Kerekes Karina
KOREAI SZAK
Bibliográfia: Tokarev, Sz. A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia II. kötet. Gondolat Kiadó, Budapest,
1988. pp, 465; 467-468.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sell%C5%91k, magyar nyelven

Korea vallásai házi feladat
INO (halember)- Az ino a Keleti-tengerben és Jeju-sziget környékén tanyázó vízisellő a
koreai mitológia szerint. Felsőteste olyan, mint egy emberé, de több hosszú lába,
uszonynélküli karjai vannak, amelyeket pikkely nélküli fejét bőr borítja és farka hosszú és
vékony, akár egy lóé. Itt érdemes megemlíteni, hogy rendkívül eltér a nyugati sellőktől
(amelyek halfarkúak, de emberhez inkább hasonlatos lények). Gyermekeit a melléből
szoptatja, és ha valamelyiket kifogják, könnyeket hullat, amiből gyöngyök lesznek. Ebből azt
merem következtetni, hogy mint a nyugati sellőknél, ezeket a lényeket is inkább nőnek
tartották.
KUISZONOK (szellem)- A koreai mitológiában a szellemek és a démonok. Az elnevezésben
magában már két jelentés van, amely magában hordozza a fény-sötétség kapcsolatát. A Hedon
csamnok feljegyzések szerint, pedig haláluk után válnak az emberek kuiszinokká, azaz
szellemekké. A lények kedvelik a sötét helyeket, és a holt lelkek ugyanúgy érzékelik és fogják
fel a világot, mint az élők, ezért képesek bizonyos funkciókat betölteni és részt venni az
emberek dolgaiban, mindenütt ott vannak, és épp ezért az élők imádják és félik is őket.
Tiszteletükről számos forrás számol be (kínai források): Az 5. holdhónapban, a vetés- és a 10.
holdhónapban, az aratás befejeztével összegyűltek a férfiak és az asszonyok, és áldozatot
mutattak be az égnek és ezeknek a holt lelkeknek. Korjóban a Szuszin áldozati szertartásról
olvashattunk (a ház két végében oltárt emeltek és azon áldoztak). Délen a törzsszövetségben
cölöpöt állítottak fel és erre aggattak csengőket és dobokat. Sillában pedig sámánasszonyok
segítségével űzték el a gonosz szellemeket. Továbbá olyan szertartásokról lehet szó, mint a
Szonandzse (a falu pártfogó szellemének bemutatott szertartás), Phudakkori (a
sámánasszonyok bajűző szertartása) és a Kosza (a kuiszinoknak bemutatott olyan áldozatok,
amelyek során megkérik a szellemeket, hogy hárítsák el a veszélyt). Illetve gyakran fordultak
még ezekhez a démonokhoz a varázslóasszonyok betegűző ráolvasásokban és ráimádkozásokban. Maguk az emberek pedig amulettekkel és kis babákkal védték magukat a kuiszinoktól,
melyek többfélék lehettek. A kuiszinok fajtái között szerepelnek természeti elemek
(csajoszin), állatok (tonmulszin), emberek (incsheszin), háziszellemek (kaszinok),
betegségdémonok (csilbjonszin), gonosz szellemek (Tokkebi, Csapszin, Csapkvi), szentek és
buddhák (szonbulszin).

