
Csung története 
 

Csung a szamuráj egy virágzó cseresznyefaligetbe érkezett, amikor vidám nevetés ütötte 

meg a fülét. Elindult a hang irányába és gyönyörű látvány tárult elé. A ligetben egy pici 

tisztáson selyemkimonóban két leány labdázott. Élvezték a napsütést, a cseresznyevirág 

szirmai csendesen hulltak a fáról. Hirtelen a labda a szamuráj irányába gurult, a két lány 

megijedt és rókává változott, az egyik vörössé, a másik fehérré. Mire Csung magához tért az 

ámulattól a két róka már elsurrant a bokrok alatt. Folytatta tovább az útját, azon gondolkodott 

vajon álom-e, vagy valóság volt, amit látott.  

 

Elhatározta, felkeresi Konohanát a hegyi boszorkányt, aki a  Fudzsijama, a „Halhatatlan 

Hegy” belsejében él. Emlékezett rá, hogy ajándék nélkül nem mehet oda, ezért úgy döntött, 

hogy  a kardját adja neki. A hegyi boszorkány örült a látogatónak és az ajándéknak is. 

Elmesélte, hogy réges-régen Izanaik, az alvilág istene a Rizs istennőjét, Mulánt, és a Hold 

istennőjét Kushinát bosszúból megátkozta, mert nem viszonozták szerelmét. Az átok – az 

emberből rókává való átváltozás –  csak akkor következik be, ha halandó ember meglátja 

őket. Ha valaki beléjük szeret, akkor annak meg kell halnia. Csung elszomorodott, mert 

nagyon megtetszett neki a vörös kimonós lány.  

 

- Vajon hogyan tudnám megtörni az átkot? - gondolkodott hangosan.  

 

- Van nekem egy fiam Taro, akinek a fehér kimonós lány tetszik, Ő a pataknál látta meg. Ha 

pontban éjfélkor az öreg tölgyhöz mentek, ott találtok egy nyestkutyát, annak a testéből 

kihúztok egy szál szőrt, azt a kardoddal felaprítod és a fiam az erszényébe elrejti.   Ahhoz 

hogy ki tudjátok húzni a szőrszálat, meg kell etetni babosgombóccal. Ha sikerül megszerezni 

a szőrszálat, akkor keressétek fel az öcsémet a hegyi manót, a továbbiakban ő fog nektek 

segíteni – mondta a hegyi boszorkány. 

 

Csung és Taro megfogadták Konohana tanácsát és elindultak az öreg tölgyhöz. Sikerrel 

jártak, ezután felkeresték Ho-tot a hegyi manót, mesélje el nekik, hogyan tudnák megtörni az 

átkot.  

 

- Holdfénynél csónakba ültök és a cseresznyefa ligethez eveztek, a fákat feldíszítitek világító 

lampionokkal és elbújtok a tövébe. Amikor a két istennő megérkezik, akkor zsákot húztok 

rájuk, jó erősen kötözzétek meg, hogy el ne fussanak, és alkonyatkor szórjátok rájuk a 

feldarabolt szőrszálakat. Megtörik az átok, és többé nem változnak rókává. Bárhogyan is 

könyörögnek, hogy engedjétek el őket, ne hallgassatok rájuk. – mondta Ho-to. 



Csung és Taro megköszönték a segítséget és elmentek az Izumo nevű faluba, ahol 

gyönyörű lampionokat lehetett venni. Mire mindennel végeztek, a Hold sejtelmesen nézett le 

rájuk. A cseresznyefaliget a sok világító lampiontól olyan volt, mint ha millió meg millió 

szentjánosbogár világította volna meg. A szerelmes ifjak elbújtak a fák között és vártak. 

 

A két istennő Mulán és Kushina megérkezett, nagyokat szippantottak a harmatos levegőbe 

és gyönyörködtek az eléjük táruló látványban. Hirtelen azonban sötétség borult rájuk és 

szorosan megkötözték őket. Hiába könyörögtek, visítottak, a szorítás nem engedett. 

Alkonyodott, egyre halkabban könyörögtek, végül elcsendesedtek. Ekkor Taro rájuk szórta a 

szőrszálakat. A zsák gyönyörű színekben pompázott, és az egész liget fényes villámokat 

szórt. A csodás jelenség nem tartott sokáig, de érezni lehetett a szabadság illatát. Mulánon 

és Kushinán megtört az évezredes átok. Istennőkhöz méltóan léptek oda szabadítójukhoz. A 

szerelem ereje és a kitartás legyőzte a gonosz varázslatot.  

 

Azóta minden évben megünneplik a cseresznyefa virágzását. A fákat lampionokkal díszítik, 

és egész éjszaka táncolnak, így őrzik a legendát. 
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