
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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AZ ŐS KAJÁN

Bíbor-palástban IBM Keletről 
A rímek All hajnaLáa.
J 6 t t  boro« k e d T T e l ,  p t r l p ü i n ,  
Zenuszerszimm al, d a lo tan  
É t  mellém ü lt le 0* K iJ In

Dohai legény, fülembe nótáz. 
Iszunk, lazánk i  én hallgatom. 
Plrot hajnalok hosszá sorban 
Suhannak el éa részegen  
kopognak be a i ablakon.

Srent Kelet vesztett boldogsága, 
E l a gyalázatos jelea  
£a a klclfrált köd-jövendő 
Táncol er? boroa aazlaJon 
6 6* Kaján birkózik Telem.

í n  rossz uaketben bób lokálok, 
A« fia Kaján Tálián bíbor. 
Feszület, két gyertya, komortág. 
Nagy torna ez, bűn végtelen  
S az asztalon ömlik a bor.

6-Babylon ideje óta 
Az 6» Kaján harcol Telem.
Ott járhatott egy eéda ötöm 
8  nekem azóta cimborám.
Apáin, eaánárom. Istenem.

Korhely Apolló, lán yos arcú. 
Palástja ciussian, loTa Tár.
De áll a bál éa súg a torna. 
Bujdoalk, egyre bujdaalk 
Vére* aaztalon a pohár.

..Nagyságos úr, kegyea pajtásom. 
Bouiáiu> már, nehéz a tejem.
Sok volt, aok volt Immár a jóból. 
Sok T o l t  a bűn, az éj, a Tágy. 
Apám, aok Tolt a szerelem.”

Nyögve kínálom törölt Untom, 
Törött szivem, de fi kacag. 
Robogva Jár, kel, la t az Élet 
Énekes, véres éa boros 
Szcut korcsma-ablaknnk alatt-

„Uram, kelj mással vledalra. 
Nekem aa öröm nem öröm, 
Fejfájás a mámor a a hírnév. 
Cudar álmokban elkopott 
A büszke Oroszlán-köröm."

„Uram, az én rögöm magy ar rög. 
Meddő, k isajto lt Mit akar 
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- éa Téráldamást 
Mit ér a i ember, ha m agyar!"

AZ ELTÉVEDT LOVAS

Vak ügetését hallani 
Eltévedt, hajdani lova&iuJt,
Volt erdők és ó-nádasok 
Láncolt lelkei riadóinak.

Dúl foltokban lmltt-amott 
6s sűrűből bozót rekadt n eg , 
Most hirtelen téli mesék 
Bemei kielevenednek.

Itt van a síLrfl, a bozót.
Itt van a régi, tompa nóta,
Alely a süket ködben lapult 

.Vitéz, bús nagyapáink A is ,

Kúértetes nálnnk aa- Oh  
S fogyatkozott aiámQ aa ember: 
S •  domb-kcritéset alkon 
Köd-gubában jár a, November.

Erdővel, náddal pőre ifk  
Benöttetl hirtelen, újra 
Novemberei, ködös magát 
Mait századok ködébe bújva.

Ctupa Térzée, eanpA titok,
Csnpa nyomások, csupa ősök,
Canpa erdők és nádasok,
Csnpa hajdani eszelősök.

Hajdani, eltévedt utas 
Vág neki lij hlnárú atnak.
De nincsen fény, nlncí lámpa-láng 
Es hírük sincsen a faluknak.

Alusznak némán a falok.
H oltat álmodván dlderegvo,
S a köd-bozótból kirohan
Ordaa, bölény s nagymérgft tnedva.

Vak ügetését hallani 
H ajdani, eltévedt lovainak. 
Volt erdők és 6-nádaaok 
Láacolt lelkel riadóinak.

Ady Endre

lyet kapott a kereszt jele is. Ilyen a ma
gyar szent korona is, mely a többi hozzá 
hasonló koronával együtt igen sokban 
emlékeztet a szibériai sámánok koronái
ra, mindössze utóbbiakon kereszt helyett 
a már fentebb említett, égi eredetű hatal
mat és erőt szimbolizáló szarvakat-agan- 
csokat láthatjuk. Első szent királyunk 
görög eredetű neve. (Hagiosz-) Sztep- 
hanosz latinra fordítva (Sancta) Coronát, 
azaz (Szent) koronát jelent. A kúp formá
jú pápai tiarán 1300 óta három korona 
tornyosul egymás felett. A Van Eyck test
vérek genti oltárképén az atyaisten fején 
is ilyen tiara figyelhető meg, mely a szent- 
háromságot szimbolizálja. A koronaszim
bolikus funkciójának fontosságát a Szent 
István-korona igen szépen példázza, 
hiszen magát az államottestesitette meg, 
melynek a magyar közjog szerint egyen
lő tagja volt a király és a nemzet. Alatt
valói mindig egészen különleges tiszte
letben részesítették ezt a tárgyat, mely „a 
szentség dicsőségét és tiszteletét jelké
pezi..." — amint az a koronázási ordó 
szövegében hangzik. Keleti vallásokból 
ismert a házasságkötés szertartása al
kalmával történő megkoronázás is, a 
házasság Istentől eredő szentségének 
kifejezéséül.

(Szemadám György — részlet 
a Jelképtár c. kötetből)

Napkorona, 
aranyalma, 
pásztorbot, 

suba

„A társadalmi rend egy bizonyos sza
kaszában... a király személyét, ha sza
bad magunkat így kifejeznünk, a világ
mindenség dinamikus központjának te
kintik, amelyből minden égtáj felé erővo
nalak sugároznak, s bármely mozdulata
— fejének elfordítása, kezének feleme
lése — azonnal befolyásolja és súlyosan 
megzavarhatja a természet valamely 
részét."

(J. G. Frazer)

A koronázási jelvények és a koronázá
si szertartások rendje évszázadok óta 
foglalkoztatja a magyar történészeket, 
régészeket és a művészet történetének 
búvárlóit. Ipolyi Arnoldtól László Gyuláig, 
Deér Józseftől Kovács Éváig, Fügedi 
Erikig, Vajay Szabolcsig többen és több
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nézőpontból írlak róla; e sorok frója a 
népünk körében éiő hiedelmek segítsé
gével igyekszik koronázási jelvényeink 
funkcióját megközelíteni.

A magyartörténelemben utoljára 1916. 
december 30-án, IV. Károly magyar ki
rállyá koronázásakor került sor a koro
názási szertartásokra, s akkor kerültek 
elő a vasládában őrzött királyi jelvények: 
az országalma, a jogar, a királyi kard, a 
koronázási palást és a királyi korona. A 
korabeli sajtó részletesen beszámol a 
szertartásró!, amit igyekeztek a legap
róbb részletekig a hagyományoknak 
megfelelően rendezni. A Mátyás-temp- 
lomban Csernoch János hercegprímás 
tette IV. Károly fejére a koronát, adta 
kezébe a jogart és az országalmát. A 
templomi szertartást az eskütétel követ
te: a király — az újságíró szavaival — 
„fején Szent István ragyogó koronájával, 
vállán Szent István ragyogó aranypalást- 
jával" kelet felé fordulva, jobb keze három 
ujját esküre emelve, déli tizenkét órakor 
esküt lett, s azlán fehér lován felvágtatott 
a koronázási dombra, s a négy égtáj felé 
csapott kardjával, „fenyegetően és vé
dőén".

A magyar nép körében országszerte 
ismert képzet, hogy a Nap délben megáll. 
A moldvai csángó balladában: „Mit ha
zudsz, te Mónár Anna,/Mikor mostan álló 
dél van". A szabolcsi népdalban: „Még a 
Napnak is van/délben megállása,/csak 
az én szívemnek/nincsen maradása". A 
ditróiak „azt mondják, hogy az oltárkő a 
világnak a közepe. Hogyha a Nap odaér, 
megáll egy pillanatig, s amikor megáll, 
árnyék nincs sehol." A „delel” szó kifejezi, 
hogy a Nap délre van tőlünk, amikor 
„delel", s országszerte az a tapasztalat, 
hogy a Napnak háttal állva (a nép közé is 
lejutott versike szavaival: „előttem van 
Észak, hátam mögött Dél, balra a Nap 
szentül, jobbra megint kél") akkor van 
dél, ha át tudjuk lépni az árnyékunkat. De 
emellett a racionális megközelítésű ta
pasztalat mellett a nép regéiben minde
nütt olyan tornyokat, romokat, hegyeket 
nevez meg, amelyeknek délben nincsen 
árnyéka, s több olyan kútról is beszél, 
amelybe délben belesüt a Nap. (Jogos
nak látszana a nép makacsul őrzött, 
„csacska beszéde" alapján arra gondol
ni, hogy őseink valamikor olyan területe
ken is jártak, ahol valóban a fejük fölött 
delelt a Nap.) A karcagi juhászok is tud
ják, hogy délben a Nap megáll, s tudják 
azt is, hogy „mindig másik csapáson 
megy, mindig az előző mellett, és mikor a 
leghosszabbat eléri, akkor kezd vissza
felé menni". Juhászaink, pásztoraink, 
csikósaink alapos csillagászati ismere
tekkel rendelkeztek: a Nap járásán kívül 
ismerték az egész csillagos eget, a csil
lagok mozgását, az „örökké mozdulat
lan" csillagokat, s úgy tűnik, hogy— Ipoly i 
szavaival szólva — „a csillagokba emel
kedett mítoszok" a ma emberének is 
megszólalnak. A koronázási jelvények

A nap melege

Szükségét érezzük olyan gondolatoknak, tárgyaknak, épületeknek, 
amelyek összekötnek bennünket múltunkkal és remélt jövőnkkel. Ezek 
az érzések tartanak meg minket napi gondjainkban, örömeinkben. 
Minden ilyen dolog jelkép értékű, felmutat egy igazságot, segít 
tájékozódni a világban, mert elveti a felesleget, de felerősíti a dolgok 
lényegét. A lényeges leggyakrabban az egyszerűségben rejlik, s a 
nemes szerénységben, átgondoltságban.

Érzéseket, érzelmeket várnak, hazaváró várakat, befogadó öleket, 
éltető meleg fényt. Színek szemei, formák testjei, ti szóltok hozzánk.

Ösztönös építészet, ösztönös rend. Ez uralkodik újra itt, mint 
hajdanvolt fénykorában. Az az ösztön, amely biztonságra törekszik, 
véd, óv, rejt és erőt ad a megmaradáshoz, elrettenti a betolakodót. Itt 
uralkodik az életnek az a formája, mely az ég felé tör, az a bizalma, ami 
minden teremtményt lélekkel lát el, s maga mellé állít.

Szent erőd, láthatatlan tudós könyvtár életek könyveiből összesi
mítva. És üzenet, legfőképp üzenet, amely nem szavakkal szól. 
Elmélkedés, elmélyülés, nem látható panasz, kérés, remény és vágy 
fehér fala! Te egy varázslatos pillanattal elmondod azt, amiről csak 
rokon népek, s rokon történelmek szólhatnak. Megengeded lóvá tenni 
az autót, seprűvé a repülőt. Te arcot, képet adsz rólunk, ha ismeretlen 
közelít felénk, s istenekké, emberekké form álsz kedvedre 
mindannyiónkat

Térdeplünk az épület tetején a Föld felé fordulva és a sárga vályog, 
fehér mész és veres szőr mondja azt: egyazon anyagból gyúrattál, én 
voltam a teremtőd.

Minden építő lyukat fúr a mélybe, utat nyit, erőket szabadít ki, olyat
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mint a vulkán. Rajta keresztül közlekednek a lelkek. Kutat ás, vizet 
fakaszt minden igaz építő. Az ő elmúlását megsiratják a madarak, 
pusztulásán századok keseregnek, s az ő büszkeségéből ifjak szab
hatnak mellényt. Erő gyűlik és sugárzik a megtalált összhang helyein. 
Ezért keresik fel. Uralkodik mint szolgáló, poros utak, poros kedvese. 
Ilyennek látjuk e hajlékot s benne munkánkat. Az épület Ázsia füves 
pusztái felé vezeti a látogatót, talán egy lovasnép sátortáborának 
középpontjába, széttöredezett, szeretett falvaink világába, pászto
rainkhoz, s mai napjainkhoz. Ez a teret és időt átölelő utazás meg
lepően rokon a nemezkészítő népek történetével, a nemezkészítés 
hagyományos területeivel, melyeket egy hidegebb éghajlatú vidék 
szőrmeviselete és használata, illetve egy melegebb táj vászon és lepel 
viselete kísér. A szentgyörgyi erődvár különös módon tereli gondolatain
kat egy megsejtett őshaza világába. Azt sugallja: ha rám figyelsz, 
hazata iá lhatsz őseidhez, itt m egleled hazahozott darab ja it 
lényegünknek. E ház kisugárzásában nemezt használni természetes. 
A tojásdad alakú, kúpos torony alatti méhkas formájú kupola, e kis „sub 
rosa" terem, benne a tűzzel, a kemencével, egyértelmű késztetést ad 
a nemezkészítőnek, mivel anyagának lényegi puhaságában, 
rugalmasságában rejlik, rokona a kerekded formák építészetének, a 
simogató, tapasztó, nyomakodó kéznek. Az ősi sátrak bejárata 
mindenkor a legfontosabb közlendőt mondja el az érkezőnek. A pász
tornép hitvilága, e képben elmesélt rege került a nemeztakarókra, a 
Balaton és a Kis-Balaton érintkezési pontján álló épület legbelsőbb 
terének kapuira, padkáira. Az elmesélt világkép alulról felfelé, a fény 
felé építkező rendet mutat.

Kapcsolata az épülettel jelképes és gyakorlati egyszerre. Jelképes, 
hiszen múltunk és jövőnk olyan képét, formáját keresi, amelyet pontosan 
nem ismerünk, legfeljebb ha segítünk. A nemez készítése mindig 
esetleges, mivel gyúrásakor elmozdul a minta, színei egymáson 
áttűnőek, az elképzelés így sejtéseken át valósul meg, utólag nem 
javítható, nem másítható. E sejtelmesség rokonítja az építészeti 
álommal. Ugyanakkor gyakorlatias is, hiszen zártságot teremt, véd az 
avatatlan szemektől, de legfőképp meleget ad, az állatok melegét, az 
otthon melegét, a Nap melegét.

Nagy Mari —  Vidák István

szempontjából két csillagnak, a Napnak, 
amelyet népünk isteni erővel ruházott fel, 
és az Északi Sarkcsillagnak: az ég köze- 
pének-köldökének van szerepe; s több 
adat arra mutat, hogy a korona drágakö
veinek is csillagászati (asztrológiai) vo
natkozásai vannak.

Az alföldiek a Napot sok helyen ma is 
„Öreg"-nek nevezik, s reggel imával 
köszöntik. (Arany János is „öreg"-nek 
nevezi a Napot, akiben ő is az Istent látja: 
„íme az öreg Isten, világ szeme, napja...") 
A népi adatok világánál látjuk, hogy a 
király — akár tudtával, akár tudtán kívül
— voltaképpen a világ közepe fölött dél
ben megálló „öregnek", „világ szemé
nek": a Napistennek tesz hüségesküt az 
ősi alkotmányra.

Berze Nagy János érdeme, hogy a 
„világ közepe", „föld köldöke", „ég köze
pe”. „ég köldöke" képzeteket ősvallásunk 
alaptételeivé tette. Az ég s föld közepé- 
ről-köldökéről a magyar nyelvterület 
minden tájegységéből van adatunk, s 
száznál több adat birtokában leszögez
hetjük, hogy az ég s a föld köldöke-köze- 
pe az emberközpontú paraszti világkép
ben az a hely, ahol az ember áll, ahol 
leszúrja botját, vagy ahol „elvágták a 
köldökét".

A világ közepe tizennégy adat szerint 
ott van, „ahol leesett az aranyalma". Az 
„égigérő fa" típusú mesékből tudjuk, hogy 
a legfelső égi rétegben, a Nap birodalmá
ban minden aranyból van, fű, fa, virágok, 
a fán is aranyalma terem. A kisterenyeiek 
például Maconkát tartják a világ közepé
nek, mert „ott esett le az aranyalma, amit 
Szent Péter ejtett el." Szent Péter népünk 
meséiben és tudatos megfogalmazásai
ban is a mennyország kapusa. Az ég 
közepén-köldökén áll, s amit elejt, az az 
emberlakta világ közepére esik. (A kara- 
kószörcsökiek is azért tartják falujukat a 
világ közepének, mert a rege szerint Szent 
Péter elejtette a mennyország kulcsát, s 
azt a falu határában találták meg.) A föld 
közepét-köldökét az ég közepéről-köldö- 
kéröl leesett aranyalma jelöli. Az adatok 
másik csoportja arról tanúskodik, hogy a 
világ közepe-köldöke az egykori magyar 
állami élet központja (Székesfehérvár, 
Esztergom, Buda, Pozsony), s ezt a ki
tüntető címet vagy az aranyalma leesé
sével, vagy az említett városok központi 
irányító szerepével indokolják. A követ
keztetést az adatok egyértelműen adják: 
a világ közepén-köldökén állt mindenkor 
a királyi szék, s az uralkodó jelvénye a 
Nap birodalmából, az ég közepéről-köl- 
dökéről leejtett aranyalma. Ohmann Béla 
szoborkompozíciójának felirata is, a szé
kesfehérvári téren, arról vall, hogy az „or
szágalma szimbolizálja Székesfehérvár 
egykori koronázó székváros jellegét és 
az akkori állami élet központját". Az or
szágalma (amely aranyozott is!) „azo
nos" a világ közepét-köldökét jelölő 
aranyalmával, jelképezi, hogy a király a 
Nap földi képviselője. (A honfoglalás
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korában, a kettős királyság idején a szent 
király neve „kündü'1, s a török eredetű szó 
jelentése: „a Nap fia".)

A föld köldöke, a világ közepe a nőne
műnek képzelt, kör alakú, megszemélye
sített föld-istenasszonyának köldöke. 
Absztrakció: az ember köldöke akkor (s 
csak akkori) van a „világ közepén", ha az 
emberi testet a mértan és az anatómia 
törvényei után a körbe rajzoljuk, mint 
ahogy a világ belső rendjét kereső Leo
nardo is tette. A világ közepén, a föld 
köldökénél emelkedik az égigérő fa az 
epekbe, s nyúlnak te gyökerei az alsó 
világokba.

A föld köldöke (az ég köldökével együtt) 
a in. Ur-i dinasztia idején, az i. e. 21 . 
században született sumer énekekben 
bukkan föl először, majd később más 
sumer énekekben is. A sumer szövegek 
ben a föld köldöke mindig a birodalom 
központját jelenti. Az ókori népeknél 
később is találkozunk a föld köldökének 
képzetével, a zsidók, az egyiptomiak, a 
görögök s (etruszk közvetítéssel) a ró
maiak is többször írnak róla. A föld köl
döke, más szóval a világ köldöke az inkák 
mitológiájában is előfordul. Az inkák biro
dalmukat, éppúgy, minta babiloniak vagy 
az egyiptomiak, a „négy világtáj birodal
mának" nevezték, Az inka mítosz lénye
ge. hogy az inkák őse arany pálcájának 
leszúrásávaljelölte ki a helyet, ahol Cuzco 
városát később felépilették, s az arany 
pálca — Éva Lips szavaival — „hatvan 
cemtiméter hosszúságban és csillaggal 
koronázva az uralkodói méltóság jelvé
nye lett". Cuzco nevének jelentése is: 
„köldök". A „világ köldöke1' elnevezés 
(feltehetően az indián kultúrák közvetíté
sével) később Húsvét-sziget régi nevé
ben (Te Pito 0 te Henua) is feltűnik.

László Gyula 1938-ban a jogarokról írt 
tanulmányában valamennyi addig ismert 
adatot számbavett s a rá jellemző alapos
sággal elemzett. László Gyula adatsora 
hoz, mint új adat, az inka rege kapcslódik, 
amely kétségkívül a történelem előtti 
időkben került át Ázsiából az amerikai 
kontinensre. A magyar jogar legrégibb 
előképe mindenesetre közös lehet az 
inkák csillaggal koronázott méltóságjel- 
vényével. Jogarunk kristálygömbjérői 
Róheim Géza a tükör és a Nap ana 
lógiája alapján — kimutatta, hogy Napjel
kép. A népi adatok és a történelmi ana
lógiák igazolják, hogy a magyar jogar a 
világ közepét-köldökét kijelölő bol uralko
dói jelvénnyé vált utóda.

A magyar pásztorok közt öt helyen 
találkoztam a „kardvágás" ősi szokásá
val. Az öt adat a magyar nyelvterület 
egymástól távolesö pontjairól származik, 
így feltételezhető, hogy a szokás az egész 
magyar nyelvterüfeten élt. Alpári adat: „A 
számadó mondta el, hogy hogy' tudta 
távoltartani Veszett Sándort. Hát ez vót a 
szóbeszéd, hogy ha kurtakigyófejet, de 
kurtakígyó legyen, szárított kurtakígyó- 
fejet a csapóvégsugárba belekötöd,

„Mielőtt a világot tökéletesre alakítanánk, talán 
fontosabb lenne azt nem tönkretenni"

(Paul Claudel)

A válság váratlanul érkezett. 1973 novemberében a nyugati civili
záció első' ízben került energiaembargó alá. Járműveit, gyárait és 
fűtőközpontjait a leállás veszélye fenyegette, ezért rá kellett ébredniük, 
hogy energiaéhes fogyasztói társadalmunk bizonytalan alapokra épült. 
Ma ismét van olaj, mégha azért lényegesen többet is kell fizetni, de a 
világ már nem olyan, mint 1973 novembere előtt volt és nem is lesz 
többet olyan. Az egész világon eluralkodott az energiakészletek és az 
életszínvonal növekedésének féltése. Az energiapazarlás bűn lett, 
újfajta energiahordozókat keresnek, mert a kimerülő kőolajkészletek a 
továbbiakban már nem tekinthetők egyedüli energiaforrásnak.

Az újságokban és a televízióban az utóbbi időben mind gyakrabban 
tűnnek fel olyan szokatlan formájú épületek képei, amelyek fűtéséhez 
nem olajat, hanem a Napbói származó energiát használnák. E hirek 
alapján az embereknek olyan érzése támadt, mintha a napenergia 
hasznosítása a háztartásban valami teljesen új, eddig soha nem 
alkalmazott dolog lenne. Elfelejtkeztünk arról, hogy a napenergia 
hasznosításával évezredek óta foglalkozik a tudomány, századunkban 
újból felfedezték és napjainkban ismét az emberek millióinak van 
hasznára.

Már nem sokáig engedhetjük meg az olaj eltüzelését, mert abból 
életfontosságú ipari nyersanyagokat, vagy akár proteint is előállítha
tunk. Már nincs nagyon távol, hogy az olaj fűtési célokra történő 
felhasználását megtiltsák, és ezt nem politikai, hanem ésszerűségi 
okok indokolják. Be kell látnunk, hogy az energiapazarlás és ezzel a 
környezet szennyezése egész civilizációnkat szétrombolhatja. A ka
tasztrófa elkerüléséhez „tiszta" energiára van szükségünk, ez a felis
merés azonban nem csak a mérnökökre és a tudósokra vonatkozik. 
Építészeknek, építtetőnek, politikusnak egyaránt fel kell mérnie fele
lősségét és segíteni a megoldásban. (P. R. Sabady)

„A napenergia biztosította az emberi életfeltételek biológiai alapjait. 
A különböző elképzelések megvalósításánál a napenergia hasznosí
tása az emberi értelem próbája. Ez a kimeríthetetlen energiaforrás igen 
előnyös: minden ember számára egyformán rendelkezésre áll, nem
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igényli a hatalmi visszaélések forrásait jelentő gigantikus átalakító 
berendezéseket, hanem mindenki számára biztosítja a független fe j
lődést és a takarékos önellátás lehetőségét. A világ energiagondjának 
műszakilag lehetséges megoldásai közül a napenergia hasznosítása 
az egyetlen, amely műszakilag, gazdaságilag, ökológiailag, politikailag 
és társadalmilag egyaránt kielégítő megoldást tesz lehetővé." (A. 
Fornallaz)

Sabady 1980-ban kiadott könyvének sorait olvasva lehetetlen nem 
észrevennünk, hogy 1973 után 1990 is robbanással fenyeget. Itthon az 
október 25-e és 29-e között a taxis-blokád és az iraki öbölválság torz 
tükörképe a cserbenhagyott 56-os magyar forradalomnak és a szuezi 
kalandnak. Legfőbb tanulságként tudatosodhatott bennünk kiszolgál
tatottságunk, —  mi nem 100 napra elegendő olaj-tartalékkal rendel
kezünk, mint a nyugati országok, örülhetünk néhány napos készletnek 
is. El kellene gondolkodnunk végre a fent idézett sorokon, addig amíg 
késő nem lesz, addig, amíg el nem takarják előlünk a Napot.

Az épület szezonális üzemű. A súlypontban lévő kilátótorony egyben 
kemence, melegmagként is funkcionál. A négy kupolából kettő köz
vetlenül az éttermekbe vezeti a nap fényét és hőjét.

A másik két kupola légkollektorként működik úgy, hogy a tetőtéri 
napvermekből a meleg levegőt ventilátor juttatja a keresztalakban futó 
főfalak járataiba. A falak kb. 12 óra késleltetéssel juttatják a hőenergiát 
az épület helyiségeibe. A földig futó tetőfelületek szélvédelmet, így 
védőzónát biztosítanak a centrálisán szervezett funkciók számára, 
nyáron a nagy meleg, ősszel, tavasszal a hideg ellen.

Az alkalmazott passzív napenergia-hasznosítás lehetővé teszi a 
fűtési rendszer nélküli létesítmény megnyújtott, kb. 8— 9 hónapos 
üzemeltetését.

A távlati, egész éves üzemeltetés érdekében, a padlófűtéshez szük
séges csőkígyókat lefektettük.

Az energianyerés eszközéül hőszivattyút terveztünk be, a Balaton 
közelsége miatt terepszinten lévő talajvíz-bázisra építve.

Koppány Imre

megkerülöd a ménest, és minden égtáj 
felé elsuhintasz, nincs az istennek az az 
ellensége, aki megközelíthesse a mé
nest, mert nincs hozzá ereje." A magyar 
pásztor is,a maga szűk portáján a ..négy 
világtáj ura", s ostorával, ugyanúgy, mint 
a király a kardjával, a négy világtáj felé 
vág, „fenyegetően és védőén". A királyi 
kard helyett pásztorainknál az ősibb os
tor szerepel, de funkciója ugyanaz: távol
tartani .isten ellenségeit". A pásztoroknál 
a „vágást" mindig megelőzi a jószág 
körbejárása, körözése (ez a Nap járására 
is utalhat), ami királyi szertartásainkból 
már az első források szerint is kimaradt.

Az alföldi juhászok hiedelme (de az 
erdélyi magyar nép körében is megtalál
ható), hogy ha a juhász felveszi a subá
ját, akkor a rontó erőktől védve lesz. A 
Dézs-környéki falvakban így beszélnek: 
„A juhász a subát felveszi és a botját a bal 
kezében tartja, mert balog el tudja űzni a 
veszélyt. A subát felveszi és a botját 
elveszi a jobb kezibül a balba." A suba 12 
bőrből készül, 11 vagy 12 sugaras, a 
Napot jelképezi. A juhász a botját bal 
kezébe veszi, mert az alvilág fordított 
világ, balvilág, az alvilág erői ellen bal 
kézzel kell fellépni. A szentgáli (cifraszű
rös) juhász is bal kezében tartja botját, s 
fölötte ragyog a 12 sugarú Nap. A koro
názási palást középső díszítménysora 
az „égi táltost", Jézus Krisztust ábrázolja, 
tizenkét tanítványával, s alatta a tizenkét 
sugár megismétlődik. A koronázási pa
lást, amit a király vállaira terítenek, épp
úgy a Nap erejével védi a királyt az „ör
dögi kísértetektől", mint a juhászt a maga 
11 vagy 12 sugaras subája.

A magyar mitológiában az ég s a föld 
köldöke képzeteknek fundamentális 
szerepük van. A királyi szék a világ köze
pén, a föld köldökén áll. A világ közepé
nek kiegészítő ellentétpárja az ég köze
pe. Az ég közepe-köldöke magyar 
népünknél is az Északi Sarkcsillag. A 
múlt században még Bábamutullája, 
Furucsillag, Göncöltéritöje, Szent Péter 
agara néven ismeri népünk, s valószínű, 
hogy a mennyország kapuja" csillagnév 
is az Északi Sarkcsillagot (vagy az ennek 
helyén egykor valóban létezett „kiutat", 
„kaput" a világmindenség távolabbi tar
tományai felé) rejti. Az utolsó két évtized 
ben gyűjtött csillagnevek is igazolják, hogy 
pásztoraink szinte kivétel nélkül ismerik 
az Északi Sarkcsillagot, és sokan tudják 
azt is, hogy a „Kicsi Göncöl" rúdjának a 
harmadik, az „örökké mozdulatlan" csilla
ga az „ég közepe".

Az Északi Sarkcsillag Földünktől ezer 
fényév távolságra van, s Földünk forgás- 
tengelye, amint azt a „sarkcsillag" elne
vezés is mutatja, jelenleg éppen feléje 
mutat. A forgástengely hajlásszöge a 
földpálya síkjához 66'33', de ez nem 
változatlan érték: a földtengely kisebb- 
nagyobb mérvű elmozdulása következ
tében időről időre jelentéktelen eltérése
ket mutathat.
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A Nap naponként változó helyzetű 
de le léseivel m egrajzo lt útvonala (amit a 
két térítő között egyszerű m egfigyelések
kel is rögzíthettek) volt az a z  alap, am ely
re az e llen té tek egységében —  t é l i -  
nyári napfordulókban, az é le i pusztulá 
sában és ú jjáé ledésében stb. —  látó ó'si 
világkép épült. A két v ilágkép-fogalm azó 
csillag: az é letadó Nap, az ég világm ele- 
gitö , v ilágterm ékenyítő istene, a térítők 
közti útja ival; s az Északi Sarkcsillag: az 
ég közepe-kö ldöke, a  Nap, a Föld és az 
Északi Sarkcsillag (vagy a mai helyéhez 
valam ikor legközelebb á llo tt „kapuőrző" 
csillag) á llandó „együtt-járását" ism erték 
le l történe lem  előtti őseink. A jégkorszak 
elm últával, am ikor a trópusi övezetekről 
fe ljebb és fe ljebb kerültek, egyre fon to 
sabb szerepet kapott világképünkben az 
Északi Sarkcsillag.

A m agyar k irá ly neve a honfoglalás 
idején s az azt megelőző századokban—  
m int m ár láttuk —  „kündü" (a Nap fia), az 
egész em berlakta v ilág fö ld i képviselője. 
A király „széke" a v ilág közepén, a fö ld  
köldökén áfl. Az egykorú adatokból tud
juk. hogy a  kirá lynak a „keletelt", azaz 
szentélyükkel keletnek forduló tem plo 
m ok kapuiban (in te rle o n e s—  a kapuőr- 
ző oroszlánok között, ez a kifejezés, m int 
ism eretes, a legfelsőbb döntések jogi 
form ulája is lett!) vo lt fe lá llítva a széke, s 
a keletre néző nép felé fordulva (ő maga 
nyugat felé nézett, m in ta  trónoló Krisztus 
a te je  fölött, a  kapu tim panonjában —  
vagy az eredetileg m iseruhának köszüit 
királyi paláston, a mai népszerűsítő mű
történeti leírás szerint) te tt igazságot.

A m agyar királyi koronán a kereszt —  
stud tunkka l csak a m agyar koronán! —  a 
három  mérési pontban, egész szám ok
ban kifejezve 67,67, illetve 66 ‘ -bán észak
ra dől, s ez néhány szögpercnyi eltérés
sel egyezik a  Föld tengelyének a kerin
gés pá lyasík jához hajló szögével, vagy 
más m egközelitássei: a Nap delelési 
vonalának, a két té ritö t összekötő egye
nesnek az Északi Sarkcsillaghoz mért 
szögével. A  király a „föld köldökén" ülve, 
az ..ég köldökével" áflandó érintkezésben 
áll, s így képvise lte {helyesebben éppen  
ezért képvise lhette) az em berlakta fö l
dön az ég iek akaratát.

A  szakirodalom ban a kereszt dőlésére 
eltogadható m agyarázatot nem találtunk. 
A kuta tók közül többen azon az á lláspon
ton vannak, hogy a  keresztet a XVI. szá
zadban te tték a koronára, akkor ütötték át 
Jézus Krisztus köldökénél a  rekeszzo- 
máncos lapot. (Hogy ez a m űvelet tech 
nikaitag kívihetö-e, s ha igen, mi módon, 
azzal itt nem kívánok foglalkozni, bár ez 
a kérdés is m egérne egy alapos „funkció- 
vizsgálatot11!) A történelm i Magyarország 
hat szélességi fok közötti területen he
lyezkedett el, a  k irá ly hol itt, hol o tt „funk
cionált". A  m esterek, akik a koronára a 
keresztet rátették, a tem plom onként vá l
takozó dö lésszög he lyett az egész em
berlakta viiágra je llem ző dőlésszöget

„A rovásírás ere.detileg a táltosok—sámánok (javasok, javasasz- 
szonyok, orvosok) valamint a nemzetségfők és törzsfök közvetlen 
környezetének titkos tudománya lehetett, és csupán babonás— varázsos 
erejének a kereszténység elterjedése utáni megszűnésével válhatott 
általánosabban ismert szellemi közkinccsé.”3

A nagyszentmiklósi kincs rovásfelirataít..." tehát olyan archaízmusok 
jellemzik, amelyek alapján legkorábbi nyelvemlékeinktől jóval korábbra 
helyezhetők... Árpád-kori emlékeinket 300—400 évvel megelőzik."1

„Verancsics Antal: Betűk gyanánt bizonyos jegyeket metszenek 
kocka módjára négyszögletűvé faragott botokra, s a sort, mint a zsidók, 
egyiptomiak és törökök jobbról balra viszik,... egy legfeljebb két ilyen 
sor, némi pontok hozzáadásával, a jegyek számához képest igen sok 
éneimet ad."

„A szavak elválasztására pontokat használnak... Hasonló elválasz
tó jeleket találunk a türk rovásírásban, valamint kazáriai rovásfelira
tokon."2

....a magyar rovásírás egyedül fejlődött magas fokú rövidítéses ún.
ligaturás írássá.1

.,A mássalhangzós jelleg, asorvezetés,valaminta jelek egy részének 
hasonlósága és azonossága: közös tulajdonsága valamennyi 
rovásírásnak. Ez a közös eredet világosan bizonyítja azt, hogy a 
magyar rovásírás is az írás történeti fejlődésének szerves része, éppen 
úgy, mint a türk."2

trA latinbetűs írásmód bevezetésével... nyelvi nehézségek adódtak 
Az olvasó minduntalan tanúja lesz annak a harcnak, ahogy nyelvünk 
küzdött az... idegen (latin) betűkkel szemben. Tény, hogy a magyar 
nyelvet latinbetűs írással jegyezni csak nagy torzítás árán, vagy 
egyáltalán nem volt lehetséges."2

„Az addig még elevenen-szívósan őrzött magyar rovásírás a XVII. 
század második felétől rohamosan feledésbe megy... Papirosra írott, s 
magyar nyelvű szövegek lejegyzéséhez idomított latin betűsor a tudást 
közkinccsé tette, a pálcákra, botokra rótt írás pusztulásra ítéltetett... 
Használata legtovább a Székelyföldön mutatható ki."3

„Népünk tudatában —  és a köznapi gyakorlatban is —  a számrovás 
maradt meg. Ennek egyik oka, hogy még 80— 100 évvel ezelőtt is a 
pásztorokat és az adóhatóságokat törvény kötelezte a számrovásbot 
használatára."2

Nem is kell mondanom, hogy mindig, minden épület esetében, s ilyen
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a Sánta Gábor tervezte balatonszentgyörgyi Gulya-csárda is, a 
társművészek legelemibb kötelessége, hogy munkájukkal alkalmaz
kodjanak; megközelítsék, kiteljesítsék az építész gondolatát. Az épülettel 
összhangban lévő harmonikus belső teret csak szellemiségében hasonló 
ill. hasonuló gondolkodás képes létrehozni.

Az építész többek között olyan ősi, az egyetemes művészet olyan 
páratlanul értékes alkotásaihoz nyúlt vissza, mint a khmer templom- 
építészet.

Az épület funkciója: csárda. Vendégfogadás, az étkezés helye. Az 
étkezés önmagában is szakrális cselekmény. Mint a liturgia mondja: 
Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni Bárány!... Nem 
mindegy, hogy a vendégség, a „lakoma", az étkezés milyen környe
zetben, milyen eszközökkel történik. A társművész, így a textiltervező 
is, akinek feladata az asztalnemű, a terítő megtervezése, munkájával 
vissza kell, hogy tükrözze a szakrális cselekményt, másrészt azt a 
kultúrát, amelyet ennek az épületnek megformálása sugall. A tűzpiros 
és mélykék asztalterítőkre így kerültek a magyar rovásírás több mint 
ezer éves jelei. Ezek a csaknem elfeledett, rejtőzködő, titokzatos 
rovásjelek, melyeket a pásztorok őriztek meg szinte napjainkig. Ezt a 
kultúrát nem rejtették „méregzöld-homályú" őserdők, mint a khmer 
kőtemplomokat, de átmentette egy évezred viharán néhány rovásbot 
felirata, eldugott kis falusi templomok lemeszelt fala, néhány gyűrű, 
csont tűtartó archaikus varázsszövege, néhány aranyedény aljának 
felirata. Könnyen pusztuló lenvászon asztalterítőkön így próbáltam 
megidézni régvolt kultúránkat egy másik ősi kultúra, a khmer által 
ihletett Ház igézetében.

A térítők felirata az ismert asztali-áldás: „Aki ételt, italt adott, Annak 
neve (legyen) áldott!" Rovásírásos varázsszövegek felszólító módjá
nak megismerésével az ima számomra új értelmezést nyert. A szalvéta 
négy sarkára az „Amen"-szót írtam.

A felirathoz a Nikolsburgi ábécé magyar rovásbetűit használtam. 
Nem alkalmaztam rövidítést, betű-összevonást, csak néhány más
salhangzó kettőzést hagytam el.

1. Vékony Gábor: Későnépvándorláskori rovásfeliratok a Kárpát-medencében. 
(Életünk Kiadó, Szombathely)

2. Forrai Sándor: Küskarácsontól sülvester estig. (Múzsák Kiadó, Budapest, 1983)
3. Ferenczi Géza—Ferenczi Sándor: Magyar rovásírásos emlékekről. (Kriterion 

Kiadó, Bukarest, 1979)

szerkeszthették ki. Így a 47'-os, csak az 
ország fővárosára jellemző dőlésszög 
helyett a koronára szerkesztve az ősi 
világkép törvényei szerint megfogalmaz
ták az emberlakta világ helyét a végtelen
nek tűnő mindenségben.

A népi hiedelmek „világosságánál” 
végigszemlélve koronázási jelvényein
ket, kitűnik, hogy az országalma (amely a 
valóságban is aranyozott) leginkább a 
magyar mese- és rege-kincs eligazító 
segítségével helyzehető vissza eredeti 
funkciójába. A jogar az inkák műveltsé
géig vezet vissza bennünket, évszáza
dokon és világrészeken át. A kard és a 
kardvágás funkcióját tekintve a gonoszt 
elűző-távoltartó babiloni, illetve egyipto
mi ostor utóda. A koronázási palást ke
resztény színezete ellenére is. eredetét 
tekintve: Napruha. A pannonhalmi fő
apátsági templom bejáratánál kifüggesz
tett előmintán látható, hogy a palástot 
keletre tájolták. A korona balra dőlt ke
resztje (ti. a szembenálló néző bal keze 
irányába, a korona viselője szempontjá
ból ez jobbra dőlést jelent!) az ég köldö
kére, az Északi Sarkcsillagra mutató 
..égigérő fa”, s a leghasználhatóbb ana
lógiákat a piramisok építési elvei adják.

Szölkup sámán agancsos vaskoronája 
és a magyar királyi korona

A magyar s a magyar trónon ült nem 
magyar királyok koronázási jelvényein- 
ketalegutóbbi időkig eredendően keresz
tény ereklyékként tartották számon, 
népünk viszont ugyanakkor apáról fiúra 
örökítette a rájuk vonatkozó tudást, a 
.hivatalostól” némileg eltérő értelmezé
seket, s ma ez utóbbiak — persze kellő 
körültekintéssel felhasználva— hasznos 
segítséget nyújthatnak nekünk is koro
názási jelvényeink, e nem mindennapi 
történelmi és mütörténeti becsű tárgyak 
egykor funkcionálásának jobb megérté
séhez.

(Bosnyák Sándor — megjelent 
a Művészet 1975/6. számában)

Irta: és a szemelvényeket válogatta: 
Csete Ildikó
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