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Magia naturalis 3. rész

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

III. Az elementálszellemek

Az  elementálokat  a  legtöbbször  még  a  komolynak  tartott  szakirodalom  is 
ellentmondásosan írja le. Gyakran összekeverik őket az asztrállényekkel, és ennek 
megfelelően indulatokat, "érzelmeket", különböző hatásokat tulajdonítanak nekik. 
Az  elementál  definíciójában  abban  különbözik  az  asztrállényektől,  hogy  nincs 
különálló tudata, akarata. 
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Paracelsus,  a  XVI.  században élt  svájci  alkimista és orvos külön tanulmányt írt 
róluk, melyben négy ilyen szellemet nevez meg: a földi gnómokat, a vízi nimfákat, a 
tűzben  élő  szalamandrákat  és  a  légi  szilfeket  avagy  szilfideket.  Mindegyik  név 
görög eredetű.

A tűz elementálokra a mítoszokban mint szalamander ismerhetünk. 
Arisztotelész azt mondja,  a szalamandra szereti  a tüzet,  de a tűz nem szereti  a 
szalamandrát.  Ha  véletlenül  beesne  a  lángok  közé,  a  tűz  azonnal  elalszik.  A 
szalamandra egyébként is nagyon érdekes állat, pl. a fejének egyik fele olyan, mint 
a disznóé, a másik pedig a majoméra hasonlít. Harmatból és levegőből él. Félénk 
természete  abban is  megnyilvánul,  hogy  állandóan változtatja  a  színét.  Nagyon 
kevés a húsa és a vére. Télen elbújik valahol, és csak tavasszal jön elő.
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Plinius szerint a szalamandra sárkány- vagy gyíkforma állat, bőre fekete és arany 
pettyes. Kizárólag a tűzben él, ami egyáltalán nem esik a nehezére, mivel a teste 
rendkívül  hideg,  így aztán a legforróbb lángokat is  csak kellemesen langyosnak 
érzi. A hátsó lábai hosszabbak a mellsőknél. Nemcsak abban tér el a többi állattól,  
hogy a tűzben lakik, hanem még a máját is a bal oldalon viseli (Természettörténet,  
X. könyv).
Isidorus is úgy tudja, hogy ez az állat a tűzben él, de nem szerencsés találkozni 
vele, mert egyszerre több embert is megöl a mérgével. Leonardo da Vinci szerint a  
tűzzel táplálkozik ez az állat, és attól vedlik.
Paracelsus szerint a női szalamandrák neve szalamandrina.
A szalamandrák igazi otthona azonban az alkímista laboratórium, ahol a tűz elemi 
szellemeinek  felelnek  meg.  A  szalamandra  "a  mérgektől  csepegő  sárkány,  aki 
mindenütt jelenvaló. Vizem és tüzem rombol és épít; testemből kivonhatod a zöld 
és a vörös oroszlánt. Légy óvatos, mert a torkomban halált hozó méreg van. Én 
vagyok  a  Nap  karbunkulusa,  a  legnemesebb,  tiszta  tűz,  amellyel  arannyá 
változtathatod a rezet, a vasat, az ónt és az ólmot." (Aurelia Occulta)
A XII. század derekán bejárta szinte egész Európát egy levélhamisítvány, amelyet 
állítólag  a  királyok  királya,  János  pap  király  intézett  a  bizánci  császárhoz.  A 
levélben,  amely  csodákat  szed  lajstromba,  szó  esik  szörnyűséges,  aranyásó 
hangyákról, egy Kő-folyóról, egy Homok-tengerről, amelyben élő halak úsznak, egy 
égig  érő  tükörről,  amely  mindent  elárul  a  birodalomról,  meg  egy  smaragdból 
faragott jogarról, és olyan kavicsokról is, amelyek láthatatlanná teszik az embert 
vagy  épp  megvilágítják  az  éjszakát.  A  levél  egyik  szakasza  így  hangzik: 
"Birodalmunkban fellelhető egy szalamandrának nevezett féreg. A szalamandrák 
tűzben élnek és gubódznak, abból az udvarhölgyek kinyerik a selymet, s szövetet 
meg  ruhát  szőnek.  Mosás  és  tisztítás  gyanánt  a  tűzbe  vetik  ezeket  a 
selyemszöveteket."
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A szilfek a légnemű és gázjellegű dolgokban vannak jelen. Paracelsus szerint "úgy 
élnek a levegöben, mint a halak a vízben". Azt is tartotta róluk, hogy több száz évig 
élnek,  és a női  szilfek neve szilfid.  Az elnevezés egyébként a görög  szilfe,  lepke 
szóból ered.
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A  néphiedelmekben  a  szilfek  vagy  „levegőszellemek”,  a  szél  házában  élnek. 
Megmutatkoznak  az  északi  szél  fütyülésében,  a  fák  és  bokrok  között.  Később 
azonosítani kezdték őket a tündérekkel.

A mondák sellői, nimfái és undinéi minden folyékony és víznemű szubsztanciában 
megtalálhatóak. 
A sellõ, hableány, tengeri tündér az ógörög regékben szárnyas vagy halfarkú, bűvös 
énekű  lény.  A  szirén  elnevezés  Homérosztól  származik.  A  szirén-folklór  ősi  és 
szerteágazó: kultúrákon,  kontinenseken, évszázadokon ível át.  Ebből következik, 
hogy a tengeri emberekről és szokásaikról szóló történetek is át meg átszövik a 
képzelet  tartományait.  Sokféle  "alfajuk"  és  nevük  van:  szirén,  sellő,  vízitündér, 
hableány, najád,  triton,  tengeri nimfa,  nereida vagy néreisz (angolul merfolknak 
hívják őket a francia mer (tenger) és az angol folk (nép) szavak összetételéből). A  
mesék még ennél is többfélék: némelyek gyengéd, jószívű teremtésekről szólnak, 
akik csak meg akarták mutatni kedvesüknek a mélység varázslatos világát, mások 
gonosz, tengeri szörnyekről, akik ízekre szaggatják a vízbe fúltakat. Voltak csillogó 
aranyhajú  sellők,  voltak  hableányok  zöldeskék  hajkoronával,  éles  fogakkal,  és 
szirének,  akik  eltérítették  a  hajósokat  énekükkel,  majd  rávették  őket,  hogy 
ugorjanak a vízbe. 
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Míg a szirén eleve mitikus alak volt, a sellőt az ókori tudósok sokáig valódi lénynek 
tekintették.  Az  idősebb  Pliniusnál  találkozunk  először  részletes  leírásával. 
Nagyszabású művében, a Naturalis historiae libriben (Természettörténet), amely 
az i. sz. I. században jelent meg, a következőket írja: "Ami pedig a sellőket illeti,  
akiket nereidáknak is neveznek, nem képzelet szülöttei: mert ahogy megrajzolják 
őket,  olyanok  valójában:  pikkelyek  fedik  testüknek  még  azt  a  részét  is,  amely 
emberi formájú." 

A gnómok, törpék, manók, koboldok a föld elementáljai. 
A gnómok a nép képzeletében nyers és groteszk vonású, szakállas törpeként élnek;  
sötétbarna,  szűk ruhát  és  szerzetesi  csuklyát  viselnek.  Hasonlóan a  görög és  a 
keleti griffmadárhoz, valamint a germán sárkányokhoz, a gnómok is rejtett kincsek 
felett őrködnek.
Gnószisz  görögül  azt  jelenti,  hogy  "ismeret";  Paracelsus  -  akitől  az  elnevezés 
származik - feltételezhetően azért keresztelte el őket gnómoknak, mert pontosan 
tudták,  s  az  ember  előtt  felfedhették,  hogy  hol  rejtőznek  a  fémek.  Elképzelése 
szerint a női gnómokat gnomidáknak hívták.

Árnyak 2013. Lammas - XIII. évfolyam 5. szám



Árnyak 2013. Lammas - XIII. évfolyam 5. szám



Paracelsus  szerint  az  elementálszellemek  a  káoszból  származnak,  és  míg  az 
ember abból a bizonyos négy elemhól áll, ők csak egyből vannak megalkotva. Az a 
törekvésük,  hogy  házasságot  kössenek  az  emberekkel,  hogy  veluk  együtt 
vehessenek részt az Istennek az emberiséggel kötött szövetségében. Éles eszüket 
mindenekelőtt arra használják, hogy elnyerjék az emberek kegyét, mert csak akkor 
jutnak lélekhez, ha megszeretik őket.

Paracelsus  nyomdokát  követve  több  alkimista  foglalkozott  az 
elementálszellemekkel, így például Crollius a Basilica chymicá-ban. 
"Az  vizekben  vannak  az  nimphák,  undenae  (hableányok),  melosynae  melyek 
szörnyei az syrének, akik az vizekben uszkálnak. Az füldben az gnómok, lemurok 
vagy  zörgősmanók,  montánok  és  zonnettik,  az  kiknek  szörnyei  az  hegybeli 
pigmeik. Az levegöben az silvyestres, satyri, az kiknek szörnyei az gigantes vagy 
óriások. Az tűzben vagy az égben az vulkanales, salamandrae, superi,  az kiknek 
szörnyei az zundelek." 

Más,  érdekes  hivatkozásokra  bukkanhatunk  a  Comde  de  Gabalis-ban,  mely  a 
rózsakeresztesek  egyik  legfontosabb  szövege.  1670-ben  adták  ki,  ismeretlen 
szerzővel.
A könyv szerint a Genezis óriásai, Elohim fiai tulajdonképp az elementálszellemek: 
6:4 Az óriások valának a földön abban az idõben, sõt még azután is, mikor az Isten  
fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok [gyermekeket] szûlének nékik. Ezek  
ama hatalmasok, kik eleitõl fogva híres-neves emberek voltak. 
A Comte az állítja, hogy az elementálszellemek az angyali és emberi birodalmak 
között  helyezkednek  el.  Tisztaságukat  tekintve  magasabban  állnak,  mint  az 
emberiség  legnagyobb  adeptusai,  filozófusai  és  bölcsei,  azonban  nincsen 
Halhatatlan Lelkük, ezért halandók. Az eredeti isteni terv az volt, hogy egyesítik 
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őket  az  emberekkel,  akiknek  van  Halhatatlan  Lelke,  és  így  Örökkévaló  és 
Halhatatlan  lényekké  válnak.  A  Comte  azt  is  mondja,  hogy  az  elementállények 
adták az ókor jóslatait,  és ők voltak azok,  akik a görögök istenekként tiszteltek 
nimfák,  szatírok  és  egyéb  lények  alakjában.  Ha  egy  ember  egyesül  egy 
elementállénnyel,  az csak a legmagasabb, legtisztább, legmisztikusabb egyesülés 
lehet, mely csak a legnagyobbaknak adatik meg. 
Az elementálok közül a Comte szerint a tűz elementál, a szalamander a legtisztább, 
ezek a lények csodás szépségükről ismerszenek meg. Tovább is élnek, mint a többi 
elementál,  életkoruk  akár  az  1200  évet  is  elérheti.  Ezzel  szemben  a  gnómok, 
nimfák és szilfek 300-500 évig élnek. 

Mítikus természetrajz – A fecske

A fecskének sokféle jelentése van, jelképe a jónak, a boldogságnak, a hűségnek. Az 
egyiptomi Ízisz fecskeként eredt férje, Ozirisz keresésére. A keresztények körében 
az  éhes  fecskékhez hasonlítanak azok,  akik  segítséget  kérve Krisztustól,  imával 
fordulnak hozzá.

A  görög  mitológiában  a  fecske  Aphrodité  szent  madara.  Egyik  mítoszuk  a 
következőképpen  meséli  el  a  pacsirta,  a  fecske  és  a  búbos  banka  hangjának 
történetét. Amikor Prokné férje, Téreusz beszeretett felesége húgába, Philomélébe, 
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azt hazudta neki, meghalt az asszonya. Miután feleségül vette, kivágta Philomélé 
nyelvét. Eközben jelentkezett Prokné, aki megölte férjétől született fiát, Itüszt, s a 
húsát feltálalta Téreusznak, amikor az rájött,  miféle húst evett,  üldözőbe vette a 
menekülő  lánytestvéreket.  Könyörögésükre,  az  istenek  mindhármukat  madárrá 
változtatták. Proknéből pacsirta, Philoméléből fecske, Téreuszból búbos banka lett. 
A madárrá változott Prokné állandóan azt csipogja "Itüsz, Itüsz", mire Téreusz azt 
kiáltja "Hol van? Hol van?"
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A magyar néphit szerint a fecskék ősszel a nádasokba húzódnak, s télire halakká 
változnak.  Tavasszal  újra  fecske  lesz  belőlük.  Hasonló  hiedelem  él  a  kínaiak 
körében is, szerintük a telet a tengerben kagylóként vészeli át, és minden tavasszal 
visszaváltozik  eredeti  formájába.  A  fecske  a  gólyához  hasonlóan,  szerencsét  és 
boldogságot  hozó  madár.  Azt  mondják,  akiknek  ereszük  alatt  fecske  fészkel, 
szerencsések lesznek. Ha beteg ember házába száll a fecske, gyógyulást, ha a fiatal 
házasokéba, boldogságot jelent.

A  fecske  előhírnöke  az  újjászületésnek,  a  kedvező  változásnak,  előfutára  a 
reggelnek, a napfelkeltének és a tavasznak. A közmondás úgy szól, "Egy fecske nem 
csinál nyarat." A népi megfigyelés szerint a fecskék megérkezését és elköltözését 
viharok kísérik.

Vándorló természete miatt a merészség, az örök veszély jelképe. A gyermekeinek 
élelmet  vivő  fecske  az  igazságos  apa  szimbóluma,  aki  az  örökséget  egyenlően 
osztja szét fiai között. A tengerentúlról érkező fecske egy másik világhoz, a halál 
birodalmához kapcsolódik. Így a fecske közvetítő élet és halál, az idegen világ és a 
hazai föld között.
Görögországban  a  gyerekek  a  tavasz  jöttét,  fecskéket  utánzó  ficserkéléssel 
köszöntik.  Egy fennmaradt görög szöveg szerint:  "Odanézz,  fecske!  Igen,  fecske, 
Héraklészre esküszöm! Megjött! Itt a tavasz."

Ellenben a tengereken túlról érkező fecskéknek más a megítélésük, ők azok, akik 
az élet és a halál, az idegen föld és a hazai föld között közvetítenek, ezért ezek a 
fecskék  az  élet  reménytelenségét  és  rövidségét  szimbolizálják.  A  fecskével 
kapcsolatban egyéb negatív értelmű előjelek is  léteznek;  az ablakon beröppenő 
fecskéről  halál  előhírnökének tekintik,  a  tehén alatt átszálló fecskéről  pedig azt 
hiszik, hogy a tejet véressé változtatja.
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A fecskéről számtalan szólásmondásunk van: a legismertebb, az előbb említett, az 
egy fecske nem csinál nyarat; de ismert a csacsog, mint a fecske; nem jó verébnek 
fecskével perlekedni;  nyári szállásért nem telel  veled a fecske; hírmondó fecske 
tavaszt énekel; nem sirat egy fecskét egy nyár, idővel a fecske még házadra szállhat; 
elmegy a fecske, marad a túzok.

A  fecskék,  több  nép  elképzelésében  úgy  szerepelnek,  mint  a  szurkáló  nyelvű, 
fecsegő asszonyok. Időjós madárként, az alacsonyan röpködő fecskék esőt jeleznek. 
Balszerencsés jelnek minősül, a többi állathoz hasonlóan, egy fecske elpusztítása.
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A garabonciás 2. rész

A  „tudományos”  vándordiák  alakja 
egész Közép-Európában ismert volt. Ez 
a  vándordiákalak  a  vágáns  diákok, 
goliardok,  trouverek  –  13–14.  századi 
joculatorok,  énekmondók  –  körében 
gyökeredzik,  akiknek  ördöngösséget, 
bűbájosságot,  a  tudós  „fekete  mágia” 
gyakorlását is tulajdonították. E körbe 
vezet  a  garabonciás  szó  olasz 
negromantiára  (’halottidézés’)  való 
visszavezetése.  A  szót  szlovén-horvát 
közvetítés  révén  ’fekete  iskola  diákja’ 
jelentéssel vette át a magyar nyelv. Pais 
Dezső felvetette a Brabantes (’brabanti 
zsoldos  csapatok’)  szóból  való 
eredeztetés  lehetőségét  is,  amelynek 
szintén  a  fekete  mágiával  kapcsolatos 
jelentése lehetett már a 14. században. 
E feltevés szerint a két rokon értelmű 
kifejezés  –  negromantia  és  a 
brabantiából lett garabonca – egy ideig 
párhuzamosan  élt  a  magyar–szlovén–
horvát térségben, majd a 16–17. század 

fordulója  táján  kapcsolódott  össze  garabonciás  diákká.  Bármelyik  eredeztetés 
helyes,  a  nyomok  Itália  felé  vezetnek,  talán  az  ott  tanuló  magyar  és  horvát 
diákoknak, papnövendékeknek tulajdonított „ördöngös mesterségek” felé. A tudós 
mágia  képessége  –  amelyre  a  garabonciás  könyve  és  varázsgyűrűje  is  utal  – 
kiterjedhetett  az  idővarázsló  tevékenységre  is:  parancsolt  a  vihardémonoknak, 
amelyeket Közép- és Délkelet-Európában leginkább a sárkányok és az ő szerepüket 
részben átvett keresztény Sátán testesített meg.

Az idővarázsló  garabonciás  hiedelmei  a  tempestarius  vagy tempestatum doctor 
nevű szemfényvesztőkkel is kapcsolatba hozhatók, akiknek alakja – mint Klaniczay 
Gábor  rámutat  –  mind  kora  középkori  délfrancia,  északolasz,  mind  délnémet 
területeken  ismert  volt.  9.  századi  adatok  szerint  ezek  mint  szemfényvesztők 
„pénzt  zsaroltak  ki  a  parasztoktól,  azzal  a  fenyegetéssel,  hogy ha  nem fizetnek 
nekik,  jégesőt  és  vihart  küldenek  a  földjeikre”.  A  rosszindulatú  idővarázslók 
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hiedelmei  általánosak  lehettek  Közép-Európában  e  korban:  káros 
tevékenységükben az egyház is hitt és harcolt ellene. Világosan mutatják ezt azok a 
jégesőelküldő  egyházi  benedikciók,  amelyek  –  mintegy  ellenmágiaként  –  a 
varázslók mesterkedéseinek hatására megjelenő jégfelhőt hivatottak szétoszlatni. 
E kontextusban maguk a papok is a garabonciás idővarázsló „őseiként” jelennek 
meg.  Mágiájuk  eredménye  meglepően  azonos  lehet  a  20.  századi  magyar 
garabonciásmondák hasonló motívumával. Egy 13. században feljegyzett legenda 
szerint  például  egy  kolostor  lakói  az  oltáriszentség  kitételével  küzdenek  a 
tempestatum  doctor  mesterkedése  ellen:  az  egész  környéket  elveri  a  jég,  de  a 
kolostorra  és  közvetlen  környékére  nem  esik.  Az  esővarázsló  papok  emlékét 
szórványosan 20. századi hiedelmek is őrzik; egy siklódi adat szerint a „jégesőt … 
akadémiás papok csinálják: ezek a papok, ha akarják, a jégesőt el is tudják állítani”.

A középkornak, kora újkornak ezek a feltételezett rosszindulatú idővarázslói – a 
„szemfényvesztő”  álvarázslókat  leszámítva  –  fiktív,  mondai  alakok  voltak;  az 
ördöggel  kapcsolatot  tartó,  szövetséget  kötő  tudósok,  varázslók  Európa  nagy 
részén  elterjedt  mondaköreiben  hagyományozódtak.  Ezek  a  mondai  alakok 
azonban  nem  pusztán  az  egyházi  demonológia  –  boszorkányüldözésben  nagy 
szerepet  játszó  –  „ördögszövetség”-tanának  hatására  jöttek  létre:  egyik  fontos 
forrásuk a ténylegesen működő varázslók gyakorlata és az e varázslók alakjához 
fűződő  hiedelmek  –  elsősorban  az  őket  pártfogoló,  beavató  őrzőszellemek 
hiedelmei – voltak. Ezt jól példázzák a garabonciás „táltos”-vonásai. 
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A  táltosvonások  mellett  a  magyar  garabonciás,  csakúgy,  mint  a  rokon  horvát–
szlovén  és  román  lények  valóságos  varázslóvonásai  elsősorban  a  bolgár–szerb 
zmej/zmaj/zmija varázslóra (és egyéb, sárkánykígyók ellen „lélekcsatákat” folytató 
délszláv, albán, román varázslókra) vezethetők vissza. Így a zmej típusú varázslóra 
utal  a  sárkány  vagy  kígyó  alakjában  viaskodó,  vagy  a  sárkány  által  elragadott,  
felnevelt garabonciás vagy grabancijas, de ide vezethető vissza a varázslók „tüzes” 
alakja is.  A zmej-varázslót pártfogoló zmej-sárkányoknak, csakúgy,  mint a zmej-
őrzőszellem  sas-  és  egyéb  madáralakjainak  fontos  jellemvonása  a  tüzes 
megjelenés: villámot lőnek, tüzet szórnak, meteorit, fénycsóva alakjában láthatók.
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A tüzes lidércként megjelenő garabonciás démonikus alakja sokszor ezzel a tüzes 
sárkánnyal  azonos,  de  emberi  alakja  is  gyakran  utal  a  tüzes  sárkányok,  sasok 
villámcsatáiban részt vevő zmej-varázslóra: amikor például kormos, villám sújtotta 
emberként  jelenik  meg,  vagy  úgy,  „mint  akit  a  sasok  téptek”.  Máskor  ugyane 
sárkányok  vihardémon  jellege  kerül  előtérbe:  a  garabonciás  olykor  a  felhőben 
sárkánnyá, kígyóvá változva hozza a vihart, jégesőt. Vihardémon-vonás a tej-tojás-
lángos motívum is. Ezek az ételek mintegy áldozatként járnak a garabonciásnak, 
aminek fejében nem pusztítja el jégveréssel a határt.

Emellett a garabonciás, şolomonar és a többi fiktív idővarázsló sok jegyét viseli a 
Táltos c. részben említett „szélvarázslóknak” is: erre vallanak a viharfelhőben vagy 
a  szélben  vonuló  „kereszteletlenek”  által  elragadott  garabonciás  adatai.  E 
vonatkozásban  is  ismert  démonikus  garabonciás-alak,  akit  a  mondák  sokszor 
magukkal  a  szélben tartózkodó vihardémon-lelkekkel  azonosítanak.  A werwolf-
varázslók  hatása  is  kimutatható  a  garabonciás  mondai  alakjában  –  magyar 
vonatkozásban  a  táltos-motívumokkal  összefonódva.  A  varázslókra  jellemző 
viaskodás-motívumok  mellett  a  werwolf-varázslók  démonikus  ellenfelei  is 
megjelennek  a  garabonciáshiedelmekben:  erre  utalnak  a  fekete  emberként, 
„mumusként”, vagy kéményből leszálló „karácsonyi démonként” megjelenő magyar 
garabonciás adatai.

Az  ördöggel  kapcsolatban  álló  fiktív  „fekete  varázslók”  mondai  alakjai  sok 
szempontból  e  valóságos  varázslóknak  mintegy  negatív,  torz  tükörképei:  a 
demonológia  által  „ördögösített”  változatai.  Azzal  a  folyamattal  párhuzamosan, 
hogy  a  rossz  időt  hozó  időjárásdémonok  a  keresztény  egyház  tanaiban  –  és  a 
folklórban  is  –  sokszor  ördöggé  váltak,  a  „jó”  sárkányok  pártfogolta  zmej-
varázslóból  az  ördögnél  tanuló  rosszindulatú  varázsló  lett.  Az  eredetileg  a 
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„mennybe” elragadott varázslót az alvilágba, az ördögökhöz, az alvilági, barlangi, 
pocsolyákban tenyésző sárkánykígyóhoz viszik tanulni. A zmej-varázsló sárkánya, 
kígyója, sasa a levegő ura, tüzes „mennyei” lény, onnan ereszkedik le őt elragadni 
túlvilági  lélekcsatáiba;  a  grabancíjas,  şolomonar  a  zmej-sárkány  „alvilági” 
változatát: a barlangból, tóból, pocsolyából előbújó gyíkot, kígyót, békát hívja elő,  
változtatja szárnyas sárkánnyá, hogy meglovagolhassa. A samanisztikus varázslók 
túlvilági lélekállata ezekben a mondákban „hátasállattá” vált: így lett „értelme” az 
eredeti jelentését elvesztett „túlvilági utazásnak”.

Az ördögnél tanuló tudósok sokszínű, területenként változó alakjait a tudós mágia, 
ördögszövetség  egyéb,  nem  a  samanisztikus  varázslók  képzetköréből,  hanem 
közvetlenül a keresztény demonológiából, a tudós mágiából származó motívumok 
is  színezték,  de  ezeknek  a  Közép-  és  Délkelet-Európa-szerte  elterjedt 
mondaköröknek  a  helyi  különbségeit  éppen  a  valamikori  varázslói  gyakorlat 
helyileg  különböző  hagyományai  adták.  A  varázslók  valóságos  működésével 
párhuzamosan és különösen annak megszűntével a mondaképződés tárgya volt és 
lett  mindenfajta  varázsló;  a  szájhagyományozásban  könnyűszerrel 
kontaminálódtak  az  áttételesen  a  pozitív  varázslók  valamikori  tevékenységét 
tükröző és a mindig csak mondai, a „fiktív fekete varázslóra” utaló motívumok. Ez 
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történt a magyar táltos és a garabonciás esetében is; amikor a közösségi szerepét 
elvesztett  táltos  vonásait  a  magyar  nyelvterület  főleg  északi,  nyugati  részén  a 
garabonciás mondai alakja vette fel.

Legendás lények a japán néphiedelmekb l 2. résző

Fontos  része  a  japán  néphiedelmeknek  a tengu is,  amely  olykor  különféle 
természetfeletti  hatalmakkal  bíró  lények  összefoglaló  neveként,  hol  egy  önálló 
teremtmény meghatározásaként bukkan fel. 

Noha  a  tengu  elnevezés  egy  ősi  kínai  kutyaszerű  démontól  ered,  a  japán 
történetekben  alapvetően  egy  olyan  lényként  jelenik  meg,  amely  emberi  és 
madárszerű vonásokkal is rendelkezik. A korai időkből fennmaradt forrásokon a 
tengut  sok  helyütt  még  méretes  csőrrel  ábrázolták,  ám  ez  a  külső  később, 
nagyjából  a  XIV.  század  elejétől  kezdődően,  emberibbé  alakult  át,  és  egyre 
gyakoribbá  vált,  hogy  a  csőrt  egy  szokatlanul  hosszú,  vörös  színű  orral 
helyettesítették. 
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Más, szintén meglehetősen öreg források, zömében az 1200-as végéről származó 
festménytekercsek, egy érdekes adalékkal szolgálnak, hiszen ezeken gyakran látni, 
hogy  magas  rangú  szerzeteseket  –  elsősorban  kigúnyolás  céljával  –  a  tengu 
félelmetes csőrével rajzoltak le. Feltehetően ezekre a tekercsekre vezethető vissza, 
hogy az emberi alakban megformázott tengu általában egy szerzetes képét öltötte 
magára, és a XIII. század során rendszeresen a yamabushi renddel – a hegyekben 
élő  aszkéta  életmódot  és  a  buddhista  vallás  egyik  ágát  gyakorló  remete 
szerzetesek – kapcsolatban emlegették a tengukat. Az összefonódás végül ahhoz 
vezetett,  hogy  a  korabeli  japán  művészetben  a  tenguk  szinte  kivétel  nélkül  a 
yamabushi szerzetesek sajátos öltözékében ábrázolva tűntek fel.
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Ahogy  már  szó  esett  róla,  a  tengu  kifejezés  a  kínai  mondákban 
szereplő, tiāngoŭ elnevezésű  démontól  ered,  amelyet  leggyakrabban  egy  kutya 
formájú  szörnyeteg  és  egy  ragyogó  meteor  keverékéhez  hasonlítanak.  Azt 
tartották  róla,  hogy  mennydörgés  előzi  meg  az  érkezését,  és  háború  jár  a 
nyomában. Egy 1791-ből származó, népi legendákat tartalmazó kötetben az egyik 
történet megemlít egy kutyaszerű lényt, amelynek méretes csőre van, és két lábra 
egyenesedve jár, ám néhány ilyen szórványos összefonódást leszámítva, a kínai és 
a japán teremtmény kevés hasonlósággal bír. 

A 720 körül keletkezett Nihon Shoki – a japán történelem egyik legrégebbi írásos 
krónikája  –  huszonharmadik  fejezetében  tesznek  először  említést  a  tengu 
alakjáról,  amelyet  egy  buddhista  szerzetes  „mennyei  kutyaként”  írt  le.  Ebből  a 
kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a korai tengu egyértelműen a kínai 
démon-kutyától ered.  Ám, hogy miként lett  a kutya formából madárember,  arra 
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nem sikerült utalásokat, és magyarázatokat találni.  M. W. de Visser feltételezése 
szerint  a  tengu  részben  eredeztethető  a  hindu  mitológiában 
megtalálhatógaruda sas  istenséggel,  hiszen  azt  a  lényt  is  gyakorta  ábrázolták 
szárnyakkal,  méretes csőrrel,  emberi testtartásban. A Konjaku Monogatarishū, a 
Heian-korból  származó  történetek  gyűjteménye  tartalmaz  egy  elbeszélést, 
amelyben  a  tengu  egy  sárkánnyal  harcol,  ahogy  azt  a  garuda  is  teszi  a  maga 
ellenségeivel. De Visser elmélete úgy tartja, hogy a tengu alakja alapvetően az ősi 
sintó  vallás  egy madárdémonától  ered,  amely később –  a buddhizmus Japánba 
történő betörésekor – elkeveredett mind a garuda, mind a kínai tiāngoŭ alakjával.  
Igaz, azt hozzá kell tenni, hogy a tudós nagyon kevés bizonyítékot talált hipotézise 
bizonyítására.

A  tengukról  szóló  legelső  történetek  is  az  imént  említett Konjaku 
Monogatarishū című  gyűjteményben  találhatók.  Ezekből  kiderül,  hogy  a  korai 
tenguk alapvetően gonoszak voltak, szándékosan keresték a bajt, és a buddhizmus 
ellenségei  voltak.  Megkísértették  a  szerzeteseket,  hogy  azok  vessék  a  mélybe 
magukat szakadékok széléről,  asszonyok testét szállták meg, hogy elcsábítsák a 
szent embereket, kirabolták a templomokat és szentélyeket, illetve arra bíztatták a 
szerzeteseket,  hogy tagadják meg vallásukat,  és inkább imádkozzanak a tenguk 
üdvösségéért. 

A XIII. század derekáról származó történetekben már arról is olvasni lehet, hogy 
nemcsak  szerzeteseket,  hanem  fiatal  gyerekeket  is  megszállnak  e  gonosz 
szellemek, ám míg a gyermekeket visszaviszik oda, ahonnan elrabolták őket, addig 
a  szerzeteseket  rendszerint  valamilyen magas  helyhez  (sziklacsúcs,  fa)  kötözve 
hagyják  ott.  A  hiedelem  szerint  ha  valakit  megszállt  egy  tengu,  a  gonosz  lény 
távozása után menthetetlenül megbolondul. 
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A Kamakura-korból származó, buddhista példabeszédeket tartalmazó gyűjtemény, 
a Shasekishū viszont  megkülönböztet  gonosz  és  jóságos  tengukat,  sőt,  a  XVII. 
századtól kezdve még inkább háttérbe szorult a lényre jellemző gonoszság. Egy 
XVIII. századi legenda szerint egy tengu felvette egy yamabushi szerzetes alakját,  
és  ebben  a  formában  szolgálta  a  kolostort  éveken  keresztül,  míg  le  nem 
lepleződött.  Ekkor  újra  kinőttek  a  szárnyai,  és  megjelent  a  hatalmas  orra,  és 
távozott, azonban még ezek után is, láthatatlanul, számos csodatétellel segítette a 
szerzetesek  életét.  E  különböző  írásos  gyűjteményekben  sok  hasonló  történet 
olvasható.

A feljegyzések mellett a szájhagyomány útján is fennmaradt jó néhány történet a 
tengukról, ám ezekben jobbára ostoba, könnyen rászedhető lényekként jelennek 
meg. Az egyik ilyen történetben egy fiú egy bambuszbottal játszva azzal kérkedik, 
hogy  ellát  a  távolba.  A  közelben  lapuló  tengu  meghallja  ezt,  és  megpróbálja 
meggyőzni a fiút, hogy cserélje el a botot egy láthatatlanná tévő szalmaköpenyre. A 
fiú természetesen rááll a cserére, de néhány nappal később újra azzal kérkedik, 
hogy messzire lát a bambuszbottal. A tengu ismét megjelenik, és visszaköveteli a 
köpenyét, mert a bambusz nem is olyan varázslatos, ahogy a fiú állította. Találós 
kérdéseket tesznek fel egymásnak, és végül a tengu visszanyeri a köpenyt, majd 
farkassá változtatja a fiút, amiért becsapta. 
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Egy  másik  történetben  a  tengu  egy 
hamiskártyással  találkozik,  és 
megkérdezi  tőle,  hogy  mitől  fél  a 
legjobban. A férfi azt hazudja, hogy az 
aranytól  (más  forrásokban  a  rizstől), 
míg a tengu bevallja, hogy egy bizonyos 
virágtól  retteg  leginkább.  Ezután  a 
tengu,  azt  gondolván,  hogy  kegyetlen 
játékot  űzhet  a  hamiskártyással, 
varázserejét  felhasználva  aranyesőt 
zúdít  a  férfira,  aki  természetesen 
egyáltalán  nem  retten  meg,  viszont  a 
hasznos  tudás  birtokában  elijeszti  a 
pórul  járt  tengut,  így  nemcsak 
meggazdagodik,  de  megszerzi  a  tengu 
varázsövét  is,  amelyet  a  teremtmény 
menekülés közben elhagyott.

Mivel a tengu alakja alaposan beleívódott a századok során a japán kultúrába, a 
modern  fikció  is  bátran  nyúl  ehhez  a  lényhez  –  túlnyomó  részben  a  japán 
irodalomban találkozhatunk vele,  de egyre többször bukkan fel egy-egy nyugati 
regény  oldalain  is  valamilyen  formában.  Japánban  filmekben,  animékben, 
képregényekben, vagy akár videojátékok során is viszontláthatjuk a tengu témáját, 
de elég csak barangolni egy kicsit a szigetországban, és biztos, hogy bármerre is 
járunk,  egy-két  tengut  mintázó  szobrot  vagy  festményt  látni  fogunk.

Mint látható,  a japán népi legendák mitikus lényei igen változatosak,  és ez a 
néhány,  amiket  most  bemutattunk  csak  töredékét  képezik  a  széles  palettának. 
Jóllehet,  sok helyütt  erős párhuzamokat lehet felfedezni  a  nyugati  mítoszokban 
szereplő lényekkel, ám ez nem könnyíti meg azt, hogy a japán eredetű legendák is 
helyet  kapjanak  a  modern  fantasztikus  irodalomban.  Igaz,  az  Európába  egyre 
erőteljesebben beáramló manga képregények sokszor dolgoznak fel ilyen témákat, 
azonban úgy tűnik, a keleti kultúra még mindig meglehetősen idegennek tetszik. 
Olykor azért egy-egy motívum már megjelenik egyes történetekben, és talán csak 
idő kérdése, hogy mikor mernek majd többet és mélyebben meríteni e gazdag és 
érdekes forrásból. 

Csenge boszorkánykonyhája - Bazsalikom, a f szerek királyaű

A bazsalikom  egyike  a  legkedveltebb  és  legnagyobb  becsben  tartott 
fűszernövényeknek,  ami  nem  is  csoda,  mert  aromája  egyedülálló  és  nagyon 
különleges növény. Sokszor emlegetik együtt a rozmaringgal, mint a "bazsalikom a 
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fűszerek  királya"  és  a  "rozmaring a  fűszerek  királynője".  Kedveltségét  fokozza, 
hogy megfelelő körülmények között gyorsan és jól fejlődik. Eredete az ősi, ókori 
Dél-Ázsiai kultúrákba nyúlik vissza, innen terjedt el a világba.

A  bazsalikom  neve  a  görög  "basileus"  szóból  ered,  melynek  jelentése  "király". 
Nevében is jelzi elsőbbségét a fűszerek között és értékes aromáját, amit királyi 
íznek mondtak. Latin neve, Ocimum a görög "ozein" szó latinosításából származik, 
ami "illatost" jelent.  Lépten nyomon találkozhatunk vele a történelemben, jelen 
van a legendákban. A bazsalikomot szinte minden kultúrában, amiben ismerték, 
összefüggésbe hozzák az élettel, halállal, szerelemmel.

Az ókori Perzsiában, Malaysiában és Görögországban a sírokra ültették.
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Egy legenda szerint, a feltámadás után, bazsalikom nőtt, Jézus Krisztus sírja körül.  
Ezért  sokan  Jézus  ajándékának  tekintik.  Cserépbe  ültetve  napjainkban  is 
megtalálhatjuk a görög ortodox templomok oltárain. Vízszentelési szertartásban 
is használatos.

Indiában  termesztették  először  a  bazsalikomot.  Itt  a  leveleit  gyakran  a  halott 
kezébe helyezték, hogy biztosítsa a jó és biztonságos utazást a következő világba 
(életbe).  Az  indiai  bazsalikomot  a hinduk tulsinak hívják,  szent  bazsalikomnak 
nevezik,  templomok  köré  ültetik.  Fontos  szerepe  van  a  vallásukban, 
szertartásaikban. 

Az  indiai  legenda  szerint  a  növény  a  hindú  Tulsi  istennő  megtestesülésével 
született, Vishnu, Rama, Krishna istenek kedvelt növénye, melyet Brahma és Shiva 
is  mélyen tisztelte.  A  Tulsiról  azt  tartják,  hogy megnyitja  a  szívet  és  az  elmét, 
elősegíti a szerelmet, az alázatosságot, a hitet és az imádságot. 

Az ókori  Egyiptomban virágaival  hintették be a sírt,  mert  hittek benne,  hogy a 
bazsalikom megnyitja az ég kapuit.

Az ókori  rómaiak gyógynövényként használták a gázok könnyítésére,  mérgezés 
semlegesítésére, vizelethajtónak és a mell tejtermelésének fokozására használták.

Japánban mindenféle meghűléses betegséget kezeltek vele.

A zsidó tanban a bazsalikomot, erőt és gyorsaságot adónak mondják, ezét egész 
egyszerűen a kezükben tartották.

Haitin,  Erzulie  pogány  szerelem  istennőhöz  tartozónak  hiszik,  mint  erős 
védelmezőt.

A  mexikóiak  időnként  a  házaik  elé  ültetik  a  gonosz  elűzésére.  Zsebükben, 
pénztárcájukban hordják magukkal a "szerencsés bazsalikom"-ot, hogy vonzza a 
pénzt, vagy, hogy a szerelmes pillantásuk viszonzást nyerjen.
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Dioscorides, a görög tudós, az első században feljegyezte a "Materia Medica"-ban, 
hogy az afrikaiak hittek benne, hogy a bazsalikom fogyasztása enyhíti a skorpió 
csípés fájdalmait.

Nicholas  Culpepper,  a  XVII.  sz-i.  gyógynövény  tudós,  újra  megemlítette  a 
bazsalikom  használatát  skorpiócsípésre  egy  történet  kapcsán,  melyben  egy 
skorpió csípett ember, bazsalikom szaglása után agyilag egy állattá vált.

Spanyolországba  valószínűleg  a  Mórok  vitték  be,  mert  sok  fűszernövényhez 
hasonlóan,  a  bazsalikom  a  spanyol  nevében  egy  arab  "al"  előtaggal  kezdődik 
(alabega, albahaca, albacar).

A mediterrán országokban már négyezer éve termesztik, de nyugatra, Európába 
csak  a  XVI.  században  a  fűszerkereskedők  által  került.  Amerikába  az  európai 
telepesek vitték ki.

A bazsalikom (  Ocimum basilicum  ) gyógyhatásai:     

antidepresszáns, antiszeptikus (fertőzésgátló), baktériumölő, görcsoldó, szélhajtó, 
gyulladáscsökkentő,  lázcsillapító,  köptető,  frissítő,  enyhíti  a  viszketést  és  a 
hányingert, serkenti a mellékveseét.

Az indiai szent bazsalikom (  Ocimum tenuiflorum  ) gyógyhatásai:     

görcsoldó,  fájdalomcsillapító,  gyulladáscsökkentő,  lázcsillapító,  csökkenti  a 
vérnyomást és a vércukor szintjét, (adaptogenic).
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