
Nap Balatonszentgyörgy

Az ember már az ősidőkben felismerte, 
hogy nap nélkül nincs élet, de tisztában 
volt pusztító erejével is. Szimbolikus 
jelentőségét növelte, hogy az időszámí
tásnak is a látszólagos napmozgás a 
legfőbb kulcsa. Ennek megfelelően szim
bolikája igen gazdag: összetett és ellent
mondásos (pl. a görög Apollón egy sze
mélyben gyógyító és pusztító napisten). 
Egyazon kultúrában, kultúrkörben tisz- 
t e I h e tik m i n t ég i testet— méghozzá több- 
féleképpen, napszak, hónap és évszak 
szerint (I. a legkülönfélébb napkorong
ábrázolásokat)—, attól elkülönülten mint 
istent vagy isteni megnyilvánulást (szin
tén többféle alakban), s párhuzamosan 
több jelképrendszerben mint azok fontos 
részelemét (pl. mint az égisten jó, jobb 
szemét, vagy a világfa gyümölcsét). 
Mozgása, elsősorban az éves napjárás 
számtalan mítosz, mese, idővel „tőidre 
szállt" történet alapja, kultusza pedig mint 
egy teljesebb csillagvallás része, a világ
vallások kialakulásához járult hozzá. A 
naphoz társul a meleg, a száraz, a nap
pal, a nyár, a tűz, az oroszlán hava, a 
vasárnap, az aktivitás, a termékeny itö, ill- 
pusztító erő, a szív, az arany, a kén, a 
gömbölyű (sárga, piros) gyümöícsök. a 
kalászosok, a sugaras szirmú, „tányéros" 
{fészkes virágzatú) virágok és sok állat: 
pl. a magasban kerengő ragadozó mada
rak (!. szárnyas napkorong), a sörényes 
oroszlán, olykor szarvas patások (I. az 
áilatöv Kos csiflagképe, szarvas). A 
megszemélyesített nap renszennt férfi, 
fiúisten vagy hérosz, a legfőbb égisten és 
a földistennő olykor legkisebbik fia, ahold 
és a többi planétaisten fivére (!. uráli 
Világügyelő Férfi) — Munkácsi Bernát 
szerint nap szavunk eredetileg „naj-pi" 
volt, s „nő-fit" jelentett—, akit sorsa ren- 
deí harcba szállni a sötétség és hideg 
hatalmaival, tavasszal győzedelmesked
ni, ősszel elbukni velük szemben, termé
kenyítő halálos nászra kelni az évente 
ugyancsak megújuló FölddeL Halál és 
újjászületés, a napisteni sors az osztály
része a misztériumvallások eredetileg 
termékenységisteneinek (Ozirisz, Tam- 
múz, Attisz, Adónisz, Mithras), mitikus 
héroszoknak és kultúrhéroszoknak (Per- 
szeusz, Órión, Héraklész, Lúg, Szigurd) 
vagy a tündérmesék hőseinek. A Nap a 
Holddal ellentétpárt alkot, férfias aspek
tusa is ilyen összefüggésbenjelenik meg. 
Olykor azonban nőként is megszemélye
sítik {ilyenkor a Hold a férfias). A japán 
Amateraszu napistennő a legismertebb, 
de Belső-Ázisa török népeinél, sőt a mi 
meséinkben is felbukkan a napanya alak
ja a főszereplő naphérosz mesehős 
mellett. Egy korábbi műveltségi szinten

ha naparanyból annyi karát vész el 
a fények vesztőhelyén,,.”

A Keszthelyi-öböl és a harmadában visszaállított Kis-Balaton ta
lálkozása felől széttekintve a táj még romlatlan, ősi képet mutat 
tölgyeivel, nádasaival, s a palackzöld víztükör mögött kéklő vulkáni 
kúpokkal. Titokzatos épület állítja meg ott, Balatonszentgyörgy ha
tárában az utazókat. Mielőtt bemennének körüljárja mindenikük, hátha 
megfejthető a talány. Távolabb apró termetű kicsi lovak messzi 
sztyeppékról és az ismert szürke gulya, amelynek százezres tömegeit 
valamikor innen hajtották a nyugat-európai piacokra.

Amikor évekkel ezelőtt a Gulya-csárda vázlatai készültekegy homokba 
süppedt világ, talán a hajdani Éden képe jelent meg előttem, amely alatt 
évmilliókkal ezelőtt elpusztult élőlényekből olaj fakad, mely elégetve 
csillogó világunk szerkezeteit hajtja, hogy aztán hullaméregkéntfertőzze 
környezetünket, s ahol most —  ezért— , százezres hadseregek néznek 
egymással farkasszemet. Ott terült el a sumér birodalom. Ur, Uruk, Kis 
Babilon. A torony.

Elgondolkodtatnak a pecséthengerek különös állatai, amelyekhez 
másutt nincs hasonló, s ma a Hortobágyon, Bugacon, a Kis-Balaton 
partján élik „génbank"-életüket.

A hengereken ott vannak a nádból hajlított hajlékok, amelyek a 
jurtákhoz és pásztoraink kontyos kunyhóihoz hasonlatosak. Az eltűnt 
birodalom ismeri a lovaglás tudományát, a kereket, kocsit, fedeles 
szekeret, az íjat, a visszacsapó íjat— előttünk áll a lovasnépek: szkiták, 
hunok, avarok, magyarok, kazárok, kunokvalamennyi tárgya, technikája, 
teljes anyagi életkerete. S az írás, rovás. Nem sumerologizálunk. De, 
hogy lehet ez, amikor már nem csak szavak, az anyag a tanú?

Történetek szólnak vándorlásokról, feltételezett kapcsolatokról.

Szarvas, Ciprus-csárda
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Gulya-csárda
Leletek Csepelsziget szakadó partján, —  gyors elhallgattatás; hon
foglaláskori falu Csongrád-Felgyőn, nem földbe vájt putrikkal, de 
jurtákkal, gerendaházak árnyékával és égetett téglából készült haj
lékokkal, —  elhallgatva, betemetve.

A tervezők itt vallanak. Mindenki titkokat idézett, lezárt ajtókat 
nyitogatott, s mint már többször is a Pécs Csoport életében ezúttal is 
közös mű született. De sehol sejtelmes, fenyegető mítoszok, hanem 
egy fénnyel átszőtt tiszta világ a végeredmény.

Kilencosztású tér (mint a szarvasi Ciprus-csárda), alaprajza négy
zet, a Föld jele; középpontjában a körrel, a Nap jelével.

A kupolák, palástok hajlított szerkezete Dulánszky Jenő szerke
zettervező leleménye. íj, hajlít, hajlék, hiju (tér), héj, haj, —  legősibb 
szavaink, egymás testvérei. A csárda kupolás térformája e szavakra 
rímel, a tojásdad torony csakúgy építészeti ősképeket idéz. A „titok
zatos" ezért oly „ismerős" a látogatók számára.

A falak elképzeléseink szerint földből, vályogból készültek volna, 
szent anyaföldből. (Az ósumer kor plan-konvex tégláját spirálisan 
összehajtogatott agyaglepény formájában tették a sablonba. A tégla 
ugyanúgy készült, ahogyan az áldozati kenyeret vetették.) A falak 
különböző meggondolásból végül égetett téglából készültek el.

A balatonszentgyörnyi csárda, amelyet a Dél-Balaton TSz építtetett, 
napenergiát hasznosít, énergiatudatos és takarékos üzemű, mint a 
Pécs Csoport sok más épülete is ilyen idíttatással készült, így, 
véleményünk szerint hidat építve az „organikus" és „racionális" épí
tészeti mozgalmak között.

Ma is ugyanaz a Nap süt fölöttünk, melyet Napistennek is nevezhetünk, 
aki Atlantisz egét is beragyogta.

(A mottót Nagy László: Elhullt bolondok nyomán, az ún. 1974— 76- 
os „tulipán-vitára” is célzó verséből vettem.)

Balatonszentgyörgy, Gulya-csárda

az indoeurópai népek is tisztelték a napot 
női alakjában (pl. ném. die Sonne). Ugyan
akkor Mezopotámia lakói, a török és finn
ugor népek, valalmint eleink mind a két 
égitestet férfinak képzelték. Ezzel ma
gyarázható, hogy pl. a türk kazárok és 
magyar szomszédaik kettős fejedelem
ségben éltek. A Nap—Hold ilyetén felfo
gása ismert másutt is, nap—hold dinasz
tiákkal a régi Indiában és Kambodzsában 
is találkozunk. Általánosságban a nap 
mindig az uralkodóban, a birodalom 
„szívében" ölt testet. A nap a kozmikus 
intelligencia — sok nép a szívet hitte az 
ész, szellem lakhelyének! —, abban az 
értelemben is, ahogy a fogalmat (gör. 
logosz, lat. spintus) a Biblia használja (Jn 
1,1). Ilyen napisten Apollón, a hindu Vis- 
nu, s ez is megmutatkozik a legendás 
Buddha és Jézus Krisztus napisteni ter
mészetében. Utóbbi a perzsa eredetű 
fényistenség, Mithras (Sol Invictus, 
„Győzhetetlen nap”) római tiszteletében 
gyökeredzik, de a Biblia is számos pár
huzamot von Krisztus és a nap között, és 
az evangéliumi születés- és szenvedés- 
történet is megannyi napisteni sorsmoz
zanatot rejt. A kora keresztény művészet 
Krisztust Héliosz napisten képében ábrá
zolta — a nap kerékszerű Krisztus-mo
nogram viszont, a csillagászati vonatko
zású keresztény bárány-, hal jelképek (a 
tavaszpont Jézus születése táján lépett 
át a Kosból a Halakba), a későbbi dics
fénybe, mandorlába öltöztetett Fiúisten, 
a napkorongot idéző szent ostya, a temp
lomok keletelése, a gótikus székesegy
házak rózsaablaka, ill. a sugaras napra 
emlékeztető barokk úrmutató mind arról 
árulkodnak, hogy a kereszténység tér
hódításának áraképpen az egyháznak 
tudomásul kellett vennie: alapítóját a nép 
csak a korábbi napistenekhez hasonló 
alakként fogadja el. Így lett Krisztus — 
Illés próféta nyomán— az „Igazság napja" 
(Mai 4,2), s később a nap az Igazságos
ság szimbóluma, jelezvén, hogy „min 
denre fény derül". Keresztény eszmekör
ben az Apokalipszis „napba öltözött 
asszonyának" (Jel 12,1—5) ábrázolásai 
az istengyermekkel terhes Máriát jelení
tik meg, napkorong (a mellen) Aquinói 
Szent Tamás, beleírt IHS monogrammal 
(a kezében) Sienai Szent Bernardin 
jelvénye. Keresztre feszilés-ábtázqiáso- 
kon, a világfa gyümölcseként az Újszö
vetség, az Ecclesia szimbóluma — pár
ban a Holddal (Ószövetség, Synagoga). 
A napsugarak általában a nap jótékony 
vagy ártó hatásainak közvetítőjeként je
lennek meg, mint simogató, ajándökosz- 
tó fénykarok (egyiptomi Atum), gyilkos 
gyújtónyilak (Apollón), ill. lélekmadarak 
útvonalai (Szibéria, eszkimó, indián mű
vészetben). A napsugárnak phallikus je
lentése is van a neki tulajdonított termé- 
kenyitőerőnek megfelelően. A nap arc
szimbolika velejárójaként jelenik meg a 
napsugárzás koszorú, korona és min
denekelőtt haj formájában, melynek
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tömege a nap erejét szimbolizálja: a hazát 
vesztett hérosz a sugártalan téli nap 
bágyadtságát jelképezi (I. Sámson). A 
napistenek hagyományosan hét ágba 
fonva viselik hajzatukat (I. uráli Arany Úr, 
Sámson). A magyar szólás szerint is, ha 
derült az égbolt, „hét ágra süt a nap", 
azaz bevilágítja a világ hét sarkát, mert a 
naiv világkép a teret a négy égtájjal és a 
„felül—középen—alul" tagolás hármas
ságával fejezi ki.

(Jankovics Marcell — részlet 
a Jelképtár c. kötetből)

Korona

Kifejezetten az Istentől származó ha
talmat jelképezi. Kovácsoltvas koronája 
volt a burját sámánoknak. A római csá
szárok Nagy Sándor példája nyomán 
eredetileg szalagot viseltek homlokuk 
körül, majd később abroncskoronát, dia- 
démot. A korona legegyszerűbb formá
jának tekinthető az olyan diadém, me
lyen sokszor mágikus erejű drágaköve
ket helyeztek el, s amelyről néha külön
féle szalagok, csüngök lógtak le, akár a 
sámánok fejdiszeirőf. liyen a magyar 
korona aisó — bizánci — része is. Az 
asszír és a babiloni korona Felsö-Egyip- 
tom koronájához hasonlóan egy magas, 
zári süveg. A bizánci császárok — miu
tán a legfőbb papi méltóságot és az állam 
fejét egy személyben képviselték— a két 
koronaformát is egy esítették; az abroncs
szerű díadémhoz zárt felső részt toldot
ták. A napisten sugaras fejdíszét idéző 
korona keletről került Európába, s szoros 
összefüggésben van a különböző patás 
állatok szarvával és agancsával, hiszen 
a korona ágai—éppúgy, mint pl. a Mózes 
homlokán (tévedésből) ábrázolt szarvak
— egyúttal fénysugarak is. Mind a koro
na, mind a szarv, mind a glóriaszerű 
fénysugarak égi eredetű hatalmat fejez
nek ki. A zsidó felfogás szerint — amely 
az Atyák mondásában gyökerezik — 
„Három korona van: a Tóra koronája, a 
papság koronája, és az uralom koronája. 
A jó hír koronája azonban felülmúlja 
mindeniket." A kabalisztikus szimboliká
ban a szefirotok fájának csúcsán az 
Abszolútum, az Én-szof jelképe a koro
na. A Bibliában a korona a tisztesség, az 
öröm, a nagyság, a dicsőség és az es- 
chatologikus győzelem jutalma, illetve 
megjelenítője. Koronát viselnek János 
Jelenéseiben a megdicsőült vének (Jel 
4,4), és maga az Emberfia is (Jal 14,14). 
Mióta a pápa Nagy Károlyt császárrá 
koronázta, azóta a koronák csúcsán he-

Aranykor

A titánok zabolátlan, erőszakos lények voltak, de egyenességüket 
nem lehet kétségbe vonni. Ezért is buktak el közülük oly sokan 
cselvetés és árulás miatt.

Fékezhetetlen erejük lehetővé tette, hogy uralmuk alatt a Föld 
virágkorát —  ma úgy mondjuk, aranykorát —  élje.

A feltörekvő új istenek megelégelték a hatalmas bálványok sugárzó 
életét. Sugdolóztak, összefogtak, de a korszakot formáló varázslathoz 
bátorságuk mégsem volt elegendő.

A Tejóceán a világ szélén feküdt; a kábulatig hevített titánok ma ott 
élnek a  Boldogok szigetén. A Tejóceán ezerévek alatt merült mélyen a 
föld alá a tűzmanók birodalmáig, akik aztán eltéphetetlen izzó láncokba 
verték a Boldogok szigetén lépre csalt titánokat. A Tejóceán a mindenkit 
szívesen fogadó Gaia meleg, nedves és örökké éhes öle.

... négykor ott lesz a bolt előtt. Fáradtan ébredt, nehezen tért 
magához. Ahhoz a  munkához, melyet végzett, gyakran éjszaka is 
virrasztania kellett. Az állatokra nagy szarvakat, álarcokat erősített, úgy 
festett a baromfiudvar, mint egy farsangra készülő leánykollégium.

Módszerem régi. Már az ókori Indiában is így csinálták. Középre a 
teknősbéka, rá a világhegy, köréje Vasuki a kígyókirály, balról a 
démonok, jobbról az istenek. Köpülik a Tejtengert.

Eljött az éjfél, a templom előtt még mindig sokan járkáltak. Leg
többjüknél gépfegyver. Rongyoshad, csak felvágnak a pisztolyaikkal, 
töltve legfeljebb néhány lehet közöttük. így is veszélyesek. Talán 
holnap.

Vadromantika!
Királyi teknősbéka, körülötted forog menny, földpokol- Tatár arcok, 

amerre a szem, ellát porzik a föld. A kán sátra körül hófehér óriáskígyó, 
délről jött papok hódoló varázslatot végeznek. Rezzenéstelenül ül a 
hurok közepén a hatalmas úr, kőarca örök mosolyt sugároz. Lassan 
perdül, nehezen fordul. Hamarosan trónörökös születik.

Kék fénnyel ragyog, forog a Föld, öleli, csókolja a Nap, elhagyott, 
kiszáradt szeretőként, botladozik körülöttük a Hóid. Csandradéva, 
vigyázz magadra!!!

Summázat

A régi dél-ázsiai templomhegyek mintájára szerkesztett épület 
mozdulatlan pendütéssel őrzi és fenntartja mindannyiunk féltett kin
csét, a holnapi napot.

Sánta Gábor
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