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Legendás lények a japán néphiedelmekb lő

A modern fantasztikus irodalomban egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy regényben 
felbukkannak olyan elemek, amelyek népi hiedelmekből,  mítoszokból merítenek 
ötletet,  azonban  amikor  e  legendák  forrásait  próbáljuk  felderíteni,  rendre  azt 
tapasztalhatjuk, hogy elsősorban az európai, nagy ritkán az arab, illetve a közép-
ázsiai folklórban kell keresni a gyökereket. A Távol-Kelet ritkábban kerül képbe, 
mint lehetséges forrás, holott például az időszámítás előtti századokra visszanyúló 
kínai  és  japán  birodalmak  területéről  megannyi  érdekes,  változatos,  és  olykor 
tanulságos  legenda  maradt  fent.  Mégis  tapasztalható  némi  óvatosság  ezekkel 
kapcsolatban. Egyes elemeihez – például a sárkányok témájához – könnyebben nyúl 
a nyugati  fantasztikus irodalom, hiszen ilyen lények az európai mitológiákban is 
bőségesen megtalálhatók, és csak elenyészők a különbségek. Azonban a tipikusan 
csak  a  japán,  vagy  csak  a  kínai  mítoszokban megforduló  lényeket,  jelenségeket, 
szokásokat nehezebben értelmezi a nyugati gondolkodás. Ha valami mégis átkerül a 
távol-keleti  legendáriumból,  akkor az idővel  eltorzul  és  átalakul  úgy,  hogy az a 
nyugati ízlés számára is fogyasztható (elfogadható) legyen.

A japán folklór, amelyet elsősorban az arrafelé honos két vezető vallási irányzat – a 
sintó  és  a  buddhizmus  –  tanai  befolyásoltak,  rendkívül  sokszínű.  Akárcsak  az 
európai  mítoszok,  a  japánban is  bőséggel  találunk mókás,  vagy éppen félelmetes 
külsejű  lényeket,  gonosz,  vagy  kevésbé  gonosz  isteneket,  szellemeket, 
szörnyetegeket,  démonokat,  kísérteteket,  sárkányokat,  és  különleges  hatalommal 
bíró  állatokat,  illetve  sokszor  bizarrnak  tűnő  eseteket,  szokásokat.  A  megannyi 
történetet  a  fennmaradt  feljegyzések  alapján  a  szakértők  általában  különféle 
kategóriákba szokták besorolni – ősi történetek, rémtörténetek, tanulsággal szolgáló 
elbeszélések, és még sorolhatnánk hosszasan. A hagyományosan japán motívumok 
később  kibővültek,  ahogy  más  népektől  eredő  történetek  is  beszivárogtak  a 
szigetországba;  különösen  sok  indiai  történet  jutott  el  a  japánokhoz  Kínán  és 
Koreán  keresztül,  és  ezek  szép  lassan  feloldódtak,  elkeveredtek  az  eredeti 
legendákkal, még tovább szélesítve azok spektrumát. 
E hiedelmekből válogatva szeretnénk egy kicsit közelebb hozni a tradicionális japán 
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legendákat.

Kezdjük a barangolást a japán folklór egyik kedvelt teremtményével, a  kappával, 
amelynek  neve  megközelítőleg  azt  jelenti,  „folyógyermek”.  A  történetek 
többségében  afféle  vízszellemként  szoktak  hivatkozni  rá,  bár  a  sintó  valláshoz 
kapcsolódó írásokban egy árnyalatnyival  nagyobb hatalommal ruházzák fel,  és  a 
vizek isteneként emlegetik. Ha mindenképpen szeretnénk valamilyen párhuzamot 
vonni az európai folklórban megtalálható lényekkel, akkor a finnnäkkit, illetve a 
skót kelpie-t kell megemlítenünk, amelyek szintén a vizekhez köthető, jobbára az 
óvatlanokat riogató teremtmények. 

Egyes  feltételezések  szerint  a  kappák  alakja  egy  japánban  őshonos  óriás 
szalamandrához köthető, amely a vízből előrontva, erős állkapcsával ragadja meg az 
áldozatait, azonban a népi történetekben erre az eredetre nem találni pontos utalást. 
Az elbeszélések szerint egy kappa nagyjából akkora lehet, mint egy kisgyerek, az 
alakja is sok tekintetben emlékeztet az emberére,  bár bőre pikkelyes, akárcsak a 
hüllőké,  és  kék,  zöld,  vagy  sárga  színben  pompázik.  Tavakban  és  folyókban 
tanyázik,  általában egyedül,  és  könnyen mozog a  vízben,  mert  az  ujjai  között  a 
kezén és a lábán is úszóhártyák feszülnek. Akadnak olyan hivatkozások is, amelyek 
szerint  förtelmes  halbűz  árad  belőle,  de  ez  a  jellemvonása meglehetősen  ritkán 
kerül említésre. A megjelenésében tapasztalható igazi különlegesség a feje tetején 
található medenceszerű mélyedés, amely az élőhelyéről származó vizet tartalmaz; 
amikor a kappa kiemelkedik a vízből, ez a mélyedés megtelik. Ez az ő erejüknek a 
forrása.  A mélyedésnek mindig  tele  kell  lennie,  ha  a  kappa  távol  tartózkodik  a 
víztől, mert minél kevesebb víz marad a mélyedésben, annál gyengébbé válik, s ha 
teljesen  kiürül,  akkor  mozdulatlanná  dermed  (egyes  történetek  szerint  meg  is 
fullad, és elpusztul). 

A kappákat  rendszerint  bosszantó,  pajkos lényekként  jelenítik  meg,  akik gonosz 
tréfákat űznek a lakóhelyük közelébe tévedőket, azonban akadnak olyan történetek 
is,  amelyek  arról  tesznek  említést,  hogy  a  gonosz  kappák  szánt  szándékkal 
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elragadják  a  gyerekeket  és  a  háziállatokat,  illetve  megrontják  a  tavakban  és 
folyókban fürdőző nőket. Ezeknek a történeteknek köszönhetően később a folyókba 
veszett  emberek  haláláért  rendszeresen  a  kappákat  okolták,  sőt,  később  ezek 
kiegészültek  olyan  feltételezésekkel,  hogy  a  szörnyek  azért  fojtják  a  vízbe  az 
áldozataikat, hogy megehessék a májukat, vagy a szívüket. Néhány folyóparti, vagy 
tóparti  kisvárosban  még  manapság  is  szokás  figyelmeztető  táblákat  kihelyezni  a 
vízpartra,  amely  felhívja  az  arra  járók  figyelmét,  hogy  az  adott  tó,  vagy  folyó 
átkozott, mert kappák élnek benne. 

Egy XVIII. századi feljegyzés szerint az Iwate tartomány területén található Tōno 
városka  közelében  fekvő  tóban  is  kappák  tanyáztak,  akik  rendszeresen 
megtámadták a kagylóhalászó nőket, és magukévá tették őket. A megtermékenyített 
asszonyok  aztán  förtelmes  torzszülötteket  hoztak  világra,  amelyeket  inkább 
eltemettek, hogy senki meg ne láthassa azokat.

Sok történet azonban nem ennyire veszedelmesnek állítja be e lényeket, inkább más 
tulajdonságokat  emelnek  ki.  A  legendák  szerint  a  kappák,  ki  tudja,  miért, 
viszonozzák a velük szemben mutatott udvariasságot – így például a meghajlást. Egy 
történet is szól erről, amelyben egy tóparton sétáló ifjút megtámad egy kappa, és 
megpróbálja magával rántani a vízbe, azonban a fiú kiszabadul a karmai közül, és 
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mélyen meghajolva köszönti a lényt. A kappa viszonozta a meghajlást, ám eközben 
kilöttyent  a  feje  tetején található  medencéből  a  víz,  és  mozdulatlanná  dermedt. 
Ekkor a fiú a vízhez szaladt, merített belőle, és azt visszaöntötte a lény fejére, így 
egy örök életre a szolgájává tette. 

Más hiedelmek megemlítik, hogy a kappák nem mindig velejükig romlottak, olykor 
kis ajándékokért cserébe el lehet nyerni a barátságukat – leginkább az uborka az,  
amit igen nagyra értékelnek, ezt még a gyerekek májánál is jobban kedvelik. Sok 
japán  településen  még  most  is  létezik  az  a  szokás,  hogy  az  emberek  belevésik 
gyermekeik (vagy akár a saját) nevüket egy uborka oldalába, és belehajítják a vízbe, 
mert ezzel lekenyerezhetik a szörnyet, és nyugodtan fürdőzhetnek a tóban, vagy a 
folyóban. Ezt a legendát őrzi napjainkig a hosomaki sushi egyik uborkás változata,  
amely stílszerűen a kappamaki nevet viseli.

A  japán  népi  legendák  másik  kedvelt  szereplője  az oni,  egy  afféle  ördög  vagy 
démon, amelynek alakja az évszázadok során begyűrűzött a populáris kultúrába is, 
és  rendszeresen  felbukkan  az  irodalomban,  a  művészetekben,  vagy  akár 
színdarabokban is. 

Az  oni  ábrázolása  az  egyes  történetekben  szokatlanul  homogén,  alapvetően egy 
alapsémát  követ,  amelytől  legfeljebb  egy-egy  apróság  tekintetében  térnek  el  a 
különböző források. Legtöbbször visszataszító külsejű, hatalmas méretű lényekként 
jelennek meg,  amelyeknek éles  karmai,  bozontos,  sörényhez hasonlatos  haja,  és 
vészjóslóan hegyes agyaraik vannak, illetve a fejükből két hosszú szarv mered az ég 
felé.  Felépítésükben  emberszerűek,  de  gyakran  felruházzák  őket  olyan  apró 
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vonásokkal – szokatlan mennyiségű szem, illetve hatodik és hetedik ujjak a lábon és 
a kézfejen –, amelyekből egyértelműen kitűnik, hogy az oni természetfeletti erővel 
bír. 

A  festményeken  leginkább  vörös  és 
kék árnyalatokkal jelenítik meg őket, 
noha  ezektől  eltérő  színekben  is 
előfordulhatnak. Sok esetben teljesen 
meztelenül,  vagy  csak  egy  vékony 
ágyékkötőben jelennek meg, de egyes 
változatok szerint tigrisbőrből készült 
kimonót  viselnek,  és 
egy kanabo névre  hallgató  vas 
buzogányt  tartanak  a  kezükben.  Ez 
utóbbi  ábrázolásból  ered  az oni-ni-
kanabo,  azaz  az  „oni  egy  vas 
buzogánnyal”  kifejezés,  amelynek 
több  értelmezése  is  létezik,  bár 
leggyakrabban  a  sérthetetlenség  és  a 
legyőzhetetlenség  metaforájaként 
jelenik meg.

Megoszlanak  a  vélemények  arról, 
hogy pontosan honnan is ered az oni 
elnevezés. Egyesek szerint egy, a kínai nyelvből átvett jel hibás kiejtése nyomán 
alakult  ki,  mások  viszont  sokkal  elfogadhatóbbnak  tartják  azt  az  elméletet, 
miszerint  az  otromba  démon  neve  az on szóból  fejlődött  ki,  amely  azt  jelenti, 
bujkálni,  elrejtőzni. Ez utóbbi feltételezés már csak azért  is  bizonyosabb, mert a 
korai  történetekben az  oni  még láthatatlan  szellemként  szerepel,  amely  rontást, 
betegségeket, és más kellemetlenségeket hozhat a szerencsétlen emberek fejére, és 
mindezek  tetejében  még  az  alakváltás  mestere  is  volt,  így  olyan  formát  öltött 
magára,  amilyet  csak  akart,  hogy  megtévessze,  és  kelepcébe  csalja  az  óvatlan 
áldozatait.  A  szellem  oni  a  buddhizmus  szélesebb  térnyerésével,  és  az  onnan 
származó lényábrázolások átemelésével alakult át a manapság is ismeretes, nyugati 
megfogalmazással élve, trollszerű alakjába. 

Az oni tradicionális ábrázolásával kapcsolatban is számos eredetelmélet kering. Az 
egyik legelfogadottabb koncepció részben Kínából, részben az Onmyodo elnevezésű 
tradicionális japán ezoterikus kozmológiai vallásból ered, amelyet kínai filozófiák 
elméleteiből  átemelve  alakítottak  ki  Japánban  a  VI.  század  környékén.  E  tanok 
szerint  az észak-keleti  irányt egykor úgy nevezték, kimon (démon kapu),  és  úgy 
tartották, hogy az egy balszerencsés irány, mert a gonosz lelkek és szellemek pont 
ebben az irányban távoznak a világunkból. A kínai állatövi jegyek szerint az észak-
keleti  irány a bika és a tigris  közé esik,  és ide vezethető vissza az oni külsejére 
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jellemző vonások – a szarvak, a karmok, és a tigrismintás öltözék. Ez a hiedelem ma 
is  érzékelhető  sok  esetben,  hiszen  nem  ritka,  hogy  a  templomok  –  például  a 
Kyotótól nem messze található Enryaku-ji kolostor – észak-keleti irányba néznek, 
illetve számos épületben lehet rovátkolásokat látni az észak-keleti falakon, az oni 
távol tartása végett.

Sok  faluban  a  tavasz  első 
heteiben  még  jelenleg  is 
rendszeresen  tartanak  kisebb 
ünnepségeket,  hogy  elűzzék 
az  ártó  lényeket.  A  tavasz 
kezdete  előtt  egy  nappal 
tartott  Setsubun fesztivál 
alkalmával  az  emberek 
szójababszemeket  szórnak 
szét a házuk körül, miközben 
azt  kiabálják: „Oni  wa  soto! 
Fuku  wa  uchi!”  Azaz: 
„Távozz,  oni!  Jöjjön  áldás  a 
házra!”  Ezen  kívül  a 
hiedelmek természetesen még 
számos  módozatot  ismernek  egy  oni  távol  tartására.  A  kertben  elhelyezett 
majomszobrok szintén óvnak az oni ellen, akárcsak a magyal ágai,  amelyeket az 
ajtók és az ablakok közelében kell elhelyezni. 

Az elmúlt néhány század során azonban megváltozott az oni alakja körül korábban 
kialakult  elképzelés,  és  egyre  több  történetben  már  inkább  jóságos,  védelmező 
lényként  jelenik  meg;  ennek  ékes  példája,  hogy  számos  japán  fesztivál  idején 
láthatóak  oni  jelmezbe  öltözött  férfiak,  akik  heves  táncot  járnak  a  balszerencse 
elűzése  érdekében.  Sok  épület  tetején  felfedezhetünk  olyan  cserépdarabokat, 
tetőele-meket, amelyek egy oni alakját mintázzák, mert ezek segítenek távol tartani 
az  ártó  dolgokat.  Ebben  a  tekintetben  gyakran  vonnak  párhuzamot  a  nyugati 
tradíciókban rendre felbukkanó vízköpő sárkány (gargoyle) figurájával.

Folytatása következik.
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Magia naturalis 2. rész

Az alábbi tanulmány előadás formájában a 2010-es nyári Berkano Wicca táborban  
hangzott el.

I. Középkor

A. Rajmundus Lullus (1232 - 1315)

A  híres  XIII.  századi  „Doctor  Illuminatus”,  Rajmundus  Lullus  továbbvitte 
Arisztotelész vizsgálódásait, és megvizsgálta, mi történik, ha összevegyítünk két 
elemet, amiben közös Minőség van. Azt látta, hogy mindig az lesz a domináns,  
amelyikben a közös Minőség dominál. Pl. amikor Víz vegyül össze Földdel, akkor a 
Víz „kerül ki győztesen”, mert mindketten hűvösek, és a hűvös a Vízben dominál 
erőteljesen,  vagyis  az  egyveleg  erőteljesen  vizes  hatású  marad.  Lullus 
kutatásainak eredményeképp végül arra jutott, hogy a Tűz győzedelmeskedik a 
Levegő felett, a Levegő a Víz felett, a Víz a Föld felett, a Föld pedig a Tűz felett, így  
egy másik, addig nem ismert körforgásra mutatott rá az elemek rendszerében.
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B. Cornelius Agrippa (1486 - 1535)

Élete  főműve  a  De  occulta  
philosophia , melyet 1510-ben írt. 
Agrippa szerint a világ három részből 
tevődik  össze:  az  alsó  elementáris 
világból,  a  középső  asztrális,  égi 
világból más néven csillagvilágból, és 
a felső szellemi-lelki világból, mely a 
dionüszoszi világképet veszi alapul. A 
mágus  feladata,  hogy  mindhárom 
világhoz  megtalálja  a  megfelelő 
mágiát.  Az  elemi  világot  az 
orvostudomány  és  a 
természetfilozófia,  az  égit  az 
asztrológia  és  a  matematika,  míg  a 
szellemi  világot  a  teológia 
segítségével tanulmányozza. 
A  titkos  bölcselet  első  könyve  a 
természeti  mágiával  foglalkozik. 
Ezen  szemlélet  szerint  a 
világmindenséget  négy őselem (föld, 
víz, tűz, levegő) alkotja. Ezek felett áll 
és  ezeken  kívül  létezik  a 
világszellem (quinta  essentia), 
ötödik elemként. 
Ezek az elemek három típusban fordulnak elő: 
- idelent keverednek, tisztátlanok; 
- a csillagokban tiszták; 
-  és  vannak  még  összetett  elemek,  melyek  változnak,  és  minden  változás 
hordozói. 

A fizikai világban tehát keverednek az elemek, nem fordulnak elő tiszta formában 
Agrippa  szerint.  Nézeteiben  Platón  tanait  követi,  és  minden  elemnek  három 
minőséget ad:
- a tűz fényes, illékony és mozgékony
- a föld sötét, nehéz és csendes.
- a levegő illékony, mozgékony és sötét (2 minőség a tűztől és 1 a földtől)
- a víz sötét, nehéz és mozgékony (2 minőség a földtől és 1 a tűztől).

Továbbá: a tűz kétszer olyan illékony, mint a levegő, háromszor olyan mozgékony, 
és négyszer olyan fényes. A levegő kétszer olyan fényes, mint a víz, háromszor 
olyan illékony, és négyszer olyan mozgékony.

A tűz
Agrippa von Nettesheim ezt mondja a tűzről:
"Mint Hermész Triszmegisztosz mondja, a csodatételhez két elem is elegendő, a 
tűz és a föld: az egyik cselekvő, a másik elszenvedő. A tűz mindenben megjelenik 
és eltűnik, mindenben látszik, és rejtve is van. Nagy hatású, mozgékony, mindent 

Árnyak 2013. Litha - XIII. évfolyam 4. szám



megragad, ami a közelébe kerül,  megújít,  a természet egyik őre, világos,  tiszta, 
megtisztító, visszatükröző, felfelé törekvő, a föld alatt is növekvő, nem tűr semmi 
hanyagságot,  megfoghatatlan,  és  nagyon  sokféle  formában  jelenik  meg. 
Felmérhetetlen,  nem lehet  megállapítani,  hogy rombol-e  inkább,  vagy alkot.  A 
püthagoreánusok szerint az égben kiterjesztő és fénylő, a pokolban összenyomott 
és sötét,  a  középső világban pedig ez is,  az  is.  Benne van még a kövekben is,  
ahonnan acéllal lehet kicsiholni. A föld mélyében és a vízben is van lakása, hiszen 
felmelegíti a kutakat és a forrásokat. Minden élőlényt a hő tart fenn.
A mennyei tűz elűzi a démonokat, képe annak, aki magát a világ fényének, az igazi 
tűznek és a fény atyjának nevezte, akitől minden jó adomány származik. Hevét 
először a Napnak és a többi égitestnek adja le. Itt élnek a fény angyalai, nemcsak 
az  égi  és  a  szoláris  tűzből,  de  abból  is,  amely  itt  a  földön  megjelenik.  Ezért 
rendelkeztek  úgy,  hogy  a  szertartásokat,  imákat,  zsoltáréneklést  és  más  szent 
cselekményeket csak akkor szabad elkezdeni, ha már meggyújtották a tüzet.

Ezért mondja Püthagorasz: Ne beszélj Istentől fény nélkül. Ezért van az a parancs, 
hogy a holttestek mellett egészen az elföldelésig égetni kell a gyertyákat: a láng 
elkergeti a gonosz szellemeket. Indiában minden felajánlást a tűzre bíztak, és az 
oltárokon is állandóan égnie kellett a tűznek. Még Rómában is örökké égett a tűz 
a Veszta-papnők szentélyeiben."

A víz
Agrippa  szerint  a  víz  nélkül  nem lenne  élet,  sem növények,  sem állatok,  sem 
emberek, mert a víz hozza az élő lelket. Hésziodész azt mondta, hogy a víz volt 
minden dolgok kezdete, az első az elemek közül. Pliniusz szerint a víz elnyeli a  
földet,  kioltja  a  lángokat,  felemelkedik  a  magasságokba,  és  a  felhőkön  túl 
nyújtózva kihívja a mennyeket. 
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A levegő
A levegő Agrippa szerint az éltető szellem, mely minden élőlényt áthat. Azt állítja,  
számos filozófus szerint a levegő hozza az álmokat, és az elme egyéb képeit. 

Agrippa a világ "négy tökéletes testét" rendeli az elemekhez:
-  a  köveket  a  földhöz,  mert  természetüktől  fogva  nehezek,  és  olyannyira 
megkeményedtek a kiszáradástól, hogy nem tudnak elolvadni;
- a fémeket a a vízhez, mert képesek elolvadni, és a higany miatt, mely folyékony 
fém;
- a növényeket a levegőhöz, mert ha nincsenek nyílt levegőn, se nem rügyeznek, 
se nem növekednek;
-  és  az  állatokat  a  tűzhöz,  mely a természetükben rejlik,  és  ha  kialszik,  akkor 
elpusztulnak.

Ugyanakkor, ezen osztályokon belül is léteznek alosztályok:
A kövek közül:
- a sötét, nehéz kövek a földhöz tartoznak;
- az áttetsző kövek, mint a kristály, a beril, a gyöngy a vízhez;
- a vízen úszó kövek a vízhez tartoznak, mint a tengeri szivacs köve (a szivacsot a 
középkorban  megkövesedett  növénynek  gondolták),  az  obszidián  (általánosan 
elterjedt nézet volt, hogy lebeg a vizen), és a porózus kövek, mint a mészkő;
- a tűzhöz pedig azok a kövek tartoznak, melyekből tűz csiholható, vagy melyeket 
tűz  hozott  létre,  mint  a  villámkövek  (így  hívták  a  villámlás  során  megolvadt 
köveket, leggyakrabban piriteket, és a meteoritokat is, de itt Agrippa feltehetőleg 
a belemitre gondol, mely egy ősi halfajta megkövesedett csontja), a tűzkövek (pl. 
kova), és az azbeszt.
A fémek közül:
- az ólom és az ezüst földes természetű;
- a higany vizes;
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- a réz és az ón levegős;
- az arany és a vas tüzes.
A növények közül:
- a gyökerek a földhöz tartoznak, mert olyan sűrűek;
- a levelek a vízhez, mert levet tartalmaznak;
- a virágok a levegőhöz, mert illatot adnak;
- a magok a tűzhöz, többszörös szellemük miatt.
Az állatok közül:
- a földben lakozó állatok, mint a férgek, a vakond a földhöz tartoznak;
- a halak a vízhez;
- a levegőhöz azok, melyek nem tudnak levegő nélkül élni;
-  a  tűzhöz  pedig  azok,  melyek  a  tűzben  élnek,  mint  a  szalamandra,  a  tücsök 
(köztudott a házitücsökről, hogy szereti a tűzhelyek és kandallók környékét), a 
galambok (élő galambokat kötöztek a talpakra láz esetén), az osztrigák (ezekről 
azt  gondolták,  hogy  képesek  víz  nélkül  élni,  és  megemésztik  a  vasat),  az 
oroszlánok, és a tüzet lehellő fenevadak (sárkányok).

Mindemellett, az állatok csontja a földhöz tartozik, húsa a levegőhöz, élő szelleme 
a tűzhöz, míg  nedvei a vízhez.

A lélek részei is beoszthatóak elemek szerint:
- a megértés a tűzhöz tartozik;
- az értelem a levegőhöz;
- a képzelet a vízhez;
- az érzékelés a földhöz.

Az érzékszervek beosztása:
- a látás tüzes (mert fény kell hozzá);
- a hallás levegős;
- a szaglás és ízlelés vizes, mert mindkettőhöz nedvesség kell;
- a tapintás pedig földes.

Bolygók
Agrippa volt az is, aki a bolygókat az elemekhez hozzárendelte: 
- tűz: Mars és Nap
- levegő: Jupiter és Vénusz
- víz: Szaturnusz és Merkúr
- föld: a Föld és a Hold.

C. Robert Fludd (1574 - 1637): Az Univerzum és a Világ Lelke

Az angol flozófus, asztrólógus, misztikus Robert Fludd, aki ismert rózsakeresztes 
is  volt,  nézeteit  A  makrokozmosz  és  a  mikrokozmosz  metafizikai,  fizikai  és  
technikai  története  című  munkájában  fejtette  ki.  Az  Unverzumról  rajzolt 
illusztrációja a reneszánsz egyik leghíresebb, mágikus ábrája ebben a témában. 
Az  ábrán  három  részre  osztózik  az  univerzum,  melyet  koncentrikus  körök 
jelölnek: 
-  A  külső  körök jelzik  az  angyalok  világait.  Ez  a  világ  szinte  teljesen szellemi 
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természetű. 
- A középső körök az égi világ, melyet a csillagok és a bolygók képviselnek. Ez a 
világ részben szellemi, részben anyagi természetű.
- A belső körök jelzik a fizikai világot, melyet négy részre bont Fludd: Tűz, Levegő, 
Víz és Föld. Ez a világ szinte teljesen anyagi természetű.

Ezek  az  elemek  titokzatos,  kifinomult  szintek  vagy  rétegek.  A  sziklák,  a  föld 
alkotóelemei a legsűrűbbek. A víz, a legközelebbi alsószint: cseppfolyós. A levegő, 
a víz fölé emelkedik, míg a tűz energikusan tör a levegő fölé. 

Fludd az elemeket zenei hangzásokhoz is rendelte. Ennek megértéséhez nyúljunk 
vissza egy kicsit a görög hangmágiához és a pitagóreusok zeneelméletéhez.
A görög hangmágia szervesen kapcsolódott az elemek koncepciójához.
z elsődleges tetrachord (négy hangból álló hangsor) az „emelkedő” tetrachord a 
következőképp épül fel:
Víz-Levegő-Tűz-Föld, vagyis: B – C – D – E

Árnyak 2013. Litha - XIII. évfolyam 4. szám



Henricus Glarenaus (1547) szerint Hermész eredeti lírájának három húrja volt, 
mely  az  ókori  görögök  eredetileg  csak  három  évszakának  felelt  meg,  a 
legmagasabb a nyárnak (D - tűz), a középső a tavasznak (C - levegő), a legmélyebb 
pedig a télnek (B - föld). Szerinte Orpheus tette hozzá a negyedik húrt, mely az 
őszhöz kapcsolódik. (E - víz) (A legtöbb forrás mindazonáltal négyhúros hárfát 
említ Hermésszel kapcsolatban.)
A pengetést felfelé végezték. Azt tartják, Apolló isten is ezen a módon pengette 
hangszerét,  mely megfelelt  a  nap járásának (Észak,  Kelet,  Dél,  Nyugat).  és  így 
életet adott a Földnek.
Az  Aulos-nak  (nádsíp)  eredetileg  szintén  négy  lyuka  volt,  melyek  ugyanígy 
megfeleltethetőek voltak ezeknek a hangoknak.
Később hozzárendelték a hangokat bolygókhoz is, így kialakult a héthúros líra.
Fludd a De Musica Mundana c. írásában azt fejtegeti, hogy az összes hang sorozata 
egyfajta  olyan  összhangzatot  képez,  mely  létrehozza  az  isteni  harmóniát,  ha 
megfelelő a sorrend. 
Így a föld elemtől indulva felfelé, sorra jönnek az elemeknek megfelelő hangok, 
majd  a  bolygók  hangjai,  s  végül  az  isteni  szférák  hangjai.  Ez  az  úgynevezett 
"mundán monochord" (monochord= ősi, egyhúros hangszer) - tulajdonképp egy 
darab, hipotetikus húr, mely a földtől az istenekig feszül.
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D. Egyéb hivatkozások
A  Quadripartitum Hermetis című hermetikus értekezésben (14. század vége) a 
következő megfelelések vannak felsorolva: 
- tűz (bolygó-Mars; szín-piros; vérmérséklet-kolerikus; íz-keserű), 
- föld (bolygó-Szaturnusz; kék; melankolikus; savanyú); 
- levegő (bolygó - Jupiter; sárga; szangvinikus; édes); 
- és víz (bolygó-Vénusz; fehér; flegmatikus; sós). 

Érdemes még megemlíteni Paracelsust, Agrippa kortársát, a kiváló svájci orvost. 
Paracelsus  ugyan  nem  tett  hozzá  érdemben  újat  az  elemek  tanához  (az 
elementálokról  később  beszélünk),  azonban  figyelemreméltó  egy  idézet  tőle, 
mely a Paragranum-ból való:
"Jól  megértsétek  pedig,  hogy  miként  tekintem  az  orvoslás  alapját,  mi  mellett 
maradok  és  fogok  maradni  eztán  is:  a  filozófiában,  az  asztronómiában,  az 
alkímiában  és  az  erényekben.  Vagyis,  az  elsõ  oszlop  a  föld  és  a  víz  teljes 
filozófiája;  a másik oszlop az asztronómia és az asztrológia,  a lég és a tûz két 
elemének  tökéletes  ismeretével;  a  harmadik  oszlop  pedig  az  alkímia, 
maradéktalanul, valamennyi eljárásával, tulajdonságával és a négy nevezett elem 
mesteri  uralásával;  a  negyedik  oszlop  pedig  az  erény,  kísérõje  az  orvosnak 
mindhalálig, záróköve és támasztéka a többi három oszlopnak." 

E. Cáfolatok, eltérő nézetek
Néhány érdekesség:
Jean Baptist van Helmont (1577 - 1644),  a neves flamand orvos és kémikus 
különös értekezése (Ortus medicinae):  
"...két ôselem van; a Levegô és a Víz; mert ezek nem változnak át egymássá; de a 
föld olyan, mintha vízbôl született volna; mert vízzé alakítható. ... Tagadom, hogy 
a tûz elem és szubsztancia. ... "
Érdemes még megemlítenünk egy ennél jóval elterjedtebb nézetet is, az alkímia 
gyakorlatát, mely a következő elemekkel dolgozott:
- kén
- higany
- só (Paracelsus adta hozzá)

Mítikus természetrajz – A disznó

Az  anyakocák,  vagyis  az  emsék  a  termékenység  és  az  anyai  gondoskodás 
megtestesülései.  Nutot,  az  egyiptomi  ég  istennőjét  úgy  ábrázolják,  mintha 
anyakocaként felfalná a kismalacait, pedig ez a csillagaira vonatkozik, amelyeket 
naponta bekebelez, másnap aztán újra megszüli, és úgy szoptatja őket, mint az 
anyadisznók a kismalacaikat.

Az istenanyaként tisztelt disznót azonban gyakorta már kismalacként megölik, 
mint áldozati állatokat, a bő termés reményében. Új-Guineában mind a mai napig 
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féltett  kincs  a  disznó.  Az  asszonyok  a  vadászatról  hazavitt  kismalacokat 
megszoptatják,  gondoskodnak  róluk,  velük  alszanak,  és  ha  levágják  őket, 
meggyászolják.  Az  indiai  Pandzsábban,  aki  disznóhúst  eszik,  vagy  disznófog-
talizmánt visel, védetté válik a rontásokkal és a boszorkányokkal szemben.

Az iszlám, a keresztény és a zsidó világ a 
disznót  tisztátalan  állatnak  tartja.  A 
muszlimok  körében  tilos  a  disznóhús 
fogyasztása,  mert  Mohamed  állítólag 
egyszer  megrúgott  egy disznót,  de  azt 
nem tudják, hogy az állat melyik részét 
találta el. A buddhisták érzéki vágyakat 
ábrázoló három állata közül az egyik a 
disznó.

Kirké,  a  görög  mitológia  varázslónője  Aiaia  szigetén  élt.  Amikor  Odüsszeusz 
társai  a  szigetre  érkeztek,  Kirké  bűvös  itallal  kínálta  meg  őket,  amitől  azok 
disznókká  változtak.  Odüsszeusz  társai,  a  Hermésztől  kapott  varázsital 
segítségével nyerték vissza emberi alakjukat.

Svájcban  úgy  vélik,  hogy  Jézus  a  gonosz  által  megszállott  emberekből,  a 
disznókba űzte az ártó szellemeket. 
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Néhol boszorkányállatként szerepel a disznó, néhol meg tüzes disznókról szól a 
hiedelem,  akik  éjfélkor  kísértik  az  embereket,  és  azt  kérik  tőlük,  hogy rajtuk 
lovagoljanak.  Néha a disznók azoknak a hazajáró lelkeknek a rossz szellemei, 
akik nem természetes halállal haltak meg. Franciaországban, a 14. században a 
gyermekgyilkossággal  vádolt  disznókat  szabályosan lefolytatott  per  után ölték 
meg.

Időnként a nagyevő disznóval jelenítik meg a tudatlanságot, de a szerencsét is. A 
mai  32  lapos  svájci  kártya  legmagasabb  értékű  lapjára,  az  ászra,  ráragadt  a 
disznó név is. Schleswigben, aki kártyázni indul, egy disznófület tesz a zsebébe, 
hogy  szerencséje  legyen.  Nyelvünkben  elterjedt  szólás-mondás,  a  szerencsére 
vonatkozó kifejezés: a malaca van, vagy disznaja van. Ami a malac számára elég 
rossz  ómen.  A  régi  rómaiak  szerencsés  jelnek  gondolták,  ha,  mielőtt  az  ifjú 
asszony az esketésből belépett volna új házába, a bejárati ajtó félfájához előzőleg 
egy disznó dörgölődzött.

Kínában a lányok nem ették a sertés ujját, mert úgy hitték attól teherbe esnek, a 
terhes  nők  pedig  épp ezért  fogyasztották,  mert  azt  gondolták,  hogy  felettébb 
tápláló, és hasznos mind az anya, mind a magzat számára.

A néphit  szerint  aki  újévkor és farsangkor disznóhúst eszik,  annak sok pénze 
lesz. A koszos malacról tudni vélik, hogy jó lesz a szalonnája. A babonások azt 
mondják, hogy újhold idején nem jó disznót ölni, mert megférgesedik a húsa. Az 
oroszok szerint  jó  szerencsét  hoz  disznót  utcán látni,  viszont  rossz  ómennek 
minősül,  ha  egy disznó keresztezi  valaki útját,  vagy ha egy disznó a szájában 
szalmával szaladgál, mert akkor vihar közeledik. Ugyancsak rosszat jelent az, ha a 
tengeren  halászok  kimondják  a  "disznó"  szót,  mert  aznapra  elkerüli  őket  a 
szerencse. Egy másik babonás hiedelem szerint nem tanácsos valakit disznónak 
(malacnak) nevezni,  mert  függetlenül  attól,  hogy ki  tette az illetőnek negyven 
napig nem lesz étvágya.
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Egy  furcsa  gyógymód  szerint,  ha  valaki  meg  akar  szabadulni  a  pattanásaitól, 
bibircsókjaitól, be kell azokat dörzsölnie egy hámozott almával, majd az almát a 
disznónak kell odaadni.

Az  álomban látott  disznó látványa  is  nagyon ellentmondásos,  van,  ahol  halált 
jelez,  van,  ahol  szerencsét  hoz.  Szerepet  kap  a  disznó  az  időjóslásban  is:  a 
levágott  disznó  lépének a  vastagsága  megmutatja,  hogy  a  tél  melyik  fele  lesz 
hidegebb;  karácsony  és  újév  reggelén  disznóröfögés  terméketlen  esztendőt 
jelent; a nyugtalan konda esőt jósol.

A Hold lehúzása

"Három  éjszaka  hiányzott  csak  hozzá,  hogy  a  hold  szarvai  találkozzanak,  és  
tökéletes gömböt formáljanak. Amikor a hold ereje teljében világitott és tökéletes  
formában sugározta  be  a  földet,  Medea elhagyta  a  palotát,  lengő  köpönyében.  
Lábai  csupaszok voltak,  leengedett  haja  hosszan bomlott  alá  vállaira,  és  ment,  
egyedül,  az  éjfél  csendjében.  Emberek,  állatok  és  madarak  mind  mély  álomba  
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merültek. Nem susogtak a sövények; a mozdulatlan levelek hallgattak a csendes,  
harmattal  telt  légben.  Csak  a  vibráló  csillagok  mozdultak.  Kiterjesztve  karjait  
feléjük, Medea háromszor körbefordult, s háromszor meghintette fejét a patakból  
mert vizzel,  háromszor kiáltott fel,  majd letérdelt a kemény földre és imádkozni  
kezdett."
(Ovidiusz: Metamorfózis, 7. könyv) 

A modern Wiccában és más, Wiccához közeli boszorkányvallások gyakorlatában 
a Hold Lehúzásának szertartása a coven Esbat rituáléjának egyik legfontosabb 
része.

"Ha bármikor szükségetek van valamire,  egyszer  egy hónapban,  amikor a  hold  
megtelt,  gyűljetek  össze  egy  elhagyatott  helyen  vagy  egy  erdőben  mind,  hogy  
imádjátok  királynőtök,  az  én  anyám,  a  hatalmas  Diana  szellemét."
(G.G. Leland: Aradia, avagy a boszorkányok evangéliuma) 

A holdat, vagyis a Holdistennőt a főpap 
idézi  a  főpapnő  testébe.  A  Hold 
Lehúzásának  szertartása  azt  a  célt 
szolgálja,  hogy  az  Istennő  valós  és 
tényleges  jelenlétét  hozza  a  Körbe.  A 
főpapnő  maga  eközben  "szemlélőként" 
mintegy  hátrébb  húzódik,  miközben 
teret  enged  az  Istennőnek.  Amikor  az 
Istennő  ily  módon  alászáll  a  Körbe  és 
manifesztálódik,  rendszerint megáldja a 
jelenlévőket.

A  legtöbb  kutató  a  hold  lehúzásának 
eredetét  az  ókori  görög 
misztériumokban  véli  megtalálni. 
Számos  bizonyitékra  lelhetünk 
Horáciusz,  Euripidész,  Ovidiusz, 

Lucanusz,  az  idősebb  Pliniusz,  Seneca  és  Apuleiusz  műveiben.  Számos 
boszorkányról  jegyezték  fel,  hogy  képes  volt  igéivel  vagy  dalaival  lehúzni  a 
holdat, így Médeáról, Erichtóról, Kirkéről és Canidiáról is.

Ismeretes  egy kép  is,  mely két  boszorkányt  ábrázol,  akik  lehúzni  látszanak a 
holdat.  Ez  a  kép  egy  ókori  görög  vázáról  származik  (i.e.  2.  század),  melynek 
jelenlegi helye ismeretlen, ez a vonalrajz Roschertől származik (1884-1934). A 
bal  oldali  görög  szó  jelentése  "gyönyörű".  A  jobb  oldali  szöveget  egy  kicsit 
nehezebb  kihámozni,  mert  nem  olvasható  jól  minden  betűje,  de  feltehetőleg 
annyit  jelent,  mint  "kik  a  hold  űrnőjéi".  Összeolvasva  jelentheti  a  következőt: 
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"Gyönyörűek ők, kik a Hold Úrnőjétől valók." A két nő közül az egyik kardot, a 
másik pálcát tart kezében, a hold köré pedig egy kötél fonódik. 

Úgy  tűnik,  hogy  amit  a  modern  Wicca  gyakorlat  a  Hold  Lehúzásának  nevez, 
gyökeresen különbözik attól, amit az ókorban gyakoroltak. Daniel Ogden szerint 
a  hold  lehúzása  a  mágia  egyik  leghétköznapibb  cselekedetének  számitott  a 
graeco-római  világban,  és  a  boszorkányok  által  bemutatott  szexuálmágiához 
tartozott.  Amit  több  forrás  is  megerősit,  az  a  következő  néhány  tény:

I.  A  hold  lehúzása  -  kathairesis  -  feltehetőleg  a  thesszáliai  boszorkányok 
jellegezes  tevékenysége  volt.     Thesszália  a  mai  Görögország  északi  részén 
helyezkedett el, Macedónia alatt, és az antik időkben a boszorkányok országának 
tekintették.  Thesszália  boszorkányairól  azt  tartották,  hogy növényi  kenőcscsel 
embert madárrá, szamárrá vagy kővé tudtak átváltoztatni, s hogy repülni tudtak 
a levegőben.

II. Amikor a hold lehúzásra került, vagy sápadtra vált, vagy vérvörösre.

"Kirké imákhoz és ráolvasásokhoz fordult, s titkolt igékhez, hogy titkos isteneket  
imádjék, igékhez, melyeket arra használt, hogy elfogyassza Luna sápadt arcát, és  
szomjas felhőkkel fátyolozza atyja (Helios) gömbjét."
Ovidiusz: Metamorfózis 14. 

"A messzeségben a mágikus igéket lehellő kamrák kinyiltak és szélesre tárultak a  
zord ajtók, és Médea látta mindazt, amit kiragadott tenger-ágyából vagy az alanti  
árnyakból, vagy lehúzta Luna, a hold vérvörös arcát."
Valerius Flaccus: Argonautica 7.

"Amikor  a  thesszáliai  boszorkányok  igéi  vajúdni  késztetik  Phoebét,  aki  vörösen  
fénylik a felhők közt; méreggel boritva, bőre felpuffad és romlástól szaglik; tüzes  
gőz csap ki gonosz szájából, elviselhetetlen szomjúságot és betegséget és éhezést és  
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halált hozva az emberiségre."
Statius: Thebaid 1.

III.  A  hold  lehúzását  meg  lehetett  akadályozni  bronztányérok 
összeütésével.Ennek eredete feltehetőleg arra az antik görög szokásra vezethető 
vissza,  hogy  holdfogyatkozáskor  bronzfegyvereket  és  más  bronzeszközöket 
ütögettek össze, hogy megkönnyítsék a hold újjászületését, és megújítsák fényét. 

"Téged  is  elhúzlak,  Hold,  bármint  véd  Temesának  érce;  dalommal  halvánnyá  
szekerét nagyapámnak, és mérgemmel a Hajnalt is tehetem halovánnyá."
Ovidiusz: Metamorfózis 7.

"Igy esett, hogy bármikor, amikor ő, a nap sötét növére leszakittatott a csodálkozó  
csillagok  köréből,  a  távolban  a  népek  bronzot  ütöttek  össze  segitségül,  és  
elmerültek terméketlen félelmükben, de a thesszáliai banya győzedelmesen nevet a  
a hold lihegő paripáján, ki engedelmeskedik igézetének."
Statius: Thebaid 6.

IV.  A hold lehúzása szexuálmágia céljaiból történt. Amikor a holdat lehúzták a 
földre,  habot  vetett  a  növényekre,  melyet  "holdmétely"-nek  hivtak  (virus 
lunarae).  Ezt  azután  össze  lehetett  gyűjteni  és  bájitalhoz  felhasználni.  Ez  a 
legtöbbször  egyfajta  szerelmi  bájital,  de  sok  forrás  arról  is  beszámol,  hogy 
fiatalító hatással  rendelkeznek azok a gyógynövények,  melyekre  a hab tajtéka 
ráhullott. 

"Hozz ki vizet, díszítsd puha gyapjuszalaggal az oltárt,
Húsos gyógyfüveket gyújtván és jószagu tömjént,
Hogy szeretőm szívét babonás bűbája dalomnak
Visszaigézze; igen, csakis ez kell már, a varázsdal.
Hozd haza, versem, a városból, ó hozd haza Daphnist!
Mert ide tudja a holdat is ily dal igézni az égről..."
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Vergiliusz: 8. ecloga

"... a ragyogó Phoebe sápadtra váltott, szavaik szörnyű mérgétől zavartan, sötét és  
földmélyi  tüzektől  fénylett,  nem  másképp,  mint  ha  maga  a  föld  volna  útjában  
testvéri képmásával s rávetülne annak árnya az égi lángokra; és ő (a hold) szótlan  
tűri e munkálkodást, míg a közelbe húzódik s tajtékot vet a földre alant."
Lucanusz: Pharsalia 6. (Pharszália Thesszália legjelentősebb városa volt)

Egy másik thesszáliai boszorkány, Erictho is használt egyfajta "holdas mérget", 
miközben  egy  holttestet  nyitott  fel: "Először  bűzlő  vértócsát  fakasztott  annak  
mellkasa körül,  majd böséggel dörzsölte körbe holdmétellyel;  hatékony levekkel,  
melyeket saját mágikus igéivel csalt el a holdtól."
Lucanusz: Pharsalia 6. 

Apuleiusz,  amikor  a  thesszáliai  boszorkányok  tudományát  sorolja  Az 
aranyszamár c. művében, ugyanazt a kifejezést használja ("lunam despunari"), 
mint Lucanusz, amikor azt mondja, "tajtékot vetni késztetik a holdat".
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V. A hold feletti  ezen uralmat a boszorkányok néha kiterjesztették a nap és a 
csillagok fölötti, s néha még az idő feletti uralomra is.

"Gyakran láttam őt (Médeát, a  
boszorkányt) őrületében  
megtámadni az isteneket (Heliost  
és Selenét), és lehúzni őket az  
égről."
Seneca: Médea 

"Ezekkel együtt dolgozott ama buja,
Az arimíni Folia:...
Ki csillagot s holdat megígéz, s  
bájoló
Szavával égről elragad."
Horacius: 5. epodos 

"... holmi varázsigék ráolvasására a  
rohanó  folyók  visszafordulnak,  a  
tenger  megbénul  és  megmered,  a  
Nap  megáll,  a  Hold  lecsurran,  
leszakadnak  a  csillagok,  a  nappal  
megszűnik s örökös lesz az éjszaka."
Apuleiusz: Az aranyszamár 

"Ráolvasásaival befolyásolt (Médea) téged; s megbájolt sarlójával aratja a szörnyű  
növényeket. Szekerén ülve arra tör, hogy lehúzza a küszködő holdat, és sötétségbe  
burkolja  a  nap  lovait.  Felkantározza  a  hullámokat  és  megállitja  a  kanyargó  
folyókat; elmozdítja az erdőket s a szilárd sziklákat is helyükről."
Ovidiusz: Heroides

VI.  A  thesszáliai  boszorkányok  szörnyű  árat  fizettek  a  hold  lehúzásáért:     vagy 
gyermeküket,  vagy egy szemüket vesztették el  cserébe.  Egy középkori  bizánci 
lexikon,  a  Suda  szerint  vagy  szemük,  vagy  lábuk  az  ár.
"Szokratész:  Bár  ne  szenvednénk  el,  ó  kedves  barátom,  a  sorsot,  melyről  azt  
mondják,  minden  teremtményt  elér,  ki  lehúzza  a  holdat  (selęnę)  -  a  
Thettalidészeket (Thesszália asszonyait)."
(Platon: Gorgias 513a)

Homályba vész annak erdete,  vajon honnan gondolták az ókori boszorkányok, 
hogy  a  holdat  le  lehet  hozni  a  földre.  Plutharkhosz  arra  utal,  hogy  a 
holdfogyatkozásokból származik az ötlet, és sokan osztják ezt a nézetet. A hold 
valóban gyakran vörösre vált teljes holdfogyatkozás esetén. . A jelenség a földi 
légkörre  vezethető  vissza,  mivel  a  légkörben  a  fénytörés  érintőleg  érkező 
fénysugarakat  irányít  a  teljes  árnyék  felé.  Eközben  a  légkör  a  hosszabb 
hullámhosszú vörös fényt kevésbé nyeli el.

Láthatjuk tehát, milyen sokat változott a nézet a hold lehúzásáról az ókor óta. 
Akkoriban úgy vélték, hogy a Hold Lehúzásának szertartása után megszerezhető 
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a legerősebb szerelmi bájital, mig napjainkban az Istennővel való kapcsolathoz és 
áldásának elnyeréséhez használják.

"A  ráolvasások  lehúzzák  a  véres  hold  szarvait,  és  visszaszólitják  a  távozó  nap  
hófehér lovait. A ráolvasás lángra lobbantja a kigyókat és eltöri állkapcsukat, és  
megfordulnak  a  vizek  és  visszafelé  folynak  a  forrásukhoz.  Ajtók  nyiltak  meg a  
ráolvasások előtt, és a keresztzár, bár tölgyből készült és szilárdan rögzitve volt,  
megnyilt a ráolvasás előtt."
(Ovidiusz: Amores 2.1.) 

A világszimbolika törtéente

A  történet  több  ezer  évre  nyúlik  vissza.  A  Bibliában,  a  görög  és  római 
mitológiában,  az  egyiptomi  írásokban  és  keleti  történetekben  is  egyértelmű 
utalások vannak rá, hogy a virágoknak és sajátos üzenetüknek fontos szerepük 
volt már azokban az időkben is.

A virág az ifjú élet, a szerelem szimbóluma, de a szirmok többnyire csillag alakú 
szerkezete miatt gyakran a Nap, a földkerekség vagy a közép jelképe is.

Kifejezi  a  négy  elem  együttes  hatását:  A  Földből  növekszik  az  Ég  felé,  a 
fejlődéséhez Vízre és Tűzre ( a Nap fényére, melegére) van szüksége. A virágok 
általában az életerőt, életörömöt, a tél végét, a halálon való diadalt jelképezik Női, 
passzív  princípium,  kelyhe  a  jövő  gyümölcsének  reménye,  a  bimbó  a  rejtett 
lehetőség.
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A Bibliában a virágzás isten tetszésére utal; ezt bizonyítja Áron kivirágzó botja, 
egyes  mondákban  és  legendákban  is  a  kivirágzó  száraz  bot  az  isteni 
tetszésnyilvánítás  vagy a  remény szimbóluma.  Jézust  Jeruzsálembe  érkeztekor 
pálmaággal köszöntötték, ebből származik a „virágvasárnap” elnevezésünk.

A  taoizmusban  a  fejtetőből  kinövő  aranyvirág  a  legmagasabb  fokú  misztikus 
megvilágosodás  szimbóluma,  azonos  az  életelixírrel,  a  lelki  megújulással,  a 
halhatatlansággal.

Az azték kalendáriumban egyik jel a virág, ami az értékességnek, művészinek és 
az  ízlésesnek a  szimbóluma.  Az  e  jelben születetteket  tehetségesnek tartották 
művészi,  kézműves  tevékenységhez,  és  varázsláshoz  is.  A  termékenység 
istennőjének attribútuma volt a virágkoszorú a hajában és virágcsokor a kezében.

A keltáknál a virág a változékonyság, az instabilitás jelképe, a teremtményé, ami 
állandó fejlődésnek van kitéve, szépsége tünékeny.

A  görög  ünnepeken  a  vetélkedések  győzteseit  virágkoszorúval  jutalmazták,  a 
mitológia szerint a virágok istenek véréből hajt ki, pl. Narcisszoszéból a nárcisz. 
Perszefonét Hádész virágszedés közben (liliomot szedett) rabolta el az alvilágba, 
itt is a virágok a holtak lelkének ábrázolói.
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A római mitológiában Flóra a virágok istennője, ünnepén, a Floralián az emberek 
virágkoszorúkat  viseltek.  Pliniusz  szerint  a  természet  éppen  a  virágok  által 
mutatja meg festőiségét és mulandóságát. (Apropó múlandóság: Petőfi: „ …elhull 
a virág, eliramlik az élet…” Shelley: „Változékonyság” „Ma kacag a virág/holnap 
nem él, az, mit őrizni vágysz/szálló levél”)

A  “virágnyelv”-ről  szóló  első  ismert  dokumentum  a  17.  századi 
Konstantinápolyból származik. A törökök olyan speciális virágnyelvet alakítottak 
ki,  amellyel  akár  titkos  üzeneteket,  híreket  vagy  szerelmes  vallomásokat 
küldhettek,  sőt  a  kémek  is  gyakran  használták  az  üzenet  ezen  módját.  A 
virágnyelv rendkívül kifinomult volt,  minden apró dolognak volt jelentése; sok 
mindent elárult küldőjéről és annak vágyairól.

A virágnyelv eljutott Európába is, és 1818-ban megszületett az első virágnyelv-
szótár. Ez a szótár – Le Languages des Fleurs – több mint 800 virág és növény 
jelentését magyarázza.  A virágnyelv jelentőségét igazából a viktoriánus korban 
ismerték  fel.  Ebben  a  prűd,  visszafogott,  kifelé  szigorúan  szabályozott 
társadalomban a virágküldés hamarosan a romantikus és kevésbé romantikus, de 
célratörő üzenetek közvetítőjévé vált.
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