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A kígyószimbólum az embe1iség történetében nagyon 
sok helyen megtalálható az ősidőktől kezdve napjaln
j{ig. Egyes esetekben a szigorú őrzést jelképezte, vagy 
a ravaszságot, a rosszra csábítást; máskor meg éppen 
az ellenkezőjét, a segítséget, a gyógyítást. 

Már a biblia szerint is a kígyó szimbolizálta a min
den rossznak a megtestesítőjét és végrehajtóját (a sá
tánt) 

A történelmi időkből származó legrégibb kígyószim
bólumot az óegyiptom.i hieroglifákon találták 'meg, de 
azt az akkor már meglevő alkémiai tudomány nem vet
te át. Ez talán azzal magyarázható, hogy a kígyószim
bólumot, mint a bölcsesség jelképét, az egyiptomi fá
raók is fejdíszként használták. 

A zsidó mitológia szerint a kígyószimbólum már a 
gyógyítás jelképe volt. Amikor ugyanis a legenda sze
rint a zsidók Mózes vezetésével Egyiptom földjét el
hagyták és a pusztában vándoroltak, közülük több sze
mélyt megmartak a mérgeS kígyók Mózes ekkor érc
ből öntetett kígyót és ezt mintegy varázsjelként fel
mutatta, hogy valahányszor valakit a kígyó megmart, 
tekintsen erre az érckígyóra és ettől meggyógyul 

Az ógörögök - a zsidó nútoszhoz hasonlóan - a 
gyógyítás isteneként tisztelt Aszklépiosz nagy tudomá
riyának szimbolizálására szintén kígyójelképet hasz
náltak Ebben a korban már 7 fémet ismertek és ezek 
közül a mérgező hatású higanynak a jelzésére az aszt
ronómiából átvett Mercurius jelét, a botra csavarodó 
Jdgyókat használták Ezzel Aszklépioszna:k még a mér-
gek feletti hatalmát is jelképezni akarták. 

A görögök után a rómaiak mitoiógiájában is meg
jelentek a gyógyításra vonatkozó hiedel,mek. Az orvo
si tudomány istene a görögöknél, így a rómaiaknál is 
Apollón és Koronisz nimfa fia: Aszklépiosz volt Khi
ront., Aszklépiosz nevelőjét a mitológia úgy tartja szá
m.on, mint híres kentaurt, aki Sa.turnustól és Phüllü
lától származott és a te:sszalonikai hegyekben lakott 
Ebben az időben ő volt egyike a leghíresebb orvosok-

tetie- nak, ezért úgy tisztelték, mint az orvostudománynak 
d), a feltalálóját. Aszklépioszt is ő tanította a medicinára 
alonl- A rómaiak - a mitológia szerint -, 293-ban egy pusz-
ng-b-s'}~ ~- ---tító ,járvány -idején -ho7.atták el a:r. epidauroszi- -Aszkié
hatá- pioszt, illetőleg azt a kígyót, amelyet a gyógyító isten-
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ség megjelenési formájának tartottak. Aszklépioszt la
tinosan Á~sculapiusnak, leányát: Hygieiát (az „egész
séget") : Salusnak nevezték 

Nagy Sándor keleti hódításaival nemcsak kiterjesz
tette a leigázott ókori műveltségű keleti népekre a heI
lenizmust, de a műveltségek keveredését átültette Gö
rögországra is ő vette át a kígyószimbólumot és an
nak tiszteletét meghonosította szűkebb hazájában Ma
kedóniában is, ahonnan azután egész Görögországra és 
Itáliára is átterjedt 

A rómaiak Salus istenség tiszteletének jelképét vagy 
az Aesculapius botjára csavarodó kígyókkal, vagy Hy
gieia által kehelyből etetett kígyóval ábrázolják. Ezek 
a jelképek régi római pénzeken is megtalálhatók, 
amely pénzeket az uralkodók betegségből való felgyó
gyulásuk e1nlékére vagy járványos betegség idején ad
tak ki A kígyótisztelet a rómaiaknál oly mély gyökeret 

vert, hogy Járvanyok idején Aesculapius szobraira kí
gyókat tettek, n1ert hittek a kígyók gyógyító hatalmá
ban. 

A keresztény vallás is átvette a kígyószimbólumot a 
bölcsesség jelölésére, de nem az egyiptomi tiszteletadás 
díszítő elemeként, vagy a görög-római mitológia sze
rint a betegségek elhárításának szimbolizálására, ha
nem az isteni bölcsesség ellen való sátáni ravaszság 
megszemélyesítésére 

A kígyószimbólumot ma már csak a gyógyító tevé
kenység területén használják Ábrázolni leginl{ább bot
ra vagy talpas kehelY nyakára csavarodó és a mérget 
bele csepegtető kígyóval szokták. Találhatunk azonban 
más, pl a gyógyszertári mérlegre csavarodó kigyóáb
rázolást is. 

Manapság is fellelhető ez a szimbólum a gyógyítás
sal kapcsolatos foglalkozási területeken (pl az orvosi 
egyetemek emblémáin, az eü intézetek fehér munka
ruháin, a Magyar Néphadsereg orvos- és gyógySzerész
tisztjeinek gallér hajtókáin stb.), 

Érdekes adatok találhatók a hazai gyógyszer tárak 
nevei között is. A gyógyszertárak államosítása előtt 
minden hazai gyógyszertárnak külön neve, illetőleg 
címe volt. 1943-ban pl. az összes hazai gyógyszertár 
közül 45 volt a „Kígyóhoz" címezve, ezek közül a vá
rosokban 20, a nagyvárosokban (Bpest, megyeszékhe
lyek) pedig 17 Csak Budapesten (a mai kerületi beosz
tások alapján) 5 gyógyszertár viselte a „Kígyó" nevet 
„F_ehér kígyó" gyógyszertár 4 volt az országban, 
„Arany kígyó" pedig egy (Zsablyán). Ezekből a szá
mokból is az látszik, hogy a régebben alapíto-f;t gyógy
szertárak még szívesebben vonzódtak a régi hc.\gyomá
nyokhoz, mint az újabbak. A legfiatalabb gyógyszertá
rak között viszont már olyanok is voltak, ame]yek a 
megnyitásuk idejében még élő személyek nevét vették 
fel 

Végül a magyar népi hagyományokról is meg kell 
emlékezni. Itt is megtaláljuk a kígyószimbólumot, de 
két fogalomkörbe foglalva. A keres-ztényi tanítás ha
tása alatt a kígyót ellenszenvesnek, álnoknak, ravasz-

-· nak, sőt gyil-küs-n:ak (vipera, kurta kígyó) tartják, és oly 
nagy a kígyók iránt a tudat alatti gyűlölet, hogyha rá
juk találnak, feltétlenül igyekeznek elpusztítani 
Ugyanakkor a mesékben, babonákban is gyakran sze
repelnek, de itt már nem rnindenkor gyűlöletes módon, 
hanem olykor már segítő alakban. Régen többféle be
tegséget is gyógyítottak szárított kígyóbőrr el és kígyó
fe_jjel 
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