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A Szent Nász dalai buja szerelmi énekek,termékenységi szertartás részei voltak, amelyeket női szereplők adtak
elő a mezopotámiai kultúrában.
A szeptember 25 - i bemutatóra elkészült a Vésztő -mágori ülő Istennő szobor másolata, amelyet áldozati
tárgyként használtak a Körösök - vidékén, abban az időben, amikor a Tigris és az Eufrátesz mentén virágzott a
mezopotámiai kultúra. Az előadásban díszletként használt festményeket az Innin versek ihlették. Inanna
istennő jelképe a nád.
A Körösök vidékén élő népek, - ahonnan származom - a Nádi Boldogasszonyt tisztelték! A gyulai Nádi
Boldogasszony templomban, Nádi Boldogasszonyt egy szál náddal a kezében festették meg, mint egykor
Mezopotámiában Inannát ábrázolták.
A Sumér Szent Nászi Énekekkel 2003-ban kezdtem el foglalkozni Dr. Komoróczy Géza fordítása alapján. Innin
szerelmes éneke címmel, 2004-ben a Moszkvai Drámai Művészetek Iskolájában, Anatolij Vasziljev színházának
Glóbusz termében szóló elődadást mutattam be. Ezt követően Hakasziában, majd Mari Köztársaságban is
énekeltem e verseket. A Szent Nász dalai a legfontosabb termékenységi szertartás, a tavaszi újév-ünnep részei
voltak. Buja szerelmi énekek melyekben Innin a nászrahívó bámulatos, magát mindig változtató, más színben,
hangulatban megjelenítő sumer termékenységi Istennő. Innin Istennő nászrahívó énekeit improvizáció szülte
dallamok, hangok, magyar szerelmes népdalok, egy sámándob, festmények valamint a pillanatban születő
szakrális hangsúllyal kimondott szavak rituális, mágikus időtlensége kelti életre. 2007-ben a Magyarok
Házában, majd 2009-ben Vésztő - Mágoron adtuk elő őket, ez utóbbi helyszínen tanítványaimmal együtt.
Vésztő-Mágoron, a Körösvidéki kultúra szakrális helyén, ahol a régészek 6 ezer éves ülő Istennő szobrot
találtak, a Szent halmon, szabadtéri előadáson áldoztunk a mágori Istennőnek e rituális versekkel, amelyek
több szempontból más népek, így a bolgár kulturális értékeket is érintenek. E termékenységi mágia 5-6 év
távlatából, Innin Istennő kozmikus hatalmának bemutatásával üzen a modern kor emberének, eljuttatva e
költészeti remekműveket olyan emberekhez, akiket hozzám hasonlóan magas művészeti élményhez juttat a
mezopotámiai kultúra agyagtáblákra rótt egykori virágzása. Kanalas Éva

