Az Őszközép Ünnepet a kínai holdnaptár szerinti nyolcadik hónap tizenötödik napján
ünneplik.A Hold, a holdnaptár szerinti augusztus 15-én kerekebb és nagyobb, mint más
hónapok teliholdjai. Ezen az éjszakán az emberek felnéznek az égre, a holdra, amely olyan,
mint egy jáde tányér, és távol élő családtagjaikra gondolnak epekedve a család
egyesüléséért. A vándorok, az otthontól távol lévők, honvágyat éreznek és hiányolják
szeretett hozzátartozóikat, ezért az Őszközép Ünnepet Egyesitő Ünnepként is szokás
nevezni.
Zhou Dinasztia óta (Kr.e.11 szd.-Kr.e.256) az ősi császárok szokása volt, hogy áldozati
felajánlást tesznek az őszi Holdnak. A Ming és a Qing Dinasztiák áldozatainak pekingi Hold
Oltár szolgált helyszínűl. Az átlagemberek ebben az időszakban a Hold istenéhez
imádkoztak békéért. Az Ünnep éjszakáján a családok felállitanak egy nagy tömjénes ládát,
megpakolják holdsüteménnyel, görögdinnyével, almával, datolyával, szilvával, szőlővel és
más áldozatul kínált finomságokkal, amelyek közül a görögdinnye és a holdsütemény
nélkülözhetetlen elem.

A modern társadalomban

az Őszközép Ünnep a kínai

ünnepek egyik legfontosabbika. A családtagok összegyűlnek,
holdsüteményt esznek és a békés Hold fényében megosztják
egymással örömüket bánatukat.

Élt valaha egy hős férfi, akinek HouYi volt a neve és a császár legjelesebb

íjásza volt. A felesége Chang’e volt. Az egyik évben perzselő forróság
köszöntött a Földre, mert az istenek 10 Napot bocsájtottak az égre. A
császár ekkor hivatta Yi-t, aki pillanatokon belül lelőtt 9 Napot a nyilaival,
csak 1 Napot hagyott meg, annak érdekében, hogy világítson és melegen
tartsa a Földet. Amikor a Nyugat Anyakirálynője megtudta, hogy Yi mit
tett, jutalmul megajándékozta a halhatatlanság elixirjével. Yi azonban nem

örült az ajándéknak, mert annyira szerette a feleségét Chang’e-t, hogy nem
akart nélküle élni, így arra kérte, hogy rejtse el az elixirt egy titkos dobozba.
De Feng Meng, Yi egyik tanítványa valahogy megtudta és elhatározta,
hogy megszerzi. Az alkalomra nem kellett sokáig várnia, mert a Holdnaptár
szerint augusztus 15-én Yi mindig vadászni ment. Ekkor Feng Meng betört Yi
házába és erőszakkal el akarta venni Change’tól az elixírt. Chang’e azonban
megtagadta, és a dulakodás közben inkább lenyelte , minthogy Feng
kezébe kerüljön.

Épphogy lenyelte, és hirtelen szárnyai nőttek tőle, így Feng elöl menekülve fel
.

tudott repülni az égre. Mivel imádta a férjét és közel akart maradni hozzá, a
Holdat választotta lakhelyéül, ahonnan minden éjjel őrízte álmát. . Egyenesen a
Guanghan Palotában landolt. Ott megkérte a Holdon lakozó Holdbéli Nyulat,
segítsen neki a Holdon termesztett füvekből férje számára is egy pirulát készíteni,
hogy visszaküldhesse neki a Földre. Chang’e azóta is a Holdbéli Nyúllal
füvészkedik, gyógyszereket készít, s továbbra is keresi férje számára a megfelelő
csodaszert, hogy egyszer újra együtt lehessenek. Amikor Yi hazatért és megtudta
mi történt, annyira szomorú lett, hogy nagy bánatában a feleségére emlékezve
gyümölcsöket és finom édességeket helyezett el a kertben és a ház előtt,
olyanokat, amelyek valaha Chang’e kedves virágai és ételei voltak. Az emberek,
amikor meglátták, hogy Yi mit csinál, mivel ők is nagyon szerették Chang’e-t,
csatlakoztak az íjászhoz gyászában és ajándékokat hoztak Chang’e tiszteletére.

