Hegyek a koreai mitológiában1
Amisan2
E hegy lábánál zajlott egy mitológiai történet. Három óriás, egy anya, annak fia és lánya éltek itt. Egy nap a fiú és
a lány versenyre keltek, a verseny tétje élet vagy halál volt. A fiúnak vastalpú cipőben kellett egy nap alatt
elmennie a fővárosig, és visszaérni (150 mérföld). A lány feladat egy kőfal építése volt a hegy köré. Míg a fiú
távol volt, az anya falépítés közben vacsorázni hívta a lányt. A fiú pedig visszaért, és látta, hogy a lány nem
végzett, ezért levágta a fejét. Az anya már csak későn tudta tisztázni a félreértés. A fiú magát okolva, a saját
életét is el akarta dobni, de hiába próbálta a szívébe döfni a kardját, az elpattant és a hegygerincbe vágódott.

Asadal3
Elsőként a Samgug Yusa4 említi. A legenda szerint Tangun,5 a koreaiak ősatyja itt, a hegy lábánál alapította meg
Ko-Joseon6 ősi fővárosát. Amikor Tangun elhagyta e világot (1908 évesen), e hegy szelleme lett.
Az források alapján, Phenjan helyén lehetett, ugyanakkor több kutatás szerint Mandzsúria területén több város
is ezt a nevet viselte.

Baektusan7
A mai észak-koreai kínai határvonalnál elhelyezkedő vulkanikus hegység. A mitológiai Thebek-sannal
azonosítják. „Fényes hegy” elnevezése miatt a napkultusszal hozzák kapcsolatba.
Itt kezdődött el a Tangun-mítosz, itt szállt alá az emberek közé Hwan-un, Hwan-in legkisebb fia, hogy
kormányozza az emberek világát (sors, gyógyítás, büntetés, stb.). Megépítette a szent várost, Sinsit. 8
Koreai és kínai elnevezései a mandzsu nyelvből eredeztethetőek, pl. Taebaek-hegy 9 („nagy fehér hegy”), Pakhegy10 („fehér hegy”), Chanbaek-hegy11 („örökkévaló fehér hegy”).

1 SZ. A. Tokarev (szerk.): Mitológia Enciklopédia II. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
2 아미산 (*A Koreai-félszigeten ma több hegy is viseli ezt a nevet, pontos helyét beazonosítani nem tudtam.)
3 아사달, hanjával: 阿斯達
4 삼국유사, hanjával: 三國遺事
5 단군왕검, hanjával: 檀君王儉
6 고조선, hanjával 古朝鮮
7 백두산, hanjával:白頭山
8 신시, hanjával: 神市
9 태백산, hanjával: 太白山
10 백산, hanjával:白山
11 장백산, hanjával:長白山/长白山

Ma a független Korea jelképe.

