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bemondókat is, akik nagyon bájosan és ügyesen konferálták a m sorszámokat. A
gálam sorban a közönség (legalábbis az európai közönség) leleményességére is
szükség volt, ha az angol nyelv  nyomtatott programból ki szerette volna találni a
következ  m sorszámot. A Vonós Kórus Csoport: A szél dala címmel jelzett
produkciójáról nem hiszem, hogy sokan el re megmondták volna, hogy
Mendelssohn Auf Flügeln des Gesanges (magyar fordításban A dalnak lenge
szárnyán) cím  dalát fogják hallani. A “feladvány” megfejtése csak az els  hangok
után sikerült. A gálam sor után került sor annak a vízi er m nek a felavatására és
üzembe helyezésére, amelybe a különböz  országok gyermekcsoportjai is hoztak
hazájukból vizet. Az er m ben így már magyar víz is folyik.

10-én kirándulással telt a napunk. El ször Konfuciusz palotáját jártuk körbe, majd
Kína hét szent hegye közül a Tai hegyre jutottunk fel. Este elköszöntünk jinani
vendéglátóinktól, és vonattal visszautaztunk Pekingbe.

11-én kora reggel érkeztünk vissza a f városba. Délel tt az Ég Templomának
megtekintésével kezdtük el az ismerkedést Peking nevezetességeivel. Délután újabb
nagyszabású emlékhelyre jutottunk el: a Tiltott Város mindenkit leny gözött.
Miközben a látványosságokkal ismerkedtünk, azt is megtapasztalhattuk, hogy Pe-
king már az olimpia lázában ég. A készül dés részeként a nagy történelmi m emlékeket
egyt l-egyig felújítják 2008-ig. Már most több részt lezártak ezekben az épület-
komplexumokban.

12-én a Nagy Falat készültünk megmászni. Pekingb l több útvonalon, különböz
helyeken érhet  el a Nagy Fal. Mi a badalingi részt láttuk. Kínai kísér ink elmondták,
hogy az autóutat, amelyen eljutottunk oda, akkor építették, amikor a korábbi amerikai
elnök, George Bush Kínában járt. A Nagy Falnál természetesen mindenki vásárolt
igazolást arról, hogy megmászta a Falat. Többen teveháton, kínai ruhában fényké-
peztették le magukat. Délután újra Pekingben voltunk. Az utolsó nagy m emlék,
amit megnéztünk, a Nyári Palota volt. Csoportvezet nk, Udvari Gábor révén min-
denhol szakavatott idegenvezetésben volt részünk. Nemcsak a m emlékekr l tud-
tunk meg nagyon sokat Gábortól, hanem az ország mai helyzetér l, az emberek
mindennapi életér l is. Kivételes élményben volt részünk, hogy Kína egyik legki-
válóbb magyar szakért jével utazhattunk együtt.

13-án vásárlással telt a napunk. Peking híres bevásárló utcájában, a Wangfujing-
on kezdtünk. Ebédid ben megszakítottuk a vásárlást, ugyanis eljött a búcsú ideje.
A Kínai Soong Ching Ling Alapítvány vezet i pazar búcsúebédet adtak a tisztele-
tünkre. A f  fogás a híres pekingi kacsa volt, amit, a gyerekek tanúsíthatják, szabá-
lyosan, 108 szeletre vágott fel a szakács. A délutáni vásárlást követ en már csoma-
golni kellett. Vacsora után az utolsó út a repül térre vezetett.

A csoport felejthetetlen élményekkel utazott haza. Természetesen mindaz, ami itt
megírásra kerülhetett, csak töredéke azoknak az élményeknek, amelyeket Kínában
átélhettünk. Abban azonban mindenki egyetért, hogy bármikor szívesen visszamenne
Kínába, hogy még többet megismerhessen az ötezer éves, si kultúrából.

Kovács J. Béla

DARJAL – AZ OSZÉTEK KULTURÁLIS
FOLYÓIRATA

A jászok legközelebbi vér szerinti rokonai, az iráni nyelv  oszétek a Kaukázus
közepén élnek, a jászokkal együtt a legendás hír  szkíták, szarmaták és alánok
egyenes utódai. El deik a görögök és a rómaiak után talán az egyik leggazdagabb
anyagi és szellemi kultúrát alkották meg a maguk korában a földön.

A Darjal cím  folyóirat Észak-Oszétia – Alánia Köztársaság f városában, Vlagyi-
kavkázban jelenik meg. Amikor az ország kinyilvánította a függetlenségét, 1991-
ben folyóiratot alapítottak, hogy az oszétek irodalmi folyóiratainak a hagyományait
folytassa.  Orosz nyelv  folyóirat, Oszétia, az Észak-Kaukázus, Oroszország, a közeli
és távolabbi külföld írói és költ i publikálnak benne. A szépirodalom mellett
irodalomkritikai, publicisztikai írások, a jelenkor nemzeti, társadalmi, vallási és erkölcsi
problámáit tárgyaló különféle tanulmányok jelennek meg itt.

1996-tól a tervezett négy számhoz a fiatal írókat, m vészeket és publicistákat
bemutató ötödik szám is társult.

2004-t l a folyóiratnak évi 6 száma jelenik meg rendszeresen. A lapnak egy
nyomtatott és egy internetes online változata is létezik (http://www.darial-online.ru).

A folyóirat f szerkeszt je Ruszlán Hadzibatirovics Totrov író és m fordító, az
elektronikus verziót O. E. Totrova szerkeszti. A szerkeszt ségi tanács 9 tagú.

A folyóirat a Darjal-szorosról kapta nevét, amely 1250 m. magasan fekv  hágó a
Kaukázusban, a Kazbek keleti lábánál. A Terek jobb partján a Nagy Sándor idejében
épített grúz hadiút vezet Tbiliszib l Vlagyikavkázon és a kabardok földjén keresztül
Mozdokba.

A Darjal az oszétek számára éppen annyira legendás szimbólum, mint Verecke a
magyaroknak. Vadregényes környezet: függ leges, hatalmas sziklafalak, melyek
közé felülr l csak az ég keskeny szalagja világít be, a Terek zúgó hullámai pedig
egyes helyeken a hegy lábát nyaldossák.

A monda szerint itt lakott Darjal királyn , akir l a szorost elnevezték. A valóságban
pedig: a Darjal óperzsául kaput jelent, Dar-i-Al(án) ‘alán kapu’. Plinius szerint itt
volt a Kaukázus átjárója, kapuja. Északról a sztyeppei nomád népek ezen, és a Kaspi-
tenger partján található Derbenti-kapun keresztül tudtak eljutni Kis-Ázsiába, a
Kakázuson túl lakók szintúgy. A Darjal a rajta átvezet  kereskedelmi útvonalon
keresztül azonban nemcsak távoli országokat kötött össze, hanem kapuként, a Kau-
kázus áthatolhatatlan gerincének lezárásával, akár százszoros túler vel szemben is vé-
delmül szolgálhatott. A szoros neve összeforrt az alánok és az oszétek történelmével.
Amikor az 1238–1239-es mongol lerohanás következtében az alánok nagy része a
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hegyekbe menekült, védelmet jelentett a nép számára.. A mongolok féltek a titokzatos
hegyekt l, ahol számtalan veszély leselkedett rájuk, a szokott lovas harcmodoruk
pedig nem érvényesült. Dar-i-Alan er dje sohasem jutott mongol kézre.

A folyóirat nevének kiválasztása tehát céltudatos volt. Tartalmát tekintve az alábbi
állandó rovatokból áll: próza és vers, irodalmi örökség, képz m vészet, geopolitika,
alkotói életpályák, vendégkönyv; irodalmi kritika, jubileumi évfordulók, tudomány
és kultúra, visszhang.

A jász olvasó számára talán a tudomány és a kultúra rovat lehet a legérdekesebb,
mert ebben jelennek meg rendszeresen azok a történelmi, kultúrtörténeti és
nyelvészeti tanulmányok, amelyek közös el deink múltjával foglalkoznak. Például
itt jelent meg folytatásokban Jurij Szergejevics Gaglojti Chinválban él  dél-oszétiai
tudós Alanica cím  történeti forrásgy jteménye, Alan Szlanov: Az alánok
hadm vészete c. hosszabb tanulmánya. Igen érdekesek Arkadij Gajszinszkij
feljegyzései is az alánok történetér l, valamint az alánok, vandálok és szvébek
kapcsolatáról. Igen alapos tanulmányokat olvashatunk F. N. Gutnovtól, N. M.
Jemeljanovától, J. Gucalovtól stb. Újabban T. A. Gabujev igen értékes, eddig még
nem közölt írásait olvashatjuk pl.  a nartok eposzáról.

Hasznos az elekronikus kiadás Projektek c. része is, amely könyvtárra, fotogalériára,
artgalériára és fonotékára oszlik. A könyvtár legfontosabb része az állandóan
hozzáférhet , oroszul és iron (oszét) nyelven is olvasható nart eposz, amely az
Észak-Kaukázus népeinek h si eposza, leginkább talán mégis az oszéteké. A
világirodalom nagy eposzai: a Niebelung-ének, a Roland-ének, a Tigrisb rös lovag,
a Kalevala, az Iliász és az Odüsszeia közé tartozik. A társadalom sok ezer év alatt
kialakult erkölcsi törvényei jelennek meg benne. A nartok eszméje: harc a rossz
ellen és a gyengék segítése. Magyarra való fordításán éppen most dolgozik e sorok
írója. Valamikor mindkét nép, az oszét és a jász nép él  népköltészete volt, közös
szellemi tulajdona.

A könyvtár tömbben olvasható az oszétek legnagyobb filológusának, Abájevnek
a nart eposzról írt tanulmánya is, amely igen fontos szempontokkal szolgálhat az
érdekl d  számára a nart mítoszok tanulmányozásához. Ugyancsak itt tették közzé
Joel Grisvarnak a tóba dobott kard motívumáról szóló (az Arthur király mondakörnek
és a nartok eposzának egyik f h se, Batraz halálával kapcsolatos) összehasonlító
jelleg , alapos dolgozatát. Itt olvasható B. S. Bachrachnak Az alánok Nyugaton
(Nyugat-Európában – K.J.B.) c. könyvterjedelm  monografikus munkája. Hajdani
közös múltunk megismeréséhez alapm vek, amelyeket nem ártana magyar nyelven
is publikussá tennünk.

Mind a fotogaléria, mind a képgaléria, mind a fonotéka az oszét kultúrában való
elmélyedéshez nyújthat szemléltet  anyagot. Nekünk, mai jászoknak pedig nem árt,
ha a jelenleginél többet tudunk a hajdani tejtestvéreinkr l, akikkel valaha, mind a
h si id kben, mind ínség idején, egy közös sors száraz eml jét szoptuk.
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EGY ELKÉSETT LEVÉL

In memoriam Szegedi Ervin
(1956-2006)

2006. január 10. 13 óra: Asztalomon egy pa-
pírdarab, rajta üzenet: „Szegedi Ervin meg-
halt – hívott Fodor”. Az els  gondolat a kétke-
désé, de a Kossuth Gimnázium honlapjának
nyitó oldalán látható mécsesek, gyertyák
egyértelm vé teszik számomra a valóságot.
Hirtelen lepergett el ttem életem néhány
epizódja találkozásainkról, amelyekr l én
tudok, de Te nem mindegyikr l tudtál. Az els
a szarvask i úttör tábor 1969-b l, ahol a
szomszéd táborból jásztelki kisiskolásként
figyeltelek benneteket, az addig csak hírb l
ismert jákóhalmi nagyokat.

Pár év múlva a jákóhalmi focipálya, ahol
középiskolásként a feln tt csapat er ssége
lettél. Posztod a jobbösszeköt , jobbfedezet
(ma középpályás) volt. 1974-ben ez az együt-

tes a megyei bajnokságban az 5. helyezést érte el Jászberény mögött a legjobb jász-
sági csapatként. Nagy élmény volt számomra a Szolnoki Cukorgyár elleni
felejthetetlen mérk zés, ahol 4:1-re gy ztetek, amely a kés bbiekben meghatározta
a jákóhalmi focihoz való viszonyomat.

Majd pedig egy olyan folyamatos találkozás, ahol csak a szellemed volt jelen: a
Középiskolás Matematikai Lapok (KÖMAL) fizika rovatának tanulmányozása,
ahonnan szívesen válogattam ki villamosságtan feladatokat elektrotechnika verse-
nyekhez.

Utoljára 2003 búcsúszombatján beszélgettünk – az említett csapat nosztalgia-
mérk zése el tt a jákóhalmi pályán – egy újságcikk apropóján, ahol szerényen
vallottál pályafutásodról, és amit nem mondtál el magadról, azt az elektronikus
sajtóból gy jtöttem össze.

Tehetséged alapján a sportban is sokra vihetted volna. Eljutottál a megyei korosztá-
lyos válogatottal a tatai edz táborba is. Bíró Pista bácsitól sokat tanultál az ifi-
csapatban,  vitt oda a feln ttekhez többedmagaddal együtt. Nagy élmény volt vele
dolgozni, néhány mozdulata örökre megmaradt benned. Persze sikerre éhes társaság
voltatok, szabadid tökben naphosszat fociztatok a templomtéren, a vásártéren.




