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A HEgYEK ÉS  

A VIZEK SZELLEME

(Legenda)

Fon-Tyau földjén valamikor rengeteg erdő volt és nagyon 
sok hegy. Azok az erdők sötét és feneketlen erdők voltak, a 
he gyek pedig igen magasak. A tágas mezőkön mindenütt bő-
séggel termett a sim-mua1 fácska, de nád és sás is rengeteg nőtt. 
A hatalmas rizsföldek a dombok alatt sűrű bokros helyek kel 
futottak egybe; a rizs szálai pedig azokon a kemény föl deken 
gyöngéden fonódtak össze. A hosszú folyó sodra annyira erős 
volt, hogy könnyen vitt el olyan vastag fatörzse ket is, ame-
lyeket az ember még a két karjával sem tudott volna átölelni. 
Úgy beszélték, hogy ezeket a nagy szál fákat a vizek szelleme 
azért rabolta el a hegyekből, hogy elvigye az ő vízi palotájába; 
s ezzel a rablással nagy kárt és bánatot okozott, mert abban 
az időben a hegyeket és az erdőket külö nösképpen kedvelte a 
nép. Igen, mert az erdőkben sok fiatal bambuszfa2 kínálta cse-

1 Sim-mua – kis gyümölcsfa, mely vadon nő és édes gyü mölcsöket te-
rem. Észak-Vietnam területén található.

2 A bambuszfák fiatal, gyenge hajtásait Vietnamban, Kíná ban és Kore-
ában étkezésre használják az emberek.
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mege-rügyeit, s tele volt szarvasokkal és őzekkel. Így hát a né-
pet ugyanúgy éltették a hegyek és az erdők, akár a rizsmezők. 
Úgy is nézték az emberek, nagy haraggal és bosszúsan, a sötét 
víz kártékony hullámait, mert hiszen jól tudták, hogy a vizek 
szelleme hordja el a drága lim-szen fákat3 és a bambuszfákat.

Ott, a piros dombok tetején s valahol az erdő szélén, Hung 
király4 palotát építtetett magának, és a szolgáló embereit 
mind a palotája köré telepíttette. Magasra épült az ő palotája, 
a víz soha el nem érte. Itt a király csendben élt, nagy békesség-
ben az ő családjával. Volt neki, ennek a Hung királynak, egy 
gyö nyörűséges leánya is, nevezetesen Mi hercegnő. A szemei 

3 Lim-szen – egy őserdőkben található értékes keményfa-féleség.
4 Hung király – Vietnam első királya volt. A nép eredetére vonatkozó-

lag a következő monda jár szájról szájra Vietnam ban: valamikor ré-
ges-régen a vietnami nép egy tündértől és egy sárkánytól származott. 
ugyanis Hong-Bang, aki egy dél-kínai tartomány királya volt, a Dong-
Dink-tó partján egyszer egy szépséges kislánnyal ismerkedett meg. 
A kislány elmesélte a királynak, hogy ő egy sárkánynak a lánya. A ki-
rály ennek ellenére megszerette és feleségül vette a szépséges leányt. 
Há zasságukból egy fiúgyermek született, aki később a király utódja 
lett. A fiút Lac-Long-Quannak hívták, ami magyarul Lac Sárkányki-
rályt jelent. Ez a Lac-Long a szomszéd király lányát, Au-Cot tündért 
vette el feleségül, és házasságkötésük után az asszony száz tojást ho-
zott a világra, ebből a száz tojás ból később száz fiú cseperedett fel.

A király és a királyné azonban nem élhettek sokáig együtt, mert 
hiszen a király egy sárkánytól származott, a királyné pe dig egy tündér 
leánya volt, és a vietnami nép elképzelése sze rint a tündérek a hegyek-
ben, a sárkányok pedig a tengerek ben élnek. Ezért aztán a király és 
a királyné ötven-ötven gyer mekkel a hegyekbe, illetve a tengerpartra 
költözött.

Lac-Long első gyermeke volt a későbbi Hung király, aki Van-Lan 
ország első királya volt.

A vietnami és a kínai nép elképzelésében a sárkány nem a gonosz-
ságot jelképezi.
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úgy ragyogtak, mint a csillagok, a szemöldöke is, mint a fűz-
fa le vele, olyan szépen ívelt, a bőre pedig fehér volt, mint az 
ele fántcsont. De szerette is nagyon Hung király a lányát, és 
bi zony tervezgette, hogy milyen jó és hozzávaló férjet keres 
majd az ő számára.

Telt az idő, s egy napon aztán két fiatal férfi érkezett a 
pa lotába, hogy vendégei legyenek a királynak. Az egyik ven-
dégnek nagyon okos és megnyerő arca volt, s amellett sze-
rénynek is látszott; úgy mutatta be magát, hogy ő a hegyek 
szelleme, aki ott lakik a Tan-Vin hegyen. Ellenben a másik 
vendég egy csúnya ifjú volt, kinek kegyetlen arcán együtt ült 
a ravaszság és gonoszság, s aki úgy mutatkozott be, hogy ő a 
vizek szelleme, vagyis valamennyi tartomány minden vizé nek, 
tengerének ura.

Hát ezek az ifjak elmondták, hogy hallották hírét Mi her-
cegnő csodás szépségének, eljöttek tehát, hogy megkérjék a 
hercegnő kezét, mert szeretnék őt feleségül venni.

Tekintve, hogy a két ifjú együtt érkezett lánykérőbe, s mi vel 
az egyik a hegyek, a másik pedig a vizek szelleme volt, a király 
hamarjában nem tudta, hogy mit válaszoljon nekik; vagyis 
nem tudta, hogy melyiket fogadja el, és melyiket uta sítsa visz-
sza, nem is akarván bármelyiket is magára haragí tani. Így hát 
arra kérte Hung király őket, hogy házassági aján dék gyanánt 
hozzanak neki száz zsák rizst, kétszáz darabot az égi-földi 
tyüng-süteményből5, egy olyan elefántot, amelynek ki lenc 
agyara van, s egy olyan kakast, akinek kilenc sarkantyú ja; s 
végül pedig hozzanak egy kilencsörényű lovat. De ne akármi-

5 Tyüng – vietnami különleges sütemény. Az eget és földet jelképezi, s 
ezt csak újévkor készítik.
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kor, mondta a király, hanem már a következő napon; aki pedig 
betölti ezt a kívánságát, ő annak adja a leányát.

Hát erre a vizek szelleme visszament a palotájába, egybehí-
vatta minden szolgáját-szolgálóját és megparancsolta nekik, 
hogy késedelem nélkül teremtsék elő a szükséges ajándéko kat. 
A cápák azonban és a krokodilok, a vizek szellemének ezek 
a meghitt szolgái, valamennyien ellenezték uruk kíván ságát. 
Azt mondták ugyanis, hogy ha meg akarják szerezni a mon-
dott ajándékokat, akkor el kell árasztani vízzel a földet, hogy 
a hullámok elvigyék mindazt, amit Hung király szüksé gesnek 
tart. Mivel azonban a föld elárasztása azon a napon már nem 
lehetséges, nem tudják kézre keríteni sem az ele fántot, sem a 
lovat, vagyis nem tudják a király parancsát vég rehajtani. Ezt 
hallván, nagyon haragos lett a vizek szelleme, kiabálni kezdett 
és durván szidalmazta a cápákat és a kro kodilokat. Korholta 
kegyetlenül, mert nem ismert egyebet, csak azt az egyet, hogy 
mindenáron megszerezze Mi herceg nőt magának, nem törőd-
ve azzal, mennyi kárt okoz a nép nek, és mennyi nehézséget 
a maga embereinek. A cápák és a krokodilok visszafojtották 
haragjukat és csendesen vonultak ki a palotából; majd odakint 
emberré változtak és elindultak emígy, hogy a szükséges aján-
dékokat valahogy felkutassák.

S mit tett ezalatt a hegyek szelleme?
Hát a hegyek szelleme visszatérvén a hegyekbe, szintén 

egybehívta az ő embereit, és szépen elmondta nekik, hogy ő 
bizony megkérte Hung király lányának a kezét; valamint el-
beszélte azt is, hogy mi volt a király kívánsága. Az alattva lók 
erre a szíves szóra szívesen ígérték meg, hogy minden aján-
dékot előteremtenek, csak hogy uruk másnap reggel útra kel-
hessen Hung király palotájába. Így beszéltek, mert hiszen a 


