
VÁMPÍROK ÉS VÉRFARKASOK 

A vámpíroknak és a vérfarkasoknak több eredettörténete is létezik.  

Ezek időszakonként és népenként változnak. 

 

A vámpír 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbb elképzelés szerint a vámpírok sírjukból kikelő, repülni képes, hosszú 

szemfogú, gyönyörűséges sápadt emberi lények, akik élő emberek (esetleg 

állatok) vérével táplálkoznak - ezzel áldozatukat is vámpírrá teszik. Ha tehetik, 

összkomfortos koporsóval rendelkező ősi várkastélyt választanak lakhelyükül. 

 

Rettegnek a napfénytől, a fokhagymától, a feszülettől és a szentelt víztől, 

elpusztításukhoz karót kell döfni a szívükbe, majd fejüket levágva elégetni őket. 

Néhány kultúrában nem emberi vámpírok (pókok, kutyák, démonok vagy akár 

növények) is szerepelnek.  

Érdekes eleme az emberiség mondáinak, a 

földön élő szinte valamennyi nép kultúrájában 

megtalálható a vérszívó/vérivó lény alakja. 



A vámpírokat az ókori görögök emberszerű démonoknak tartották, akik a vérünket 

szívják és betegségeket terjesztenek. A mítosz szerint a vámpír mindig udvariasan 

kopogtat a ház ajtaján, ezért a görögöknél elterjedt szokás volt, hogy az udvarias, 

egyszeri kopogtatásra nem nyitnak ajtót.  

 

 

A leghíresebb vámpír Drakula, akit egy létező személlyel Vlad Tepes Dracul 

középkori erdélyi várgróffal szoktak azonosítani, mivel hobbiból embereket húzott 

karóba.   

 

 

 A vámpírok gyakori szereplők a 

horror- és fantasy-irodalomban. 

Drakula első és leghíresebb 

filmbeli megszemélyesítője egy 

magyar színész, Lugosi Béla 

volt. A ma nagyon divatos 

Alkonyat című filmsorozat 

szintén vámpírtörténet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Áldozatukat egy-egy vérszívás alkalmával nem ölik meg, de előfordul, hogy véletlen 

megkarmolják, illetve elvisznek egy hajszálat, vagy egyéb személyes dolgot. Lehet 

akár egy tárgy is. Ez annak a jele, hogy később még biztosan visszajönnek. 

 

 

                           Érdekesség: 

 

 

 A denevérek között létezik egy vámpír 

nevezetű faj (Vampirus spectrum), 

amely egyébként egy csepp vért sem 

fogyaszt. 

  

 

A vámpírok a nyakon keresztül szívják az emberi vért, azaz a 

legfőbb táplálékukat, amely szükséges az életben maradásukhoz. 

Ha bizonyos időn belül nem jutnak elegendő vérhez, 

legyengülnek és meghalnak. Ha egy vámpír vért szívott, két 

árulkodó kis sebhely marad a karon, a lábon illetve a nyakon. Ezt 

az éjszaka leple alatt teszik meg. 



A vérfarkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendája az emberiség egyik legősibb és 

legismertebb mítosza.  

 

A farkasember (vérfarkas) olyan ember, akit valamilyen 

átok farkassá változtatott.  

 

 

Közös jellemzőjük, hogy a hétköznapinak tűnő 

emberek telihold idején kivetkeznek emberi 

formájukból, és tomboló vérfarkassá változnak. A 

farkasemberekről szóló, alakváltó történeteket 

megtaláljuk mindenhol, ahol a világon írott 

történelem létezik.  

Olyan területeken is találkozhatunk hasonló 

történetekkel, ahol nem is élnek farkasok 

(Brazíliában jaguárember, Japánban rókaember). 

 



Megjelenés, tulajdonságok: 

  

A európai mondavilág szerint a vérfarkasok megkülönböztető jegyei emberi 

alakjukban az összenőtt szemöldök, a hegyes körmök és az imbolygó járás.  

 

Az egyik alapvető módszer hogy megállapítsák egy emberről hogy vérfarkas, hogy 

vágást ejtenek a testén, és a seb belsejében szőr látszódik.  

 

A vérfarkasok állati formájának megjelenése különféle hagyományokban eltérő, 

jellemzően nem különbözik az átlagos farkastól, bár a legtöbb monda szerint 

nincsen farkuk, és emberi szemekkel és hanggal bírnak.  

 

A skandináv hagyományok szerint a vérfarkasok jellemzően öregasszonyok, 

méregtől csöpögő karmokkal, és bénító pillantással.  

 

A szerb mondák vérfarkasai évente összegyűlnek egy téli éjszakán, ahol levetik 

farkasbundájukat és a fákra akasztják, majd kölcsönösen elégetik egymás 

bundáját, ezzel szabadítva meg társukat az átoktól.  



A vámpírokkal ellentétben a vérfarkasok nem ijednek meg a szenteltvíztől vagy a 

kereszttől.  

 

A monda szerint viszont az ezüsttel szemben érzékenyek (ezüstgolyóval lehet őket 

elpusztítani), de bármilyen más támadással szemben különösen ellenállók.  

 

Néhány ország mondái szerint a rozs és a fagyöngy biztonságos távolban tartja 

őket.  

 

A belgák szerint a hegyi kőris árnyékában biztonságban vannak a vérfarkasoktól, 

míg megint máshol a farkasszőlőt ajánlják a támadások ellen.  

 

A dánok egyszerűen összeszidják a vérfarkast, mire az kigyógyul kórságából, míg a 

Németalföldön háromszor a keresztnevén nevezik a szőrös beteget.   

 

Litvániában viszont óvatosan rendeljünk sört, hiszen az egyik ilyen nedű képes 

átváltoztatni az embert.  

 

Azon se csodálkozzunk, hogy az olaszok, franciák és a németek szerda és péntek 

éjjel nem lépnek ki a teliholdas éjszakába, náluk a hiedelem szerint ilyenkor történik 

az alakváltozás.  

 

 

 

 


