
GSPublisherVersion 0.97.100.100

A VÍZ
Az utóbbi évtizedek felismerése, hogy a víz hazánk legfontosabb kincse. A
Kárpát-medencében található víz ráadásul meleg, hőenergiát tartalmaz és gazdag
ásványi anyagokban. Ennek alapvető oka, hogy itt a földkéreg az átlagosnál jóval
vékonyabb, s a forró földköpeny közelebb nyomul a felszínhez. A szoboszlói
gyógyvíz talán a legismertebb magyar hőforrás, ezért megérdemli, hogy a vele
kapcsolatos tudományos ismeretekkel és a legendákkal is találkozzanak az ide
látogatók egy olyan építményben, amely élményszerűen mutatja be ezeket.

A LEGENDA
A vízhez számos mese, legenda kapcsolódik. Az Élet vize mindent meggyógyít, a
halottat életre kelti, de sokszor maga az élet is. Népünk egyik jól ismert
eredetmondája a Csodaszarvas legendája mellett Emese álma. Ügyek vezérnek
és feleségének sokáig nem lehetett utódja. Végül a szent madár, a Turul
megjelentette Emesének álmában (esetleg maga termékenyítette meg), hogy
gyermeke fog születni. Úgy is lett, s az álomlátás tiszteletére Álmos lett a neve. Ő
a hét vezér egyike, akinek leszármazottai Árpád, Géza, István, s tovább az egész
Árpád-ház. A legenda ezt úgy szemlélteti, hogy Emese testéből forrás fakad, mely
az egész magyar nemzetség lesz. A rövid történet több érdekes áthallással
rendelkezik, de sajátosan a mi népünkről szól. Ezért érdemes a megjelenítésre.

AZ EMESE SÉTÁNY
A sétány főszereplője Emese és a madár, amely az égbe ragadja. Egy kis
tavacskát ölelnek körül, melynek közepén egy tojásszerű szobor áll. Alja a vízben
áll, fent virágzó fává válik. Díszítése a honfoglalás kori mintákból származik, mint
az alumínium harangoknál is. Szemben áll a meglévő szökőkúttal, annak csendes
párja, mondhatni eredője. Innen ered a forrás, amely a sétány hosszában
végigcsörgedező patakocskát táplálja. Ehhez az utca díszburkolata két oldalról
hullámzóan megemelkedik, és középen egy hosszanti rést, belső sétányt határol.

A PARK
A Szent István park Szoboszló legfontosabb idegenforgalmi területe. Itt található a
fürdő nagyszabású bejárata, s a különleges iparművészeti remekeket bemutató
Harangház. Utóbbi egyúttal magyar történeti körkép is, a honfoglalástól
egészen napjainkig. Legfontosabb eleme a Szent István harangokat tartalmazó
medence, amelyet a honfoglalást jelképező szobrok és patakok táplálnak. Így
témájával szervesen illeszkedik a park nevéhez. Megjelennek harangjain és
oszlopain a későbbi évszázadok is, de a parkot határoló Mátyás király sétány
neve is történelmünk legszebb időszakára utal.

A parkoló utca helyét átvevő sétány gondolatisága kapcsolódna a Harangház
történelmi tablójához és Szoboszló kincséhez, a vízhez. A magyar őstörténet
meghatározó eredetmondája Emese álma, amely a honfoglalás előtti időkbe vezet
vissza és a víz is fontos szerepet játszik benne. Ezek megjelenítése a cél.
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