
Az északi féltekén szinte minden népnek megvan a maga 
téltemető, az új évet éltető ünnepe. Természetesen Japán 
sem kivétel, ám ezúttal Kiotóra koncentrálunk, ahol egyéb-
ként is annyira él az egykori császárváros hagyománya, hogy 
Kiotó hiába ezer évvel ezelőtt szolgált császárvárosként, az 
ebből a korból eredő hagyományok még mindig külön világ-
gá teszik Japánon belül. 
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Folytatás a következő oldalon!

Az egykori császárvárosban el-
terjedt hit volt, hogy a várost észak-
kelet felől veszélyeztetik leginkább 
a gonosz erők. A középkori emberek 
még nem ismerték a természeti 
csapások, betegségek kiváltó okait, 
ezért minden bajt láthatatlan gonosz 
szellemeknek tulajdonítottak. Így 
született meg az oni fogalma, ami egy 
gonosz, rosszindulatú démon, aminek 
az a célja, hogy minél több bajt és 
betegséget zúdítson az emberekre. 
Természetesen nem csak egyetlen oni 
létezett, egész seregek veszélyeztet-
hették az akkori emberek békéjét és 
harmóniáját.

Február elején a tavasz hírnöke a 
szilvavirágzás. Habár nem olyan nagy 
horderejű ünnep, mint a cseresznye-
virágzás, mégis fontos üzenete van: 
véget ér a tél, új évbe lépünk, hama-
rosan megújul a természet. Nem meg-
lepő, hogy a középkorban elterjedt az 
a hiedelem, hogy az onik is tisztában 
vannak milyen fontos ez az időszak, 
ezért ebben az időszakban különösen 
vigyázni kell velük, nehogy betörjenek 
Kiotóba és az egész új évet megmér-
gezzék. Úgy tartották, hogy északke-
let a leggonoszabb irány, ezért onnan 
várható az onik támadása. Az embe-
rek mindent megtettek, hogy meg-
védjék új évüket az onik kártékony ha-
tásától, amiben a Kiotótól északkeleti 
irányban fekvő szentélyek kiemelkedő 
szerepet kaptak.

A setsubun február 2-től február 
4-ig tart és Kiotóban az emberek ott-
hon is megünneplik, de fesztiválokkal 
is megemlékeznek az ünnepről. 

A szentélyekben is kiemelt jelentő-
ségű ez az időszak.

A setsubunban fontos szerepet 
játszik a pörkölt szójabab. Népszerű-
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy az egyik szójabab árusító bolt-
ban, ami már 150 éve működik, ilyen-
kor fogy a legtöbb áru. A setsubunt 
családban ünneplik a japánok. Reggel 
megpörkölik a szójababot, vagy más 
néven szerencsebabot. Mindenki 
egyet ért abban, hogy a szójabab csak 
akkor fejti ki áldásos hatását, ha lassan 
pörkölik. Ezt otthon egy külön erre a 
célra használt edényben teszik, ami 
leginkább egy nagyobb tányér mére-
tű wokra emlékeztet, ami mázatlan 
cserépből készül. Ezután a babszemek 
kis, nyitott fadobozokban felkerülnek 
a házi szentélybe.

Miután elkészültek a szerencseba-
bok, az udvarban nyílt lángnál halat 
grilleznek, mert a hiedelem szerint az 
onik nem bírják elviselni a grillezett 
hal illatát. Miután elfogyasztották 
a halakat, a halfejeket összefogják 
egy zöld ággal és a szobában a falra 
akasztják.

Este összegyűlik a család, előke-
rülnek a pörkölt szójabab szemek. 
Mindenki vesz egy maréknyit és na-
gyon jó jelek számít, ha valaki ponto-
san annyi babot szedett ahány éves. 
Majd mindenki megeszik annyi szem 
szójababot amennyi megegyezik évei 
számával, és hogy biztosan megérjék 
az új évet, egy plusz babszemet is el-
fogyasztanak. 
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Ezért nagyon fontos, hogy a dobozban csak 
jól kiválogatott, szép, egészséges babsze-
mek legyenek.

Ezután a család férfi tagjai fogják a sze-
rencsebabokat tartalmazó fadobozokat és 
először kidobnak néhány maréknyit a bejá-
rati ajtón. Minden egyes dobásnál elhang-
zik, hogy „démonok ki”.  Majd a házba is do-
bálnak szójababot, de ott az a kívánságuk, 
hogy jöjjön a szerencse a házba („szerencse 
be”). Azért fontos, hogy a szójababok jól le-
gyenek megpörkölve, mert a japán iru szó 
egyszerre jelenthet pörköltet és nyilazást 
is. Tehát mikor a pörkölt szerencsebabot 
kidobják az ajtón, azt szimbolizálja, mintha 
nyilakat lőnének az onikra.

Van olyan Kiotó környéki település, 
amelyben kialakult az a szokás, hogy este 
a gyerekek körbejárják a házakat és min-
denhol nagy zajt csapnak, miközben elkán-
tálják, hogy távozzanak az onik. Cserébe 
édességet és pénzt kapnak a házbeliektől. 

A szórakoztatásra specializálódott ne-
gyedekben külön hagyományok alakultak 
ki. A teaházakban a geiko és maiko sze-
mélyzet ezeken a napokon elmaszkírozza 
magát, szokatlan ruhát hord és rendhagyó 
előadásokat ad elő. Ennek az a célja, hogy 
ha a démon meglátja őket, ne ismerje fel 
valódi személyüket, így ne foghasson rajtuk 
a rontás. A geikók és maikók a gésák kiotói 
változatai. Egy internetes leírás alapján a 
maiko felel meg inkább a gésa képének, 
míg a geiko inkább a szellemi, kulturális 
erényeit hangsúlyozza. 

A városban fontos fesztivál a setsubun. 
Ilyenkor hárman beöltöznek oninak. A 
vörös oni vezeti a másik kettőt, hogy meg-
támadják a várost. A vörös oni a haragot, 
erőszakot jelképezi, a kék oni a bánatot, 
míg a sárga a szenvedést. De esélyük sincs 
a győzelemre, mert szembeszáll velük egy 
négyszemű szellem, akinek négy szeme 
van, hogy minden égtáj felé tökéletesen 
lásson. A gyerekek segítségével kizavarja a 
démonokat, így egy újabb évre megtisztítja 
tőlük a várost. Ez a legnagyobb fesztivál, a 
Yoshida szentélyben tartják.

Más szentélyekben minden évben pör-
költ szójababot dobálnak a tömegbe, ritu-
ális előadásokat tartanak, amiben elűzik a 
démonokat.

Érdekes szokás alakult ki az egyik szen-
télyben, ahol szójabab pörkölésére szolgá-
ló edényeket vásárolhatnak a látogatók, 
amire felírhatják a démonokat, amiktől 
meg akarnak szabadulni. Ezután az edénye-
ket felajánlják a szentélynek. Később egy 
előadás keretében a démonokat elűző pap 
a színpad melletti árokba dönti a színpad 
szélén derékmagasságban felhalmozott 
edények oszlopait, így a felajánlást tévők 
saját szemükkel láthatják, hogy elpusztítot-
ták a démonaikat.

A fent leírt hagyományok évszázadok 
óta élnek és minden évben megismétlőd-
nek. A setsubun alatt minden évben elűzik 
a gonoszt, hogy a tavasz egy békés, egész-
séges és harmonikus évet hozzon.

Szentélyek, közösségi ünnep„...a család férfi tagjai fogják a szerencsebabokat 
tartalmazó fadobozokat és először kidobnak 

néhány maréknyit a bejárati ajtón. Minden egyes 
dobásnál elhangzik, hogy „démonok ki”.  „
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