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Rossz madár



Háttér

• A burját és más mongol (szibériai) hiedelemvilág 
öröksége
• Szellemlények pantheonja (ambivalencia) 
• Kifejezetten ártó lények: ada, muu shubuun (női 
princípium)
• Idegen hatások?



A burjátok (kb. 500 ezer)





Párhuzam (?): Vámpír (európai képzetek)

• Terminológia: gazdag szókincs: vámpír (és változatai), 
nora (és változatai), vukodlak (és változatai); átvételek
• Morfológia: antropo- és zoomorf, illetve kevert lények
• Szerep: eredetileg ambivalens (?), rontás, károkozás
• Források: hiedelemmondák, legendák, mítoszok, 
egyéb narratívák



Párhuzam (?): Vámpír (európai képzetek) 2.

• Kettős lények, élet és halál határán
• Natúra és kultúra határán
• A saját közösségre veszélyes elsősorban
• Morfológia: metamorf lény
• Eredet: 1) születésétől, 2) megéledő holttest
• Vámpírellenes rítusok
• Más hiedelemlények vámpírizálása



Vampyr (18. századi 
említés/tárgyi világ 13. század)
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Európai párhuzamok: strzyga, vulkodlak
(contemporary illustrations)
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Muu shubuun

• Terminológia: kizárólagos, terület-specificus (?)
• Morfológia: antropo-zoomorf (nincs eltérés)
• Szerep: egyértelműen az ölés (nemzetség-specifikus 
áldozatok ?), szexuális vámpírizmus (döntő többsége 
nő, férfi csak elvétve)
• Szöveghagyomány: hiedelemmondák, aitiológiai 
mítoszok, ráolvasás 



Főbb narratív motívumok 1.

• Eredet1. : „megcsinált” lény: halott, nem teljes életet élő 
nő; az apa szerepe – tűzszerszám dobása a sírba. Cf. vámpír
• Eredet 2.: szerelmi bánat. Cf. vámpír
• Tevékenység: csábítás és ölés: éjszaka (többnyire), 
magányos férfi (CSAK burját), az áldozat máját eszi, fejét 
támadja.
• Mágikus birkózás: el kell venni a bal hónalja alatt őrzött 
tűzszerszámot (NB! nem a jobb hónalj alattit, mert az az 
áldozatnak kiszemelt férfi saját élete).



Főbb narratív motívumok 2.

• Megkegyelmezés: a sebesült rossz madár nyomati 
követve gödörre bukkan az megtámadott férfi, ahol a 
rossz madár férfi párja él, ártalmatlan és kegyelemért 
könyörög. Cf. alsóvilághoz tartozók
• Védekezés a rossz madár ellen: népmesei becsapás 
motívum (lyukas vödör, ékelt fa), a saját nemzetség 
helyett a tunguzok emlegetése. Cf. az erdő és a fa 
szerepe



További hasonló hiedelemlények (mongolság)

• Rókadémon (kínai hatásra kialakuló női rontódémon)
• Ada (pre-buddhista eredet, a buddhizmus által is 
„kanonizált”, de megváltozott tartalommal)
• Újszerű vámpírképzetek megjelenése (mongóliai 
burjátok: rontó démon, cus sorogch, antropomorf jelleg, 
nincs nemi specifikum) 



A rossz madár jelenség tovább élése a mai 
kultúrában: pozitív és negatív 
tulajdonságok, pop-kultúra



A Rossz madár című burját cirkuszi előadás és egy 
balettjelenet



Párhuzam (?): Vámpír (kínai és kelet-ázsiai képzetek)

• Terminológia: népenként eltérő, például: gwisin (koreai), 
jiangshi (kínai)
• Morfológia: inkább antropomorf jelleg, női vagy férfi 
princípium (de nem kizárólagosan)
• Szerep: ijesztegetés, károkozás, ölés
• Források: hiedelemmondák, legendák, mítoszok, egyéb 
narratívák
• Népszerűség a pop-kultúrában



Kínai 
jiangshi,
koreai 
gwishin
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Szakdolgozat

Szekeres Alexandra: A gwisin alakja a koreai kultúrában. (BA-szakdolgozat). Budapest, ELTE 
Koreai Tanszék 2016.
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Gwisin-morfológia
Terminológia: �� , 鬼�
Tipológia: a vízelem fontosága, nő/férfi, ambivalens/démonikus
Keletkezés: metamorfózis (lélekhit), erőszakos halál, vízbe fulladás, e. g. mul gwisin
Tér: emberi világ és a szellemek világának határán
Külső tulajdonságok (nő): lebegő (láb nélküli), sobokot visel, kiengedett haj, beesett 
arc, arctalanság, e. g. cheonyeo gwisin
Szerep: bosszúálló (befejezetlen élet, küldetés)



Dalgyal gwisin és jayuro gwisin



Néhány összegző megjegyzés: muu shubuun

• Jellegzetesen burját jelenség (etnikum-specifikus)
• Tipológiája: talán vámpírszerű lény
• Idegen eredete nem kizárható
• Szerepe női szerep, bosszúálló (mi az oka?)
• A tűzelem és a faelem fontossága a narratívákban
• Legyőzhető: birkózás, becsapás
• Rituális szövegekben és buddhizált szövegekben nem jellemző
• Mai népszerűsége (pop-kultúra, művészet), burját identitás-elem



Köszönöm a figyelmet!
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