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Tóbiás Klára kékestetôi csodaszarvas-emlékmûvérôl

Tekintettel a vélekedés tárgyát képezô mû fontosságára,
pontokba szedem vele kapcsolatos mondandómat:

1. Az alapötletrôl
Ez voltaképpen egyetlen mondattal elintézhetô lenne.
Amelyik nép nem becsüli a múltját, nem érdemli meg a
jövôjét. Szégyen-gyalázat, hogy mitikus történelmünk
elindítóiról, a Hunor-Magyar testvérpárról máig nincs hoz-
zájuk, sorsfordító tettükhöz méltó emlékmû Magyarorszá-
gon! Ha Tóbiás Klára semmi egyebet nem tett volna, mint
hogy figyelmeztet erre az anomáliára, és sürgeti – szemé-
lyes jó példával elöl járva – a mulasztás pótlását, már akkor
is hálával tartoznánk neki.

2. A helyszín
Telitalálat! A Trianonban körülnyirbált történelmi Magyar-
ország legmagasabb pontja minden tekintetben a legmeg-
felelôbb helyszín az eredetmonda, s vele a magyarság
hétköznapokon túlemelkedô jelentôségû küldetésének
megidézésére.

Magam is részt vettem a helyszínkijelölô, illetve -mó-
dosító megbeszéléseken; az utóbbi határozatát, és Tóbiás
Klára ezen alapuló, módosított emlékmû-megfogalmazá-
sát – mint azt már annak idején kifejtettem – jónak, kivite-
lezésre alkalmasnak tartom.

3. A mû esztétikai méltatása
A mû három pozitív és egy negatív formaegyüttesbôl áll.
Utóbbi, a Turul, csak felülnézetbôl, repülôrôl, helikopter-
rôl, vagy a kilátóból látható torzulásmentesen, de egyfajta
– gyerekeknél még bizonyítottan meglévô – belsô látással
a hétköznapi lét szintjén is biztonsággal rekonstruálhatja
a mindenkori nézô. A három „pozitív” szereplô közül a
két lovas áll a mai mindennapok világához legközelebb.
Úgy is mondhatnánk: elvileg bármelyikük bármelyikünk
lehetne. Errôl a létezési síkról indulunk el mindannyian,
kicsik és nagyok, férfiak és nôk; fehérek, feketék, sárgák
és vörösek, nap mint nap, hogy ûzôbe vegyük a magunk
személyiségre szabott vezéreszméjét, csodaszarvasát.

Szerepének megfelelôen az utóbbi lény, a csodaszar-
vas átmeneti fázist képvisel a földhözragadt mindennapi
létezés, és a más- vagy túl-világ turul-léte között. Innen
oda, onnan ide segít át-tájékozódnunk; értelmet, s vele
„húzást” ad kaotikus esetlegességektôl hemzsegô min-
dennapi életünknek.

4. A mû üzenete
Vajon csakis nekünk, magyaroknak van szükségük arra,
hogy a mitikus testvérpár példája elénk álljon?

Az egyetemes asztrálmítoszi keretrendszerben az idôk
eleje óta kétféle testvérpár jelenik meg, az egyik az egy-
mást ölô, a másik az egymást segítô testvérpár. A világ
sorsát ma – legalábbis a külsôségeket tekintve – kétféle
hagyomány-vonulat örökösei határozzák meg. Ezek az
indoeurópaiak és a szemiták (arabok, zsidók) Mindkét

hagyomány a maga vonalán egy-egy mitikus testvérpárig
jut vissza, és ezeket, mint jellegadó példákat, gondosan
számon is tartja. Az elôbbi esetben ez a Romulus-Remus-
kettôs, az utóbbiban Káin és Ábel. (Ugyanazzal a szer-
számmal, a kapával vágja fejbe Káin Ábelt, mint Romulus
Remust.) Mindkét esetben a jobbik fél áldozódik fel, s az
erôszakosabb és rosszabb fél viszi tovább a nemzedéki
fonalat. Ez a folyamat, amelyet mindvégig a hírhedt Gre-
sham-törvény szabályoz, egyenes vonalon vezet az
emberi minôség teljes leépülése felé – hacsak nincs ellen-
tételezódése az emberiség egyetemes mûködésrendjében.

És éppen ezt a szerepet tölti be a szkíta-utód népek
egymásért küzdô testvérpárja. Ebben az esetben a küz-
delem tétje nem az, hogy melyik fél tudja elpusztítani a
másikat, hanem az, hogy mindkét félbôl segítsen kibonta-
koztatni a szunnyadó erényeket, amelyek a küzdelem el-
maradása esetén rejtve maradnának. Röviden fogalmazva:
Hunor és Magyar példája nélkül az emberiség Káin útján
rövidesen leselejtezi önmagát! – amint arra hétköznapjaink
riasztó bôséggel ontják a bizonyítékokat.

A Csodaszarvas példája – Tóbias Klára szoborba min-
tázott üzenete – nemcsak nekünk, magyaroknak szól, de
rajtunk keresztül az egész világnak is. Remélem, még ide-
jében.

Mindezeket figyelembe véve és mérlegelve az a ma-
gánvéleményem alakult ki, hogy – ceterum censeo… –
Tóbiás Klára Csodaszarvas-kompozícióját az adott hely-
színen legkésôbb 2000. szilveszteréig fel kell avatni.
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