9:
(Jelen6sek
Kdnyve,
t7'
6rtsanakaz embereknek..."
rovarok okoztak:
h6rmat
kiilddtt,
Egyiptomra
Isten
amit
A bibliai t(z csap6skozi.il,
IJt
Mondd Aronnak:
M6zesnek:
az
(tipolyok)
sz6la
tetvek
,Es
a
Harmadik csapSs:
egdsz Egyiptom
legyen
tetvekkd
hogy
por6t,
ftild
a
meg
sfjtsd
Es
Nyfjtsd ki a te vessz6det.
fdldje.."
im6 €n
ilegyedik csap6s: bogarak (bitgiilyiik) ,,...Mert ha el nem bocs6tod az €n n€pemet,
megtel6s
bocsiitok teredd, a te szolleidra, 6s a te n6pedre 6s a te hdzaidra iirtalmas bogarakat,
nek Egyiptom h6zai irtalmas bogarakkal ds a fdld is, amelyen 6k vannak."
im6 6n
N'-otcaaif csapds: s6sk6k -...Mert ha te nem akarod az 6nnlpemet elbocsdtani'
a
l6that6
lesz
nem
hogy
6gy,
szin6t
holnap sdsk6kathozok a te hat6rodra.Es elboritja a fdldnek
2
0
)
[18]'
f d l d . . . " ( M 6 z e sI I . K d n y v e ,8 . 9 . 1 6 3 2 , 9 ' l 0 : 1 0
van a talmud irodalombana s6skaszimb6lum6val,ahol
. Feltehet6enmindez osszefliggdsben
szintln a katasztr6f6tjelk6pezik [3].
ezzel
volt az 6rErdekes, hogy a kriz6pkori kereszt6nykultfraban a rovarok megielen6sealkalom
kdszitett
1497-ben
teol6gus
sv6jci
Hemmerlein
Foelix
dogtizdsre. ,,ni ordoguiesr6l" cimti,
a
kcizott
Tdbbek
,'Laubkiiferek'eset6t:
p6ld6t
tartalmaz.
6rlekez6setdbb ilyen
nagys6gf, hat l6bon j6r6 16r,,coire v6ros korny6k6t hirtelen fekete fejti, feh6r testfi, kisujj
Mivel h6rom
v6k 6rasztott6k el. A ftildmiivesek ezeket ttjsz'l6sban Laubkiiferek-nek nevezik'
fordultak,
egym6st kdvet6 ediktumban ezek megielentek, a parasztok a tartom6nyi bir6s6ghoz
[11]'
tigytt.OOgUzdsvagybarmilyenbeavJtkoz6srdv6nszabaditsakmeg6ketecsap5st6l"'
A r6mai katolikus inkvizitorok gyakran haszn6ltak full6nkos darazsakat a boszorkiinys6g
megrillap(t6srira
I l6].
-Megiehet6sen
keveset tudunk eddig a rovaroknak az iszl6m, hindu vagy buddhista valldsoka hangya szent
ban beioltOtt szereper6l 6s szimbolikus jelent6s6r6l. A hindu szentir6s szerint
k0z0l.
6l6l6ny
tobbi
rovar, 6s els6k6nt6t teremtetteShiva az osszes
osszes
Az asszir-babilonmitol6gia szerintLilit, Adam els6 felesdgeszulte a legyeketds az
szentkereszt6ny
a
zsid6
valamint
mohamed6n,
a
tal6lni
d6monokat. Erre val6 utaldst lehet
konyvekbenis [8].
A rovarok szerepe a folkl6rban meglehet6senv6ltozatos, els6sorbana termdszeti n6pekn6l
6nekekben'
taldlunk nagyon sok utal6st a mond6kban,mes6kben,harci, valamint szerelmi
meg' A
p6lddt
eml(tiin]r
n6h6ny
itt
csak
ez6rt
foglalkozlk,
az
erno-enromol6gia
ktilcin
Mindezzel
l6tre, a
hozt6k
yogua indirinok (peru) legend6i szirint az Amazonilsz foly6t ,,faev6" rovarok
ji"i.itto apacsok (Uj Mexik6) szerint pedig a tiizet egy l6gy hoztael az embernek [11]'
kever6A ,,medicina,'sz6 eredetep6ld6ul mdz, az els6 sz6taga,,med", egy a l6p 6s alkohol
kdb6l sz6rmaz6 anyagnevevolt, amit az6korban elixirkdnt fogyasztottak [16]'
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Szabadid6 6s sz6rakozis
Rovarok szdmos rajzfilmfigura, gyermekjritdk, mesek6nyv inspirdl6i voltak, 6s azok ma is.
Modellk6nt szerepeltekegyes sport6gakbanis. Igy a harcmiivdszetekbena kung-fu egyik 6gaaz
im6dkoz6 sdskamozg6s6t,mozdulatait utinozza ll4l.
Tiivol-Keleten ndpszerii sz6rakozds volt a tiicscikharc,amire fogad6sokat is lehetett kcitni.
Az USA-ban a bolhacirkusz volt ndpszeni v6sdri sz6rakoz6sds l6tv6nyoss6ga XIX. szdzadban

ue,2ol.
Anglidban gyakran pub-okat (talponrill6 kocsm6kat) neveztek6s neveznek el rovarokr6l. Jelenleg l6tezik Angol Pub fauna lista is (The British Insect Pub Fauna), valamint (Check-list of
British Insect PzD Fauna), amelyek tartalmazzdka helys6g, valamint a tulajdonos nev6t is, ahol
a kocsma mrikddik. Ndh6ny p6lda ebb6l:
Siphonoptera:
,,A n6mabolha" Meldreth, Combs
,Bolha 6s Paplan" Plymouth,Devon
Orthoptera:
,,A Szcicske"Cambridge
,,Sz0cskea friben" Westerham,Kent
Izpi.doptera:
,,Pillang6venddgl6" Withemsea,Humberside
,,A Nagy Apoll6" New Forest
Hymenoptera:
,,A M6hkas" Cheltenham.Glas
,,M6h a falon" Whittlesford, Combs
York
,"1\46h-szdrny"
,,Kirdlydong6" East-Peckham,London
Termdszetesenmindebb6l kOvetkezik, hogy szdmoshasonl6 elnevezdstiitalt, f6leg koktdlt
szolg6lnak fel az adott fogad6kban vagy kocsm6kban,mint pElddul a: ,,Szdcskekokt6l", ,,Fulldnkkokt6l",,pong6cs6k" stb. [24].

(rovarperek,UFo-6szlel6sek)
I0rdekess6gek
1587-ben Saint-Julien v6roska lak6i pert inditottak Saint-Jean-de-Maurienneptispdki bir6j6ndl egy csapat orm6nyosbogar ellen. Mivel a ,,vincelldrbogarak" elleptdk a sz6l6skerteket,
ahol jelent6s kSrokat okoztak, a parasztok megbizt6k kdpvisel6iket, fogalmazzon kdrvdnyt a
ncviikben, amelyben esdekelve k6rik a Piispdk Urat, sz(veskedj6k a sztiksdgesl6p6seket megtcnni,,Istenharagjdnakcsillapft6s6ra".
Mintegy 40 €vvel koriibban, 1545-ben miir folytattak egy pert vincell6rbogarak ellen, amikor az Ugy a bogarak gy6zelm6vel zirult. Az elj6r6s rendj6nek megfelel6en a vdd6iigyvddet
rfragaa piispdki bir6 je161teki szdmukra. A per v6g6n abir6 azon a v6lem6nyen volt, hogy az
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jog6val'
6llatok is Isten teremtm6nyei, 6s 6pptigy rendelkeznek a nciv6nyekkelval6 tdpldlkozds
mint az emberek.
tigy
Negyvenkdt 6vvel kds6bb, a per 1587. 6prilis 13-i rijrafelv6telekor, a sz6l6sgazdf,k
jogi
a
gondolt6k, a bir6s6g szigorfbb lesz a fdlt6madt veszedelemmel szemben' A folytatds
legszovev6nyesebbperesked6sek egyike' (A periratokat 1846-ban
t OnimtUun fciljegyzett
-lvlZnabr6a,
a chamb6ryi kir6lyi udvar akkori tanScsosa.)A kijeldlt vdd60gyvdd
publik6lta L6on
jrilius l8-6n - teh6t
olyan sziv6san kapaszkodott a legkisebb formai fogyat6kossdgbais, hogy
megingott. Sainthelyzete
v6d
a
tcibb mint hdrom h6nappal a t6rgyal6s megkezd6seut6n
magukat'.Osszeel
sz6nt6k
egyezkeddsre
Julien kdpvisel6i megdieaet a ve-szelyt,ezdrt inkiibb
bidosit6
t6pl6l6kot
ds
elegend6
dl6helyet
hivt6k a falugytil6st, hogy ,,a nevezett6llatok szhmhra
6s
megdlhessenek,
ott
igy
azok
s
kivi.il,
sz6l6skertjein
teriiletet jel6ljenek ki a nevezett helys6g
a
adt6k
nekik
6s
is
tettek,
igy
sz6l6ket".
a
t0nkretegy6k
elkerUlhet6 legyen, hogy felfaljrik 6s
Grand-Feissenevezettihelyet [10].
Sz6mostud6s, k6z6tttik entomol6gusokis vlgeztekmegfigyel6seket az USA-ban, az Uintah
(Utah 6llam) medenc6ben gyakori UFO-jelens6gek megfejt6se 6rdek6ben' Az l96o-as 6vek
m6sodik fel6bentobb mint 260 szemtanribejelent6sealapj6nindult r6szletesvizsg6lata tertilea
ten. callahan ds Mankin vizsgillatai alapjan a legtobb megf,rgyel6sid6pontja egybeesett
a
k6rtev6je
f6
egyik
Charistoneura fumiferana (Clemens) bogarfaj raizhshval, amelyik
pseudotsuga menziensiinek. Ugyancsak Callahan 6s Mankin laborat6riumban bebizonyftotta'
hogy az"-tit"tt fajok (valamint meg sz6mosm6s faj, de leggyakrabbanbogarak) kitines teste'
fOf"e!a cs6pok es a labak, elektromos kisiil6sek hat6s6rafelt6lt6dnek, 6s meglehet6senhosszri
iaelg ldtttnU<iz6 szinekben csillognak. Az Uintah medenc6ben gyakori elektromos kisiil6sek
(az emktiniyen felt6lthett6k elektromosanaz emlitett bogarakat, ezek azutAnrajokba ver6dve
Laborat6ria
t6volb6l.
tiinhettek
t6rgynak
reptil6
azonosithatatlan
litett fajn6l gyakorijelensdg)
6s
umban megfigyelt6k, hogy iz elektromos terhel6s utdn a bogarak term6szetesenviselkednek,
a
f6nyt
ki
is
bocsdthat
percig
15-20
kb.
egyed
egy
Ugyanakkor
cscikkent.
sem
az llettartamuk
egyedezer
t6bbsz6zvagy
j6l
egy
igy
feltehet6en
l6that6.
is
mt6vols6gb6l
6
felttilt6sutiin,6s
b6l 6116raj m6r kilomdterekrol is l6that6. A vizsgdlatok 6s laborat6riumi kisdrletek ut6n szamos
kutat6 jutott arra a krivetkeztet6sre,hogy az UFO-dszleldseka teriileten nagy val6szinils6ggel e
bogaralnak tulajdonithat6k, amit meger6sitenekazok a t6nyek is, hogy 1965-68 kdzott, amikor
a [gt6bb UFO-jelz6s t6rt6nt, a medenc6bena Charistoneura fumifurana kirt€tele a maximumot drte el az el6zb dvekhezviszonyitva[6].

Kiivetkeztet6sek
jelen voltak
Az eddig elhangzottak alapj6n kitfinik, hogy a rovarok a kezdetekt6l napjainkig
tev6kenys6g6ben.
minden
6s vannak az ember mindennapi 6let6ben6s szinte
Mivel a Gm6t a kultrira szdmos oldal6r6l meg lehet k0zeliteni, ugyanakkor meglehet6sen
drdekes ds elt6r6 6br6zol6sok, szimb6lumok, hiedelmek stb. vannak a kontinensek, orszdgok'
n6pek k6zdtt, ezert az ilyen irdnyri kutat6sok - els6sorbanaz etno-entomol6gia teriiletdn sok
rijdons6gotfognak m6g feltdrni.
Elmondhai6, hogy bizonyos rovarok 6s az ember kcizdtt p6rhuzam 6llithat6 fel, ami visszatiikriiz6dik az irodalom, a miiv6szetek,a szabadid6ssz6rakoz6sstb. teriileteir6l is.
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Bizonyos esetekbenegyes fajok az adott kultrira 6s civilizdci6 alapjait k6pezt6k,6s a mai
tiirsadalmunk is minden bizonnyal m6s irfnyban fejl6d0tt volna rovarok ndlkiil.
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part of our environment,insects,alongwith plants,otheranimals,and geologicalfeatures,have
As a conspicuous
capturedour imaginationsand becomeincorporatedinto our thinking from earliesttimes. Aknost no aspectof our
cultureis uhtouchedby thesecreatures.
Entomologyhaslong beenconcernedwith scientificstudies,like appliedenlomology,andso-calledacademicenthe influenceof insectsin lit€rature,languages'
(tax6nomy),but the branchof investigationthat addresses
tomology
-tie'arts,
interpretivehistory,religion,and recreationhasonly recentlybeenrecognizedas a districtfield. This
music,
is referredto as"culturalentomology".
Becausethe term,,cultural"is nanowlydefined,someaspectsnormallyincludedin studiesofhuman societiesare
which concemedwith all forms of insect-humaninteractionsin so-callednatural
excluded.Thus etnoentomology,
societies,is not synonymous*ith cultural entomology.For this reason,enomophagyas practicedto completethe
appliedentomologyandis notcoveredherq however,whereentomophagy
reguhr diet of an inalun tribe is considered
manufaca placein the subject.Likewise,pharmacological,
ociurs for recreationalor ceremonialreasons,-itassumes
turing,or otherwholly practicalusesof insects,eventhoughunusual,suchas applicationsin forensicscience.arenot
part;f culturalentomology,while the influenceof insectson generalhistory-is.
arelistedin a recentdirectoryof
in USA and in UK. Almost70 p..ersons
The subjectis populii with entomologists
The firsi colloquiumon culturalentomologytook placeat the l7s IntemationalCongressof Entomology
investigatorJ.
in Hamburgin 1984,and at ihat time a list wasdrawup of thefieldsof studycomprisingthe subjT-l; _
In Hurigarythe first colloquiumin the samesubject(culturalarachnology)took placeat the 20* EuropeanColloin22-26.July,2002,in Szombathely.
quy of Arachnology

