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közel	1000	évben	készültek	el.	Bár	a	legtöbb	írást	
nagyon	régóta	ismerjük,	nem	ritka,	hogy	régebbi,	
elfeledett	írásokat	találunk	meg.
	 Fontos	forrásanyag	az	inkább	krónikás	mű-
vekhez	 sorolható,	 úgynevezett	 Huszonnégy	 tör-
téneti	mű,	mely	Kr.	e.	206-tól	egészen	Kr.	u.	1644-
ig	 dolgozza	 fel	 Kína	 történelmét.	 Ez	 nem	 egy	
tudatosan szerkesztett sorozat, mindösszesen a 
hagyomány	kapcsolja	őket	össze.	Szintén	kiemel-
kedik	két	csoport,	amelyeket	együtt	szoktak	emlí-
teni:	az	egyik	az	Öt	klasszikus	mű,	a	másik	pedig	a	
Négy	könyv	(Si	shu).
	 A	 legismertebb	 mítoszokkal	 foglalkozó	
könyv	a	Hegyek	és	vizek	könyve	 (Shan	Hai	Jing),	
amit egyfajta tipológiai bestiáriumnak lehet fel-
fogni.	 Ilyenek	 még	 „A	 történetíró	 feljegyzései”,	
a	Szertartások	 feljegyzései,	a	Su	csing,	Shui	Jing	
Zhu,	valamint	a	Fengshen	Yanyi,	Hei’an	Zhuan	és	
a	Lüshi	Chunqiu	is.	Sajnos	idővel	a	történetírók	a	
mondákból igaz történelmet akartak kreálni, és 
valós	személyekből	legendás	alakokat	kezdtek	el	
gyártani. Így ma már sokkal nehezebb szétválasz-
tani	a	fikciót	és	a	valóságot.	Ebben a táblázatban 
több	más	 fontos	 könyvről	 lehet	 olvasni,	 akit	 ez	
jobban érdekel.

Miért keletkeztek?

	 A	mítoszok	 alapvetően	négy	okból	 szület-
tek	meg:
 1. Egy esemény utólagos magyarázata. Tipi-
kusan ide lehet sorolni a teremtéstörténeteket.
 2. Egy még meg nem értett természeti tör-
vényt magyaráztak meg.
 3.	Erkölcsi	szentenciáknak	szánták,	főleg	az	
ifjak	 okítására	 vagy	 egy-egy	 emberi	 tulajdonság	
bemutatására,	erre	volt	jó	eszköz	pl.:	a	fabula.
 4. Az	 új	 vezető	 csoport	 (itt	 leginkább	 di-
nasztiákra	 lehet	gondolni),	 így	szerzett	magának	
plusz	legitimációt.	Eredetüket	vagy	küldetésüket	
valamely	más	éteri	síkon	élő	lényektől	nyerték	el,	
és	így	ők	lettek	a	kiválasztottak,	akiknek	végre	kell	
hajtaniuk az Égiek akaratát.
	 A	kínai	mondavilágot	alapvetően	két	nagy	
korszak dominálja és köti össze. Az egyik a terem-
téstörténetek,	a	másik	pedig	a	Három	császár	és	
az	Öt	 fenség	kora.	De	mindegyikben	 feltűnik	 az	
ideális államigazgatás iránti vágy.

Forrásai

	 Az	 ókori	 kínai	 mitológia	 történeteit	 már	
hamar	 elkezdték	 írásos	 módon	 is	 feljegyezni.	 A	
legkorábbi emlékeink a Kr. e. XII. századból va-
lók	(amikor	a	trójai	háború	zajlott).	A	 legrégebbi	
feljegyzéseket	 a	 jóscsontokon	 található	 írásokig	
lehet visszavezetni. A legfontosabb és legelis-
mertebb	művek	a	Kr.	e.	V.	–	Kr.	u.	V.	század	közti	

	 A	kínai	mondavilág	hihetetlenül	nagy,	szer-
teágazó, bonyolult, de egyben sekélyes is. Az Eu-
rópában	 található	 különböző	 népek	 mitológia-
rendszerei	egységesek	és	jól	körülhatárolhatóak.	
Kínában	erről	nem	lehet	beszélni.	Gyakran	nehéz	
eldönteni	egy-egy	legendáról,	hogy	kínai	vagy	egy	
határos	nomád	törzsből	vették-e	át,	esetleg	még	
távolabbi	helyről	származik	az	adott	monda	őse.	
Így megjelenik benne a tibeti folklór, a távoli török 
mondavilág vagy éppen a koreai mesék, de a tokár 
népcsoport	által	nyugatról	hozott	sok	új	elem	 is	
beépült	a	mítoszvilágukba.	A	taoizmus,	valamint	a	
konfucianizmus	és	a	buddhizmus	erősen	rányom-
ta a bélyegét a mondavilág kanonizálására. Ezek is 
mutatják,	milyen	sokszínű	szimbolizmus	található	
meg	a	kínai	hitregékben.
	 A	 kínai	mitológiában	 egyszerre	 vannak	 je-
len a népi mondák és énekek, a törzsi sámán rituá-
lék,	népszokások,	a	kínai	gondolkodást	befolyáso-
ló	filozófiák	(taoizmus,	konfucianizmus,	legizmus,	
moizmus),	buddhista	vallás,	vagy	éppen	a	hivata-
los	krónikások	évkönyvei.	Idővel	a	mondák/legen-
dák/regék/mesék	egy	része	egyfajta	kanonizáción	
ment	át	és	beépült	a	tudományos	kozmológiába	
vagy	a	történetírásba.	Így	leginkább	a	történelem,	
valamint	a	legendák	és	a	hitregék	különleges	ve-
gyületéről	beszélhetünk.
 A mondavilágról ma már dalok, versek, re-
gények,	rajzfilmek,	filmek,	operák,	táncelőadások	
szólnak,	amikben	a	főszereplők	valamilyen	isten-
ségek, kultúrhéroszok vagy valamilyen szellemek, 
démonok.

Főnix	pár	a	reggeli	napfényben
(tekercskép	a	Qing	dinasztia	korából	-	1735)

„Az ókori kínai mitológia történeteit 
már hamar elkezdték írásos módon 
is feljegyezni. A legkorábbi emléke-

ink a Kr. e. XII. századból valók
(amikor a trójai háború zajlott)."

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vD4azuKvqo97iKwB0L28_YG5Lf3I_tPVdkH1CPDEAL8/edit?usp=sharing
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dolt,	jól	felépített	alvilággal	nem	lehetett	találkoz-
ni	a	kínai	hitregékben.	Azt	gondolták,	hogy	a	test	
mulandó, de a lélek örök, vagy legalábbis hosszú 
életű.	A	családi	kapcsolatok	nem	szakadnak	meg	
csak	azért,	mert	valakinek	a	teste	meghal,	hiszen	a	
lelke	tovább	él.	Innen	alakult	ki	aztán	az	ősök	tisz-
telete.	Hittek	abban,	hogy	az	elhunytnak	ételt	és	
italt kell adni, hogy boldog lehessen a túlvilágon. 
Cserébe	 az	 ős	 vigyázott	 a	 házra,	 és	 tanácsokkal	
látta	el	őket	(valamilyen	közvetítőn	keresztül).	Az	
egyszerű	embereknél	általában	déd-	vagy	ükszü-
lőig	tartották	nyilván	a	felmenők	neveit.	Gazdag	
családoknál	akár	több	száz	évre	visszamenőleg	is	
fel	tudták	sorolni	a	tisztelt	ősök	neveit.
 A helyzeten az változtatott, amikor a budd-
hizmus	 erőteljesen	 megjelent	 az	 országban,	 és	
egy	 komplex	 túlvilági	 rendszert	 mutatott	 be.	 A	
kínai	mondavilág	átalakult,	és	sok	elemet	kölcsön-
zött a buddhizmustól, pár alakot pedig átemelt a 
saját hiedelemvilágába. 

legjobb	esetben	 is	 csak	 részben	egymást	 lefedő	
variánsok léteznek. Ráadásul ezek a hitregék is 
meglepően	későn	keletkeztek.
	 Első	 változat:	 Shangdi	 –	 Tian	 alakja.	 Ezek	
a legrégebbi alakok, az évezredek folyamán oly-
annyira	homályba	veszett	a	személyük,	hogy	ők	a	
legkevésbé	ismertek.	Leginkább	ez	hasonlít	a	mi	
istenfogalmunkhoz,	de	itt	egy	ős/élet	vizét	hoztak	
létre, és abból teremtettek mindent. Megjegy-
zendő,	hogy	Shangdi	alakja	volt	a	régebbi,	idővel	
őt	váltotta	fel	Tian,	de	szerepük	nem	változott.
	 Második	 változat:	 Pangu	 története.	 Ez	 a	
legkedveltebb	történet,	mely	szerint	egy	őstojás-
ból	kikelő	lény	kreálta	a	világot.	Pangu	alakja	vél-
hetően	 kulturális	 importként	 jelent	meg	 a	 kínai	
hitregékben.
	 Harmadik	 változat:	 Nü-wa	 és	 Fuxi	 násza.	
Nü-wa	és	férje/testvére,	Fuxi	volt	az	első	ember-
pár,	és	ők	teremtették	meg	az	embereket.	A	világ	
teremtésére azonban nem nagyon térnek ki ezek 
a történetek.
	 Negyedik	 változat:	 A	 jin	 és	 a	 jang	 elemek	
szerepéről	 hely	 hiányában	 most	 részletesebben	
nem térnék ki.

Túlvilág 

 A halál utáni életre, vagy hogy egyáltalán mi 
lesz	az	emberrel	a	halál	után,	a	kínai	mondavilág	
nagyon	sokáig	nemigen	tért	ki.	Voltak	elképzelé-
sek,	elég	csak	Qin	Shi	Huang	császár	grandiózus	
agyaghadseregére gondolni, de egységes, átgon-

meghalt	kínai	hercegnő	képét	kezdte	felvenni.	De	
a legnagyobb hatása az lett, hogy megteremtette 
a	kínai	túlvilág	elképzelését,	kvázi	megalkotta	azt.

Teremtés

	 A	kínai	mitológia	rendelkezik	egy-két	egye-
diséggel,	 így	 például	 nincs	 egyetlen	 konkrét	
teremtéstörténete.	 Egymással	 versengő,	 de	 a	

Mítoszok és filozófia

	 Míg	 Európában	 a	 vallásoknak	 van	 filozófi-
arendszerük,	 addig	 Kínában	 a	 filozófiáknak	 van	
vallásuk.	A	konfucianizmus	egy	mindent	átható	fi-
lozófiává,	a	taoizmus	pedig	egyfajta	vallássá	lett.	
De	természetesen	a	Kína	területén	élt/élő	népek,	
vagy	éppen	hódítók	saját	hitrendszereinek	lenyo-
matait is hordozzák a regék. Így megtalálható a 
sámánizmus vagy az animizmus is.
	 A	kínai	mondavilágban	külön	nagy	csopor-
tot	képeznek	a	taoista	történetek.	Legjelentősebb	
alakja	Jáde	császár,	valamint	a	köré	szerveződött	
kultusz	és	szereplők,	 így	pl.:	a	Négy	mennyei	mi-
niszter	alakja.	További	fontos	alakok	még	a	Három	
Tisztaság,	valamint	a	Nyolc	Halhatatlan	személye.	
Itt mindegyik esetben pontosan annyi karakter 
van	 egy-egy	 csoportban,	 ahányat	 a	 nevük	 jelöl.	
Megállapítható	tehát,	hogy	a	taoizmus	egy	több-
istenhitű	(politeista)	vallás.
 Karaktereikben közös, hogy emberi alakjuk 
van,	sőt	egyes	esetekben	valós	történelmi	szemé-
lyek	 voltak.	 Kevés	 természetfeletti	 képességük	
van,	 sokkal	 inkább	 az	 eszközeikre	 és	 az	 eszükre	
támaszkodnak egy-egy probléma megoldása ese-
tén.	A	taoista	csarnokban	több	ezer	alak	található,	
csak	hogy	érzékeltessem:	az	emberi	testnek	közel	
30 ezer szelleme van.
	 A	buddhizmussal	egyfajta	kölcsönös	kultu-
rális	 csere	 zajlott	 le.	 Az	 indai	 vallás	 valamelyest	
idomult a befogadó ország világképéhez. Így egy 
idő	után	Kuanji,	a	könyörületesség	példaképe	egy	

A	Jáde	császár	selyemre	festett	ábárzolása
(Ming	dinasztia	-	XVI.	század)

Pangu megteremti az eget és a földet
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Ideális uralkodás

	 A	kínai	hitregékben	az	egyik	 legfontosabb	
téma a helyes államszervezet vezetése, melynek 
letéteményese	 maga	 a	 császár.	 A	 különböző	 is-
tenségek nem ritkán valamilyen hivatalt vagy mi-
nisztériumot	vezetnek	a	Jáde	császár	udvarában,	
nem	csak	úgy	uralják	a	tengereket,	mint	ahogyan	
azt	 Poszeidón	 teszi	 a	 görögöknél.	 Nem	 csoda,	
hogy	így	egy	komplett	mondakör	alakult	ki	az	ide-
ális	uralkodó	gondolata	köré.	A	legjelentősebbek	
a	„Három	fenség	és	öt	császár	kora”	elnevezésű	és	
a Xia-dinasztia életét taglaló mondák.

	 A	 Három	 fenség	 személyei	 körül	 nincs	
egyetértés,	minimum	tíz	alakot	lehet	közéjük	so-
rolni.	Közös	bennük,	hogy	csak	a	fejük/arcuk	em-
beri,	testük	valamely	állathoz	hasonló.	Leginkább	
nyers	erejükre	támaszkodva	oldják	meg	a	problé-
mákat.

B. A tíz Nap meséje:
	 Minden	ősi/ókori	 civilizáció	mitológiájának	
egyik	 legfontosabb	 szereplője	 a	 Nap,	 s	 ez	 alól	
Kína	sem	kivétel.	Alapvetően	két	Nap-elképzelés	
létezik:
 a.	a	Nap	valójában	egy	gigantikus	főnixma-
dár,	ami	minden	nap	berepüli	az	eget.
 b.	Xihe	szült	 tíz	sanzuwut	 (háromlábú	var-
jú),	 akik	 a	 távoli	 Fusang	 földjén	 (eleinte	 képzelt	
keleti	ország,	majd	pedig	Japán	metaforája	lett),	
egy	eperfán	 laktak.	Mindennap	átrepült	az	egyi-
kük	a	égbolton.	De	egy	nap	mind	a	tíz	varjú	felkelt	
és	megjelent	az	égen	(több	variáns	 is	van	ennek	
okáról).	A	legendás	íjász,	Hou-ji	pedig	kilencet	le-
lőtt,	ezzel	megkímélte	a	földet	a	perzselő	hőség-
től.	(Annak	is	több	változata	van,	hogy	Hou-ji	mi-
ért	merészelte	leölni	egy	istennő	gyermekeit.)

régi	kínai	írásokon,	hogy	„a	nap,	melyen	a	víz	elta-
karta	a	Napot”.
	 Itt	Nagy	Jü	tevékenyen	cselekszik,	gátakat,	
zsilipeket,	 öntözőrendszereket	 épít.	 Kilenc	 évig	
tartó munkája során bár többször is elhalad háza 
előtt,	nem	megy	be	addig,	míg	munkájával	nem	
végez. Más alakok, mint például a bibliai Noé, 
passzívan	szemlélik	az	áradást,	semmit	nem	tesz-
nek	az	ellen,	elfogadják	a	büntetést	az	Égtől.

De	még	ezek	után	sem	tudtak	dűlőre	jutni	példá-
ul	abban	a	kérdésben,	hogy	a	diyunak	(ez	a	pokol	
neve)	összesen	hány	bugyra	is	van.

Természeti katasztrófák

 Az emberiség a mai napig nehezen tud fel-
készülni	 egy-egy	 természeti	 kataklizmára.	 Hogy	
értelmezni	 tudja,	 és	 hogy	 emléke	megőrződjön,	
mondákat,	 regéket,	 vagy	 manapság	 összeeskü-
vés-elméleteket	gyártanak	hozzá.	A	kínai	mítosz-
világban	leginkább	két	csapás	köré	szerveződtek	
ezek	a	mondák:

A. Nagy Árvíz története: 
 Ez a történet egymástól földrajzilag is távol 
eső	népeknél	is	felbukkan.	Így	olvashatunk	sumér,	
zsidó	vagy	akár	maja	regéket	is	ilyen	eseményről.	
Itt	alapvetően	 további	két	 csoportot	 lehet	meg-
különböztetni:
 a. Nüwa és Fuxi mondája: itt a természetet 
a	földi	lények	magukra	haragítják.	Az	özönvíz	min-
dent	elpusztít,	kivéve	a	kiválasztott	párt.
 b. Nagy Jü köré csoportosult történetek: 
itt az ideális uralkodó és társai megzabolázzák az 
árvizet,	és	azt	az	emberek	szolgálatába	állítják.	A	
Sárga-folyót	 Kína	 bánatának	 is	 szokták	 nevezni,	
hiszen	minden	tőle	függ.	Ha	túl	sok	vizet	hoz,	min-
dent eláraszt, ha keveset, minden elszárad. A Bib-
liában	az	árvíz	égi	büntetés.	A	vízözön	itt	viszont	
sokkal	 inkább	magának	a	víznek	a	szeszélyes	mi-
voltára	 utal.	Nem	hiába	 írták	 le	 úgy	 az	 árvizet	 a	

Nüwa	és	Fuxi	selyemképe
(VIII.	század)

Nagy	Jü	mauzóleumi	sztéléje
(Shaoxing,	Zhejiang	tartomány,	Kína)

Az	öt	császár	egyike:	
Huangdi,	a	sárga	császár	szobra

(Huangdi	Templom,	Xinzheng,	Henan	tartomány,	Kína)

„a Nap valójában egy gigantikus 
főnixmadár, ami minden nap 

berepüli az eget."
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„A kínai mitológia jelentős 
szereplői azok a kultúrhéro-
szok, akiket a kínaiak saját 

őseiknek tartottak, és a rég-
múlt korok valós uralkodói-

ként, főembereiként írtak le."

Kultúrhéroszok

	 A	 kínai	 mitológia	 jelentős	 szereplői	 azok	
a	 kultúrhéroszok,	 akiket	 a	 kínaiak	 saját	őseiknek	
tartottak, és a régmúlt korok valós uralkodóiként, 
főembereiként	 írtak	 le.	 Jellemző,	 hogy	 ők	 vala-
mennyien	 az	 emberi	 civilizáció	 számára	 fontos	
kultúrjavak, tárgyak, eszközök, szokások, mester-
ségek	 stb.	megteremtői.	 A	magyar	mondavilág-
ban ilyen például Álmos személye.
	 Egy-egy	 „dolog”	 feltalálását	 nem	 feltétle-
nül	 csak	egy	hérosz	 számlájára	 írták,	 így	például	
az	 írást	 többen	 is	 feltalálták.	Az	 sem	 ritka,	hogy	
egyes	negatív	karakterekhez	társítanak	kulturális	
javadalmat.	Az	egyik	legjelentősebb	kultúrhérosz	
a	Sárga	császár	volt.
	 A	kultúrhéroszokat	alapvetően	három	nagy	
csoportba	lehet	sorolni:
	 Mondabeli	 alakok.	 Küllemre	 sem	 feltétle-
nül	emberiek,	általában	valamilyen	héroszi	csele-
kedetet	hajtottak	végre.	Hou-ji,	az	íjász	alakja	tipi-
kusan ilyen.

sa	 (amit	 a	 regevilág	 Jü	 uralkodónak	 tulajdonít).	
Tehát	 több	 élelmet	 tudtak	 előállítani,	 ez	 pedig	
népességnövekedéshez	 vezetett.	 A	 felesleges/
többletrizst	 fel	 lehetett	 halmozni,	 így	 a	 vagyoni	
különbségek	is	megnőttek.	A	minél	nagyobb	terü-
leten	folyó	termelés	sok	dolgos	kezet	követelt,	így	
a	több	táplálékhoz	jutó,	tehát	fizikálisan	erősebb	
népek	 erőszakkal	 kényszerítettek	más	 törzseket	
dolgozni	 a	 földjükön	 (értsd:	 rabszolgaként).	 Az	
őskorból	itt	léptünk	át	az	ókorba.
	 Vélhetően	 volt	 egy	 erős	 törzsvezér,	 akit	 a	
többi	törzs	vezetőnek	fogadott	el.	De	ő	–	szakít-
va	 a	 régi	 hagyományokkal	 –	 nem	 a	 legerősebb/
legrátermettebb	 törzsvezérre	 hagyta	 a	 törzsfő-
nöki	címet,	hanem	utódjára	hagyományozta,	s	ez-
zel	megteremtette	a	dinasztia	–	mint	 intézmény	
–	alapjait.	Ezt	szimbolizálja	Nagy	Jü	fia,	Qi	és	Bo	
Yi	 hatalmi	 harca.	 Nagy	 Jü	 egyébként	 azért	 kap-
ta	meg	az	uralkodói	rangot,	mert	az	előző	király	
elégedett	 volt	 azzal,	 ahogyan	 az	 árvízvédelmet	
kiépítette.	Nagy	Jü	tehát	szakított	a	tradíciókkal,	
amikor	a	fiára	akarta	hagyni	az	országot.
 Meg kell jegyezni, hogy mindösszesen a 
Shang-dinasztiáról lehet biztosan kijelenteni, 
hogy	létezett	egy	ilyen	civilizáció,	bár	merészség	
azt	állítani,	hogy	közük	lenne	a	mai	Kínához.	De	a	
megtalált	közel	húszezer	jóscsonton	fellelt	jelké-
pekben	már	a	mai	kínai	 írásrendszer	ősét	 láthat-
juk.	 Az	 őket	 követő	 Zhou-dinasztia	 pedig	már	 a	
múlt	megkreálása	érdekében	kezdte	el	az	elődök	
mítoszait	egybeépíteni	a	krónikások	írásaival,	 így	
elindult a historizálás.

	 A	 hagyományos	 történetírás	 alapján	 a	 Kr.	
e.	 23-18.	 század	 között	 létező	 uralkodóház	 volt.	
Alapítója	Nagy	Jü	volt.	A	régészeti	kutatások	azt	
támasztják	alá,	hogy	Kína	területén	nem	volt	–	a	
legendák	által	leírt	–	ennyire	fejlett	államalakulat.
	 A	Xia-dinasztia	korszakát	 inkább	a	későbbi	
korok álmodták meg, és adtak utólagosan magya-
rázatot	egy	társadalmi	átalakulásra.	Ezen	időszak	
alatt	alakult	ki	a	vizek	menti	területek	lecsapolá-

	 Az	Öt	 császár	 sem	öt	 uralkodót	 takar,	 ha-
nem	közel	 nyolc	 személyt	 szoktak	 ide	 venni.	Ők	
már	 emberek.	 De	 cselekedeteik	 így	 is	 legendás-
nak	számítanak,	természeti	csapásokkal	vagy	ter-
mészetfeletti lényekkel kelnek birokra.

 Ezzel párhuzamosan itt jelennek meg a 
rossz	 uralkodó	 típusai	 is	 (élvhajhász,	 kegyetlen,	
zsarnok,	buta,	despotikus	stb.).	A	rossz	császárok	
elbukása gyakran magát a dinasztia elsöprését is 
elhozza, hiszen az istenségek már nem támogat-
ják	 őket.	 A	 Shang-dinasztia	 bukásánál	 feljegyez-
ték,	hogy	tíz	napon	át	folyamatosan	sár	esett	az	
égből,	 éjjel	 vadállatok	 sikítottak	 szakadatlanul	
stb.
	 Az	Öt	császár	korszakát	organikusan	követi	
a	Xia-dinasztia,	majd	pedig	a	Shang-dinasztia	(Kr.	
e.	1800	-	Kr.	e.	1048)	eseményeit	feldolgozó	mon-
davilág. A Xia-dinasztia létét eddig semmilyen ré-
gészeti kutatás nem támasztotta alá.

Az	öt	császár	egyike:	Shun	császár	szobra
(Shun	mauzóleuma,	Yuncheng,	Shanxi	tartomány,	Kína)

Nagy	Jü	a	Xia	dinasztia	alapítója
(Selyem	függőtekercs	-	Szung	dinasztia)
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kígyó	 alteste	 volt.	 A	 Szung-dinasztia	 (960-1279)	
időszakában	pedig	számos	 templomot	építettek	
az	állatnak.	E	különös	tisztelet	abból	adódik,	hogy	
a	mérgeskígyók	nagy	veszélyt	jelentettek	a	földe-
ken	dolgozók	számára,	így	inkább	félték	az	erejét,	
mintsem hogy tiszteletlenek legyenek vele. A leg-
ismertebb	kígyós	történet,	A	fehér	kígyó	történe-
te	(Bai	she	zhuan)	több	filmet	is	ihletett.

Öt elem

	 A	kínai	irodalomban,	gondolkodásban,	mű-
vészetekben vagy éppen a mondavilágban nagy 
hangsúllyal	jelenik	meg	az	öt	elem	(wu-shing).	Ez	
az	öt	elem	és	a	hozzájuk	kapcsolt	szimbólumrend-
szer mindent lefed. Így az életet és a pusztulást is. 
A	fa	táplálja	a	tüzet,	a	tűzből	hamu	lesz,	ami	táp-
lálja a földet, abból fém lesz, a fém pedig vonzza 
a vizet, ami táplálja a fát. Ellentéte, hogy a fém 
elvágja a fát, a fa elhagyja a talajt, a talajban nem 
lesz	víz,	ha	pedig	nincs	víz,	nincs	fa	sem,	ami	táp-
lálni	tudná	a	tüzet.	(Táblázat a következő oldalon).

Historizálás

	 A	Han-dinasztia	(Kr.	e.	206	–	Kr.	u.	220)	alatt	
elindult	 a	 törekvés	 a	 kanonizált	 történelemírás	
irányába.	 A	 korabeli	 írástudók	 azonban	 nem	 vá-
lasztották	szét	a	mítoszokat	és	a	történelmi	ese-
ményeket,	hanem	megpróbálták	őket	szinkronba	
hozni egymással. 

nagy	és	hosszú,	hatalmas	és	erős,	és	akár	tájfuno-
kat	 is	 képes	 előidézni.	Ugyanakkor	 a	 víz	minden	
életnek	a	 forrása,	 így	 tisztelni	 kell	őt.	Alakjuk	az	
egyik	 legősibb:	még	 a	 neolitikum-korabeli	 Jang-
sao-	vagy	a	Hongshan-kultúra	Kr.	e.	4500-ból	szár-
mazó	tárgyain	is	fellelhetőek.
 Az ötkarmú sárkány már a Zhuo-dinasztiá-
tól	kezdve	a	mindenkori	császár	szimbóluma	volt,	
a Csing-dinasztia során pedig a lobogókra is felke-
rült	a	sárkány	képe.	A	kígyók	Kínában	sem	számí-
tanak	a	legkedvesebb	élőlénynek,	ennek	ellenére	
komoly tisztelet övezi az állatot. Így helyet kapott 
a	 tizenkét	 állatövben	 is	 –	 ne	 feledjük:	 a	 sárkány	
részben	kígyóra	emlékeztet.	Nü-wa	ősanyának	 is	

Különleges lények

	 Nemcsak	emberek	és	emberszerű	hibridek	
jutnak	szóhoz	a	kínai	mondavilágban,	hanem	kü-
lönleges	állatok,	sőt	egyenesen	sárkányok	is.
	 A	 sárkányokat	 –	 számunkra	 meglepő	 mó-
don	 –	 a	 vizekhez	párosítják.	Általában	 tavakban,	
folyókban	 vagy	 az	 óceánokban	 élnek.	 A	mai	 na-
pig	fennmaradt	sárkánytáncok	nem	mások,	mint	
az	ősi,	 esőért	bemutatott	 rituálé	maradványa.	A	
sárkány	 alapvetően	 a	 Sárga-folyót	 szimbolizálja,	

 Legendás személyek: személyük	 a	 valós	
és a legendák közti határmezsgyén leledzik. Ide 
lehet sorolni például Chiyou alakját. Minden bi-
zonnyal	 létezett	 egy	nagyon	erős	 törzsfő,	 de	 az	
már kétségbe vonható, hogy háromnapos ködöt 
tudott volna megidézni.
 Valós személyek: akiknek létezését kortár-
saik	 is	 feljegyezték.	 Leginkább	 életükben	 tanú-
sított	 viselkedésük	 miatt	 tudtak	 helyet	 szerezni	
maguknak a héroszok között.

Hegyek és folyók szellemei

	 A	földi	világot	a	kínai	mitológiában	elsősor-
ban a hegyek és a folyók jelentették. Érdekes mó-
don	az	erdők,	a	 síkságok,	a	 sivatagok	stb.	 szinte	
semmilyen szerepet nem játszanak.
	 A	hegyek	szellemeit	egyértelműen	az	aszim-
metria	 jellemezte,	 hiszen	 találunk	 közöttük	 egy-	
vagy	 háromlábúakat,	 egyszeműeket,	 és	 gyakori	
náluk	a	közönséges	emberi	ismertetőjegyek	meg-
kettőzése	is,	például	a	kétfejű	lények,	vagy	hogy	
párosulnak	bennük	 az	 emberi	 és	 állati	 jegyek	 is.	
A	hegyek	szellemei	gyakorta	kapcsolatban	állnak	
túlvilági képzetekkel is. A barlangokat általában a 
túlvilágra	vezető	lejáratoknak	tartották.
	 A	vizek	szellemeit	sárkány,	hal	vagy	teknős	
vonásaival felruházott lényekként képzelték el, 
de	olykor	egészen	emberszerűek	is	lehettek.	A	fo-
lyók	szellemei	között	található	férfi	és	női	alak	is.	
Jellemző,	hogy	a	 folyók	 szellemeiként	 különféle	
folyóba fulladt személyeket tiszteltek.

Hou	Yi	célbaveszi	a	tíz	napot
(Xiao	Yuncong,	1645)

A	Kilenc	sárkány	fal	részlete	
(Beihai	Park,	Peking)
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Ennek eredményeképpen valós történelmi sze-
mélyekhez	 kapcsoltak	 természetfeletti	 képessé-
geket	vagy	cselekedeteteket,	másrészt	pedig	mi-
tologikus alakokhoz valós történelmet alkottak.
	 Az	évszázadok	során	az	egyszerű	népi	szo-
kások	 egymásba	 csúsztak.	 Minden	 egyes	 tájon	
megszületett	 az	 arra	 specifikus	mondakör,	 vagy	
bizonyos legenda ottani variánsa. Nem nagyon 
választották el a népi hagyományt a taoizmustól 
és	buddhista	elemektől	 sem.	 (Ez	hasonló	ahhoz,	
hogy	valaki	adventi	koszorút	állít,	ami	egy	protes-
táns	tradíció,	karácsonykor	elmegy	az	éjféli	misé-
re,	 ami	 katolikus	 hagyomány,	 végül	 pedig	 Baján	
részt vesz a busójáráson, ami nettó pogány szo-
kás.)

Végszó

	 A	 kínai	 mitológia	 hatalmas	 kincsestárral	
rendelkezik,	nyoma	és	hatása	nemcsak	a	régmúlt	
művészetében,	de	a	mai	napig	érezteti	hatását	az	
emberek	mindennapos	életében.	Rengeteg	film,	
könyv, sorozat, képregény, játék stb. foglalkozik, 
hol	mélyebben,	hol	csak	érintőlegesen	ezzel	a	té-
mával. Középkori fantasy regény a Mo Dao Zu Shi, a 
Három-test	probléma	című	sci-fi	alkotásban	pedig	
kortárs	kínai	kultúrával	találkozhatunk,	s	ezekben	
így	 vagy	 úgy,	 de	 jelen	 vannak	 a	mondavilágukra	
jellemző	utalások.	Hogy	megértsük	a	XXI.	század	
egyik nagyhatalmát, érdemes megismerkedni a 
múltjával is, melyhez kiváló alapot adhat a monda-
világa. (További infók a cikkhez készült ppt-ben.)

Égszínkék	sárkány Tűzmadár Qilin Fehér	tigris	-	
Baihu

Fekete	teknős

Égtáj Kelet Dél Közép Nyugat Észak
Évszak Tavasz Nyár Nyárközép Ősz Tél
Szín Zöld Piros Sárga Fehér Fekete
Eleme Fa Tűz Föld Fém Víz
Virágja Bazsarózsa Lótusz Krizantém Kamélia
Szimbólum Fiatal	jang Öreg jang Fiatal	jing Öreg jing
Yao ⚎ ⚌ ⚍ ⚏
Védisten Kobo Zhurong Houtu Jokusho Genmei
Ellenfelei Gonggong Huanduo Gun Sanmiao
Császára Fuxia Shennong vagy

Yan	császár
Huangdi,
a Sárga
császár

Sao-hao Zhuanxu

Tengere Kelet-kínai	tenger Dél-kínai	tenger Qinghai tó Sárga-tenger 
(Észak-kínai
tenger)

Hegysége Taj-hegység Heng-hegy	(Hunan) Jiuhua-hegy Heng-hegy	
(Shanxi)

LMBTQ+ a mítoszokban

	 A	kínai	mondákban	egyáltalán	nem	ritka	
a	 nem	 heteroszexuális	 kapcsolatok	 bemuta-
tása/sugallása/utalása.	Míg	a	Földközi-tenger	
partvidékét	domináló	három	nagy	vallás	 (ke-
resztyénség,	 iszlám,	 zsidóság)	 egyöntetűen	
elutasítja	a	homoszexualitást,	addig	Kínában	
nem	volt	ilyen	tényező.	A	buddhizmus	magát	
a	szexualitást	tartja	problémának,	de	az	indi-
ai	vallás	kvázi	későn	jelent	meg	az	országban.	
A	 konfucianizmus	 feleslegesnek	 tartja,	mert	
eredménytelen	 cselekedetnek	 véli	 (mármint	
szaporodás	szempontjából).
	 Igen	gyakran	csak	metaforikusan	 írnak	
egy-egy	 férfi-férfi	 kapcsolatról,	 konkrét	 sze-
xuális	 jelenet	 nélkül.	 Inkább	egy	harcot,	 egy	
versenyt	 vagy	 bármilyen	 más	 fizikai	 kihívást	
lehet	 értelmezni	 a	 kapcsolat	 beteljesülésé-
nek. De az is árulkodó lehet, ha egy személy-
ről	azt	írják,	hogy	pl.:	„nem	hatotta	meg	a	szép	
nők	látványa”.
 Mivel a népi világban a javasasszo-
nyok,	bábák	vagy	akár	a	sámánok	is	nők	vagy	
hermafroditák	voltak,	 így	magát	a	férfi×férfi	
kapcsolatot	is	mitikusnak	gondolták.
	 A	mondákban	feltűnik	Nagy	Jü	vagy	ép-
pen	a	Nyolc	halhatatlan	alakjai	is	meleg	karak-
terekként.	Az	LMBTQ+	védistene	Tu’er	Shen,	
akinek a szimbóluma egy nyuszi.  

https://docs.google.com/presentation/d/1oy1LWQnyUhwzKFTgd6pZ-DO5EZm95q3kSKJEnaRoAdo/edit?usp=sharing

