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1. Rjongvang/Rjonszin (용왕, 龍王)
Víz alatti palotájában élő sárkánykirály a koreai mitológiában, a mulkuiszinok 1 egyike.
A buddhista mitológiából átvett képzeletbeli lény. 2 Kapcsolatba hozható a kínai mitológiában
ismert Lung-Wang sárkánykirállyal, aki Rjongvanghoz hasonlóan víz alatti palotájában
uralkodik.
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Gyakran jelenik meg a középkori irodalomban, a folklórnak is népszerű

szereplője. Mágikus erőt tulajdonítanak neki, meghallgathatja az emberek kívánságait is.
Tiszteletére Rjundunal 4 idején istentiszteletet tartottak és áldozati szertartásokat rendeltek el
esőért és bő termésért imádkozva. A tiszteletére rendezett szertartásokat sámánnők végezték.
Sajátos jóslási mód kapcsolódott a nevéhez. A téli napéjegyenlőségkor a vizeket borító
jégpáncél barázdáinak megjelenését neki tulajdonítják.
A koreai kultúrkörben a sárkány az uralkodói rang attribútuma. Az első holdhónap 5.
napját a sárkány napjának nevezik, melyhez a kútból merített vízből történő jóslás szokása
kapcsolódik. 5

2. Kuiszinok ( kwishin, 귀신/오니, 鬼神 )
Démonok és szellemek a koreai mitológiában, a japán mitológiában oni ( 鬼, おに)
néven ismerik őket. Természeti elemek, állatok, szentek, buddhák és gonosz démonok is
közéjük tartozhatnak. Érzéseik vannak, emiatt pedig az emberek társaloghatnak velük és meg
is győzhetik őket. Eredendően gonosz kuiszin nem létezik.6 Kapcsolatban áll a kínai Jin és
Jang természetfilozófiával is. A Hedon csamnok7 szerint az emberek haláluk után kuiszinokká
válhatnak. A koreaiak régen tisztelték őket és tartottak tőlük, mivel képesek voltak más
lényeket is megszállni, ennek elkerülése érdekében különféle védőtalizmánokat viseltek. Régi
kínai művek és koreai történeti források is beszámolnak a tiszteletükre rendezett áldozati
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szertartásokról. Gyakran fordultak hozzájuk a varázslóasszonyok betegségűző
ráolvasásaikban. 8
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