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NISIMOTO KEISZUKE

Sárkányok
Egyszer régen a Tovada-tóban élt egy gyönyörű istennő. Ennek az istennőnek a kegyeiért 

két isten harcolt folyton-folyvást, amely párbajozással végződött. A Fekete isten, ki a négyfejű 
sárkány ura volt, és a Vörös isten, aki számtalan sok szarvasnak parancsolt, egy szikla tetején 
vívott meg egymással. Dörgött a menny, az égre sötét fellegek gyűltek és a tavacska hullámzó 
tengerré változott. A négyfejű sárkány repült, mint a nyíl, a szarvasok pedig az égig szökelltek. 
Micsoda mozgalmas látvány lehetett! A sárkány alakja a japánok számára régen és most is a 
határtalan sokszínűséget idézi fel.

Ráadásul a sárkánynak még szokatlan alakja is van. Testét pikkelyek borítják és a kígyó-
éra hasonlít, a fején két szarv ágaskodik, a szeme olyan, mint az ördögé, hallása, akár a sasé, 
szakálla hosszú, a hátából pedig tüskék állnak ki. Lába mint a fácáné, de karmai hegyesek és 
egyesek varázserejüket igazgyöngyben őrzik, amelyet mindig magukkal hordanak. A japánok 
által ismert sárkány az ősi Kínából származik.

Színek alapján megkülönböztetünk kék, sárga, piros, fehér és fekete sárkányt, de vannak 
olyan sárkányok is, amelyek mind az öt színben pompáznak. Ezenkívül vannak még égi sárká-
nyok, amelyek az égi istenek palotáját őrzik; meg aztán a szeleket ébresztő sárkányok; a földi 
sárkányok, amelyek a folyókat uralják és végül a tengeri sárkányok, amelyek egy víz alatti 
palotában élnek és a tengereknek parancsolnak.

A kínai és japán sárkányoknak nincsen szárnyuk, tüzet okádnak, és képesek az eget felhők-
kel betakarni. Ennél azonban fontosabb feladatuk van: esőt hoznak. Még ha árvizet is tudnak 
okozni, régtől fogva a sárkányokhoz imádkoztak esőért hosszú szárazság idején. A mai napig 
vannak a tengerek és a folyók partjain sárkányszentélyek, és úgy tartják, hogy a mocsarak és 
tengerek urai is általában sárkányok.

A Nagaszakiban rendezett „Kuncsi” fesztivál, melyet azért tartanak, hogy hálát adjanak 
az aratásért, híres a sárkánytáncról. Szövetből és papírból sárkányt készítenek, majd botok 
segítségével táncoltatják. Ez a szokás eredetileg Kínából ered, ahol egy esőért imádkozó ün-
nepségen adták elő ezt a táncot. Az eget uraló sárkányt a császár jelképeként tisztelik, amely az 
egész országnak parancsol. Japánban a Heian-korig az uralkodó olyan szertartásokat rendezett, 
melyeken az esőért könyörögtek.

A japánok néphagyományában a sárkányok azonban mindig közel álltak az emberekhez. 
A Sárkánykirályoktól a kedves emberek olyan fejkendőt is kaphatnak, melynek segítségével 
mindent hallanak. Vannak olyan bánatos női sárkányok is, melyek emberi alakban megháza-
sodnak, ám kilétükre hamar fény derül, mert gyermekük más, mint a többi gyermek, ezért saját 
szemüket hátrahagyva elhagyják családjukat. Sőt, gyerekmese is szól sárkányokról: ha valaki 
olyan folyóban horgászik, melyben sárkány lakik, a csendes házban éjjel megjelenik a sárkány 
és a plafont áttörve felemelkedik az égbe.

Sárkányok azonban nem csak Kínában és Japánban élnek, Európában is sok előfordul. Ha-
sonlítanak a kínai és japán társaikra is, de inkább dinoszauruszra emlékeztetnek, mert lábuk és 
szárnyuk olyan, mint a denevérnek. Farkukban méregtűt hordanak, láng helyett pedig mérge-
zett levegőt okádnak. Ha elvágják is a torkukat, az hamarosan újra összeforr, és a pikkelyeik 
olyan kemények, hogy a pisztolygolyó sem tud átjutni rajtuk.

A sárkányokat angolul dragonnak hívják. Ez a szó a görög nyelvből került át, és a jelentése: 
sasszemű. Azért kapták ezt a jelentést, mert bármekkora távolságból észreveszik az embert 
vagy a bárányt, megtámadják, aztán megeszik őket. Az erdőkben és barlangokban lévő forrá-
sokban élnek, a föld mélyén közlekednek és bárhova képesek elrepülni. Az alaptermészetük 
nem hasonlít a kínai és japán sárkányok isteni jelleméhez, kincseket rabolnak és nagy árvize-
ket okoznak, a természetük inkább ördögi.

Ezért az európai sárkányok általában gonoszak és az a végzetük, hogy a hősök végül le-
győzzék őket. Régen a város határán, a tóban egy szörnyűséges sárkány élt, mely a fiatal 
lányokat mérgezett levegővel elkábította és a városlakókat is megölte. Végül a hercegnő kö-
vetkezett. Éppen amikor meg akarta enni, egy arra járó keresztény lovag látványosan elpusz-
tította. Ez a történet a „Szent György csodája”, melynek köszönhetően tudják az emberek, 
hogy a sárkányok Isten ellenfelei. Emellett a sárkányok a fiatal lányokat kedvelik, különösen 
a hercegnőket.

A számos sárkány között olyanok is akadnak, amelyek félelmeteseknek tűnnek. Szárnyas 
lovon utazva repülnek az égen, lángot lövellnek ki a szemükből, tüzet fújnak az orrlyukukból 
és füstfelhőt okádnak a szájukból, mely olyan, akár a krokodilé. Óriási testüket éles pikkelyek 
borítják, lábuk mint a tigrisé, hegyes karmukat pedig a sashoz hasonlóan kieresztik. Aki ilyen 
sárkányokat lát, nem éli túl a találkozást.

Néhány olyan jószívű sárkány is él, melyek magányos helyen laknak. Vannak szívmelenge-
tő történetek sárkányokról, melyek meseszép palotában élnek és miközben a drágakövet őrzik 
több ezer éven keresztül, elviselik ugyan a magányt, de ezüstkönnyet hullatnak bánatukban, 
amikor el kell válniuk az embertől, akit megismertek. Sőt, vannak olyan sárkányok is, melyek 
emberekkel barátkoznak és csupán attól boldogok lesznek, ha köszönnek nekik.

Mellékesen, a sárkányok képe vajon honnan származhat? A legrégebbi az i. e. 3000 körüli 
mezopotámiai kultúrából ered. Egy olyan sumér kőpecsétet ástak ki, melybe egy sárkány el-
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pusztításának jelenetét vésték. Az ókori emberek számára, akik azt gondolták, hogy égen és 
földön megölték a sárkányokat az istenek, a sárkányok olyan rossz lényeknek számítottak, 
amelyek veszélyeztették az emberek létezését. Az egyik mezopotámiai legendában a viharisten 
megkér egy istennőt, hogy szolgáljon fel alkoholt a sárkányistennek, és amikor az megrésze-
gedik az italtól, leszúrja egy karddal.

Erről a legendáról hirtelen eszembe jutott a japán monda a nyolcfejű sárkányról. A törté-
netben, melyben Szuszanó no Mikoto megtámadja a Nyolcfejű és Nyolcfarkú sárkányt, majd 
megmenti Kusinada hercegnőt, ugyanolyan alakú sárkánnyal találkozunk, mint a mezopotá-
miai legendában. Lehetséges, hogy a japán sárkányok is, melyeket istenként tisztelnek, régóta 
hasonlatosak a rossz kígyókhoz.

Akkor a kígyók és a sárkányok között milyen kapcsolat van? Keleten és Nyugaton egyaránt 
rettegtek a kígyók furcsa alakjától, ugyanakkor régóta szent élőlénynek tekintették őket. A téli 
álom miatt a föld alá bújnak, majd tavasszal újra megjelennek, és mikor az emberek vedlő kí-
gyót láttak, bőséges termésért fohászkodtak, emiatt ennek az istennek a szimbólumává váltak. 
Az indiai sárkányok, a nágák alakja is hasonlóvá vált a mérges kobráéhoz, továbbá emberi arcú 
és kígyó testű alakjukban Buddha képét is megőrizték.

A nágák is átkerültek a buddhizmussal együtt Indiából Kínába, és mivel jellemük hason-
lított a sárkányokéhoz, hozzájuk társították őket, és hamarosan olyan sárkányokká változtak, 
melyeknek szarva, szakálla és lába van. Ezek a sárkányok a buddhizmus védelmezőjeként elju-
tottak Japánba, ahol fel is festették őket buddhista templomok mennyezetére. Kanó Tanjú festő 
festménye is, mely a kiotói Mjósindzsihattóban található, a kínai sárkányokat mintázza.

Bár a sárkányokat és a kígyókat újra és újra összetévesztik, a Heian-korban még csak kí-
gyóként ábárázolták az Indiából megidézett Sárkánykirályok alakjait is, melyeket az esőért 
fohászkodó szertartásokon hívtak elő imák segítségével. Azaz a kígyók és sárkányok továbbra 
is vízistenként léteztek, a japán sárkányok alakja pedig az ókori kígyóhittel és a kínai sárká-
nyokkal fonódott össze.

A tavak és mocsarak birtokosaiként az egyszerű istenektől kezdve a teremtésen át a vizek és 
a sötétség jelképeiként a világűrben megalkotott dragonokig a legrettenetesebb szörnyeknek a 
sárkányok számítanak. A rakéta a nyomába sem ér annak az energiának, amivel a sárkányok 
a föld mélyéről egy szempillantás alatt felemelkednek az égbe. Kétségtelen, hogy a sci-fi vi-
lágában tevékenykedő sárkányok mellett még sokkal lenyűgözőbb sárkányok fognak születni 
a jövőben.

Lévai Vanda fordítása
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