Szoboravató
Káptalantótiban
Enéh
A magyari asszony
A virágszépasszony

Ez a kép azoknak készült, akik valamilyen modern szobrot vártak.
Ajánlom a kritikusok figyelmébe!

Németh Dezsõ vagyok, Káptalantótiban születtem.
Káptalantóti, a rózsák faluja, a tapolcai mendencében van.
Tapolcától 6 km, Badacsonytomajtól 4 km. Közel a Tóti-hegy és a
Csobánc-hegy lábainál. Szorgalmas, dolgos emberek lakják!
Az ide látogató vendégeket, turistákat szívesen látják. Az egyre
dimanikusabban fejlõdõ kis falu a tapolcai medence gyöngyszeme.
Bõvebben: www.kaptalantoti.hu

Itt Tótiban a falunapon találkoztam egyik iskolatársammal, Soós István agrármérnök
úrral, aki nekem ajándékozta ezt a körtefarönköt. A rönk közel 3 méter hosszú volt és több
mint fél méter átmérõjû. A 200 évesnek becsült rönk Balatongyörök közelében a Bece
hegyen volt két alátétfára fektetve, már benõtte egy bodzabokor, mert már két éve feküdt
itt. Az unoka-öcsém, Jenõ, egy darus teherautóval szállíttatta el Laci bátyám udvarába,
Gyulakeszibe.
Végül is félig elvetve az elõzetes rajzokat, ez a körtefarönk megengedte, hogy valamit
faragjak belõle. Mert fa akkor is él, ha kivágjuk. Akarata van. Lélegzik, repedezik, hangokat ad. Néz bennünket…
Köszönöm a Laci bátyámnak, Jenõnek a segítséget, Icu
néninek a frissítõ kávékat, Herminának a gondoskodást, Erikának,
unokahúgomnak, és férjének, Ferinek valamint Nimródnak a
közremûködést.
Csom Károlyné Marika polgármester asszonynak és Istvándi
Ferenc polgármester úrnak a pozitív hozzáállást. Valamint
köszönet mindazoknak, akik a szobor felállításában részt vettek.
Ismeretes magyar mitológiánk egyik csodás története, ahol egy
tünemény jelenik meg Hunornak és Magornak: a szépséges aranyszarvas. Az ünõ, vagyis a nõstény-szarvas vezeti el Enéh két fiát
az alánok földjére, ahol Dul király lányait elrabolják és feleségül
veszik õket.
Tõlük származnak a hunok és a magyarok. (Az egyik lányt
Csilla-vérnek hívták a másik nevét mivel nem ismerjük, Dulániának nevezném.)
A Boldogasszony, aki csodaszarvas asszony, átváltozva Õ vezeti Hunort és Magort az
alánok földjére. A Táltosének címû könyvemben a Hold és egy Aranyszarvas lánya, a sumér
ékiratokban, mint baudug asán kerül elõ. Nem kétséges, hogy ezek a szavak a régies bódog
(boldog) és asán (asszony) szavainkkal azonosíthatók.
Ebben a lírai elbeszélõ költeményemben Enéh egyik fiát, Magort, mivel táltos fiúként
született, (az akkori rituális szokás szerint) hét éves korában feláldozzák a madáristennek.
Enéh nem nyugszik bele fia elvesztésébe, és Kis Boldogasszony segítségét kéri:
a Kis Boldogasszony
szólítja szép Enéht:
szép magyari asszony
csináltass szekeret
égfaágból rudat
csillagból kereket
aranyló lõcsökre
gyémántos veretet
ezüst saroglyára
menyétkerevetet
két táltos csõdöröd
fogd csillagszekérbe
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vágtass a tejúton
a hetedik égbe…
Csillagszekeret csak Göncöl táltos tud
készíteni, ezért Enéh a legszebb ruhájába
öltözik, felteszi gyönyörû ékszereit és így megy
Göncöl táltoshoz, hogy égen járó kocsit
készítessen:
szól Göncöl nagymester
a hatujjú táltos
"holdszép Enéhasszony
mért vagy ily virágos?
nyírfaág termeted
ide miért hoztad
mért mutatod nekem
kecses járásodat?"…
Enéh elmondja, hogy csillagszekeret
szeretne készítetni, hogy visszahozza halott fia
lelkét a hetedik égrõl.
ekkor Göncnagymester
Göncölszekér gyártó
égfogat csináló
így beszél Enéhhez:
te magyari asszony
te virágszépasszony
tudok készíteni
égen járó kocsit
égfaágból rudat
csillagkerekekkel
de csak akkor tudok
ha ágyamba fekszel …
Az erényes magyari asszony természetesen visszautasítja a csábítót, és varázslattal
veszi rá, hogy készítse el az égen járó kocsit. Végül is, Enéh, lehozza Magor lelkét az égrõl
és Kis Boldogasszony segítségével felélesztik a halott Magort.
Az õsregékben megjelenik Enéh férje, Nimród, aki a csillagok felett vadászik, és a bibliai ószövetség szerint is "hatalmas vadász az Úr elõtt".
Érdekesség képen említem, hogy az õsiratok azt is írják, hogy a vízözön elõtti kultúra
nyelve Nimród nyelve volt, regéink szerint pedig Árpád Nimród nyelvét beszélte… Csak a
Bábel-torony építése után veszti el az emberiség ezt a közös nyelvet. Az arab-perzsa regék
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és ékiratok szerint Noé-ig vezethetjük vissza a magyarság mitológiai eredetét (kb. 8000
év). A Bábel-torony építését Nimród kezdte, de sikertelen vállalkozása után Perzsiába
ment és ott feleségül vette Enéht, a magyari asszonyt, a virágszépasszonyt.
Enéh szarvasünõt is jelent, ezt jelképezi jobboldalon a hajpántra rögzített kétágú
szarvasagancs.
Díszes arany homloklemeze és a smaragd fülbevaló királyi elõkelõségére utal.
Gyönyörû haja baloldalon sûrûn leomlik vállára, míg a másik oldalon kettõs hajfonata
deréköve alá ér, és össze van fogva színaranykarikával.
Vastag nyakláncán lógó pajzsos érme, hegyikristályékszer, amely a magyar címerre
utal.
Testékszere az õsi testfestési kultúrát, míg mezítelen felsõteste és az egyik oldalon
felemelt szoknyája az örök nõiességet jeleníti meg.
Itt láthatjuk tehát Tótiban a körtefaasszonyt, aki magyar õsasszony: Enéh, Nimród
felesége, Hunor és Magor anyja.
Meggyõzõdésem, hogy hiedelem-világunk és mitológiánk nagyobb figyelmet érdemel.
A magyar hitvallás õsidõk óta egybecsengõ, mégpedig a hit és az igazság örökérvényû
összetartozása alapján.
Végül pedig fogadják el tõlem ajándékba a körtefaasszonyt, és õrizzék szeretettel Enéht
a magyarok legrégebbi édesanyját.
Németh Dezsõ

A szobrot Németh Dezsõ költõ faragta Soós István körtefájából 2010-ben.
A felavatás idõpontja: 2010. november 06.
Többen úgy vélik, hogy Enéh arca nem elég szép, mások pedig fiatalabb Enéht szerettek
volna...
Amikor 8 000 évvel ez elõtt találkoztam az Õsanyánkkal, már nem nézett ki modern tini
lánynak, inkább a belsõ szépség sugárzott az arcáról, csak azt sajnálom, hogy ezt a szépséget nem sikerült eléggé érzékeltetnem. Bizony az idõ az Õ szépségét is kikezdte, de még
így is, nõiessége megdobogtatja néhány férfiember szívét. Úgy gondoltam, hogy nem utánzom a szentasszonyok ábrázolóit, inkább legyen egy kicsit csúnyácska, mert a legtöbb nõ
nem hasonlít az idealizált szentekhez sem, de azokhoz a cicababákhoz sem, akiket elõszeretettel mutogatnak a mai médiákban.
Az vessen rám követ, aki 8 000 évvel ez elõtt találkozott Enéhvel és nem ilyennek látta.

4

Balról jobbra: Csom Károlyné polgármesterasszony,
Istvándi Ferenc polgármester úr, Németh Dezsõ költõ,
Soós István agrármérnõk úr.

