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DIY ÁZSIA | fantÁZSIA                                                                                                                                            1.         
 
Kedves Érdeklődő! 
 
A DIY ÁZSIA | fantÁZSIA című sorozatunkban a szabadidő kreatív eltöltéséhez kínálunk kézműves 
ötleteket Ázsia témakörben. Az inspirációnk forrása mindig egy adott műtárgy a Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum gyűjteményéből, aminek a nyomán könnyen elkészíthető kézműves alkotást 
mutatunk be. A minták egyszerűek, otthon is elkészíthetők, tetszés szerint továbbgondolhatók.  
 
Kellemes időtöltést kívánunk! 
 
 
SÁRKÁNYOS TÁL  
 
Inspirációnk forrása egy 1723-35 
közötti időszakból származó, 
sárkánnyal díszített kínai porcelán tál, 
máz alatti kék festéssel, Hopp Ferenc 
kínai gyűjteményéből.  
 
Néhány szóban a kínai sárkányról: a 
kínai művészet hagyományos alakja, 
nagyon különleges lény, különböző 
állatok testrészeiből áll össze. Az 
egyiktől a fülét, a másiktól a szarvát, a 
harmadiktól a karmát örökölte. A lába, nyaka, feje szintén más-más állattól származik. (fej – teve, 
karom – sas, nyak – kígyó, láb – tigris, szarv – szarvas, fül – bika, pikkely – ponty). A kínai sárkány 
varázslatos képessége, hogy nem a fülével hall, hanem a szarvával! Kínában a sárkány évszázadokon 
keresztül a császárt jelképezte, ezért az uralkodó trónját sárkánytrónusnak, arcát sárkányarcnak, díszes 
köpenyét sárkányköntösnek nevezték. Amikor meghalt a császár, azt mondták, hogy egy sárkány hátán 
felment az égbe. A sárkány tehát császári jelkép, különösen, ha öt karom van a mancsán. A kínai 
sárkányt általában lángoló gyönggyel ábrázolják, amelyet egyedül vagy sárkánytársával kerget. Ennek 
az az oka, hogy a sárkánynak a gyöngyében rejlik az ereje, ezért nagyon kell rá vigyáznia, mert ha 
elveszik tőle, elveszíti erejét. Kínában úgy tartják, hogy a vizeknek – a tengernek, a folyónak – saját 
védőistenei vannak. Közöttük kiemelkedő helyet foglalnak el a vizek sárkánykirályai, amelyekről azt 
képzelték, hogy pompás víz alatti palotában laknak, ahol népes udvartartás veszi őket körül. A kínai 
mitológiában a sárkány elsősorban az esőért volt felelős. Úgy tartották, hogy ha „a föld egyesül a 
sárkánnyal”, az annyit jelent, hogy esik az eső. Előfordult azonban, hogy a nagy szárazságok idején 
emlékeztetni kellett a sárkánykirályt kötelességére, ezért a képmását kitették a tűző napra, hátha 
észbe kap.  
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KÉSZÍTSD EL SAJÁT SÁRKÁNYOS TÁLADAT! 
Hozzávalók: ragasztó, papír (fehér vagy színes), filc-ceruza-toll, gyöngy, és bármi egyéb, ami otthon 
megtalálható 
 
Alapnak használható papírtányér is, vagy tetszés szerinti méretű, köralakú fehér papír. Dekupázs 
technikával sárkányos szalvétát is használhatsz a díszítéshez vagy szabadkézzel is megrajzolhatod a 
sárkányodat. A tüzes lángnyelvek készülhetnek színes papírból, színezett fehér papírból, dekorgumiból. 
A gyöngyről se feledkezz meg, mert abban rejlik a sárkány ereje!  
 
LETÖLTHETŐ ANYAG 
„Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell…” című sárkánybarátkoztató feladatsor.  
https://hoppmuseum.hu/data/cikk/1503/cikk_1503/online_sarkanyos_kina_2014_web.pdf 
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