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Kován volt a legközelebbi tárkányműhely. Ekét, sarlót, szépmívű késeket, fej-

széket, barnaréz1 nyílhegyeket készítettek ott. A vert vasat és a rezet a Kőköz lába-
inál élő királyi szkítáktól szerezték be, a horganyt2 pedig a Rha3 folyón túli he-
gyekben4 élő törzsektől. Az aranyedényeket és ékszereket Fehérváron és a szántó-
vető szkíták fejedelmi székén, „legszebb és legjelesebb legelőket nyújtó”5 Bor part-
ján készítették. Övcsatok, láb- és karperecek, nyakékek, fülbevalók, fémgombok, 
csizmaveretek, lószerszámokat megszépítő ékek, tőrök aranymarkolatai, valamint a 
gazdagabb törzsek fejedelmeinek és feleségeiknek a pikkelyingei kerültek ki abból 
a két műhelyből. Messzi földön híre ment néhány ügyes mesternek. Aki csak te-
hette, tőlük rendelt. 
 
Nem bánta meg, hogy Pirkával ment, bár nagy feltűnést keltett a leány szép-

sége. Hetekig beszélték utána Kován az asszonyok, hogy amíg ő nyílhegyekért és 
sarlókért alkudozott irhákban, a leánya szemmel verte azt a hogyishívják 
tárkánysegédet, akit azóta is majd felvet a szerelmi búbánat. Akkor sem hitte el, 
most még kevésbé. Bizonyos volt abban, hogy Pirka nem bocsátott igézetet a le-
gényre. Jövőjével sehogy se férne össze! Márpedig Pirka mindenkinél többet tud-
hat róla. Vagy legalább is sejdíthet. Ezért nem akarja vállalni az asszonysorsot.  
De vajon mije lesz, lehet a nemzetségének? Örs szemelte ki utódjául, tegnap a 

tanácskozás végén jelentette be. Igen megtisztelő kiemelés, de évekkel korábban 
azt látta Tas a virgácsrakásban, hogy Pirka előbb vagy utóbb kiszakad a nemzet-
sége kötelékéből. ĺgy nem lehet belőle írvasasszony. 
„Netalántán más törzshöz költözne? Ahol merőben mások a szokások? Hogy 

idegen fészekben költsön, mint az anyja? Vagy tán jövőbelátóként emelkedne a 
köz fölé?” — töprenkedett, amíg méltóságteljes lépésekkel a karám felé igyeke-
zett. De az önmagában feltett kérdések megválaszolatlanok maradtak.  
Nem volt a közelében az, aki hallhatta volna.  

                                                 
1A „bronz” régi elnevezése 
2Az „ón” népies elnevezése 
3A Volga ókori, feltételezhetően szkíta kori nevét Ptolemaiosz említette (Geographia, VI. 14. 
1.)  
4Ural-hegység 
5Hérodotosz: IV. 53. 
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Aki a sejtései alapján valamit esetleg hozzátehetett volna.  
Ha egyáltalán hozzátett volna.  
 

A faágakból font akol melletti téren máris hozzákezdtek a férfiak a kerékfejek 
kenegetéséhez. A kerekek hasadásait is mindenképpen be kell majd tömniük ol-
vasztott gyantával, minthogy nem voltak megfelelő szerszámaik a kicseréléshez. 
— Addig kell írvasolni a bajt, amíg  kicsike! Minél nagyobb, annál nehezebb! — 
Amikor Bese a közelükbe ért, épp azon tanakodtak, hogy mit tegyenek az egyik 
kerékkel: meglehetősen lődörgött, kopott volt már a furata. Örömmel fordultak 
hozzá, hogy kikérjék a tanácsát.  
Dolog közben a faluhatárról esett szó. Nem kellene-e újból megjelölniük? 

Egyikük úgy látta, mintha a nemzetségük kárára mozdította volna el valaki a ha-
tárköveket. Másikuk már a személyt is nevén nevezte: biztosan  a szomszédos 
nemzetségbeli Tövi (és családja tette), akinek orra elől Nyakas egy párducot ábrá-
zoló csodaszép szíjvéget vásárolt volt meg Fehérváron. A harmadik erre tüstént 
azt nyilatkozta: épp itt az ideje, hogy néhány lépéssel kijjebb tolják a köveket. 

 

Igen tiszteletben tartották a határokat, mert pusztafoglaló őseik jelölték ki va-
lamikor a nyilaikkal. Ahol lehetett, határmezsgyét húztak vagy kőtömbökkel je-
lölték meg a széleket, nehogy leszármazottaik valaha is háborúskodjanak miatta. 
Időben kell mindenki jussát tisztázni! Addig, amíg nem csal a saját javára és má-
sok kárára az emlékezet. Jóllehet erősen hittek a barátságban, senki sem tudja, 
milyen idők jönnek majd egyszer? Lám, de sokat engedtek szokásaikból a vá-
rosok közelében élő szkíta törzsek: erényeikben megfogyatkoztak és immár el-
lenisteneknek áldoznak. 

 

Egy szó nem sok, annyit sem szólt Bese az első megjegyzésre, csak csóválta a 
fejét jobbra-balra, mintha a mennykő kerülgette volna.  
Nagyon ellenére való volt már a második hozzászólás. Közbeszólt volna, de 

rövid fejvakarás után arra gondolt, jobb, ha kivárja a végét, hadd lám, mi kereke-
dik ki belőle. Meddig mennek el a férfiak az áskálódásban? Mennyire felejtik el az 
eskü szavát? 
A harmadik megjegyzés azonban erősen kihozta a sodrából. Már-már rájuk 

förmedt volna, de mégiscsak sikerült nyugodtságot erőltetni magára és higgadt 
hangon óva intette őket:  
— A sólyom nem fordul vissza útjáról, az esküszők leszármazottai nem vál-

toztatják meg apáik ígéretét! A hitszegés a legnagyobb gyalázat! Ne terjesszünk 
egymás közt kósza híreket; nincs helye közöttünk a vitának, hisz a hős Szeke vé-
réből származik a két falu népe. Nem illő azt feltételezni, hogy a szomszéd nem-
zetség meg akar rövidíteni minket. Nem szabad viszályt gerjeszteni, mert az szét-
húzáshoz s végül pedig visszafordíthatatlan romláshoz vezet. Testvéreink tettei-
ről mindig csak jószándékot és becsületességet feltételezzetek! 
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— „Bízva bízzál 6” a testvéreidben, a testvéreid gyermekeiben és valamennyi 
atyafiadban! — mondta Bese mennydörgő hangon, hogy Bágy férfiai jól meg-
jegyezzék az intelmeket. — Hát nem épp az aranyedényeinken örökíttetjük meg 
ötvösmestereinkkel a híres szkíta testvérbarátságot? Mert az arany éppolyan szi-
lárd, mint a szikla, és éppoly tiszta, mint őseink szokásai.  
Mert nekünk az a fontos, hogy a sok-sok nemzedék múlva élő utódok se fe-

lejtsék el a minket éltető erényeket, a tisztességet és a bajtársiasságot; hogy úgy 
beszéljenek majdan rólunk: „az jó hírért, névért s az szép tisztességért ők min-
dent hátra hadnak, emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők ad-
nak!”7 — folytatta.  
Ötvösmestereink becsületében is éppúgy bízunk: sáraranyunk színe eddig 

még sosem fehéredett el az irigységtől és sosem vörösödött ki a szégyentől. Nem 
kellett még eddig ama sima fekete követ8 használnunk, amely, mint mondják, dör-
zsöléssel derít fényt a csalásra. 
 „Sohasem beszéltem egyszerre ilyen sokat”, gondolta. „Belülről jött, de 

mintha mégsem az én szavaim lettek volna! Mintha valaki éppenséggel szép sor-
jában, egymás után a szájamba rakosgatta volna!” 
Érezte, hamarosan még nagyobb szüksége lesz népének az összefogásra. Va-

lami nemsokára változni fog és ők csak úgy maradhatnak meg, ha összetartanak. 
„Lám, lám, mintha máris átvettem volna atyám szerepét. Énmagam sem hittem 
volna ma reggel. Elhalálozás, kijelölt ünnepnap és méltóságjelvények nélkül.” 
Alkalom szüli a vezetőt és a bölcs ember kihasználja az alkalmat. Azonban so-
sem a maga, hanem mindenkor a nemzetsége, a törzse javára. 
Megrökönyödve álltak a társai. „Ki hitte volna, hogy Bese ennyi igazat tud 

mondani és ilyen szépen tud szólani! Érd méltó utódja! Nemcsak a nemzetség 
legjobb vadásza és fiaink legrátermettebb harci nevelője, de immár nemzetsé-
günk vérbeli vezetője is. És ez csak az imént, a szemünk láttán és a fülünk 
hallattán bizonyosodott be.”  

 

...Szeke leszármazottai között vala két „erény által kitűnő”9 fivér, Pallos és Napos. Dicső 
tetteket vittek végbe egymással egyetértésben és a királyi hatalomban is igazságosan osztozkod-
tak. Békés példamutatásuk miatt terjeszthették ki ivadékaik a hatalmukat Trákiától innen 
s a Tány folyón túlra. De más részek10 ellen is éppoly sikerrel hadakoztak. Nevüktől és fegy-
vereiktől világszerte rettegtek más népek... (Szicíliai Diodórosz II. könyve nyomán) 
 
Bese szavai hótisztán és vérpezsdítően visszhangzottak a társai lelkében.  

                                                 
6Madách Imre: Az ember tragédiája 
7Balassi Bálint: Egy katonaének 
8Theophrásztosz említi az aranyhamisítók ellen használt próba- vagy lüdiai követ, amelyik a 
Tmolosz folyóból származott. 
9Szicíliai Diodórosz: II. 43. 
10Egyiptom 
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Pironkodva hajtották le fejeiket a kételkedők.  
Hitükben erőre kaptak a bizonytalankodók.  
Elégedettek voltak az igazak, hogy valaki helyettük is beszélt és további ki-

tartó összetartásra buzdította őket. 
Bese nem végzett fél- vagy fércmunkát. Regősénekeikre akarta mindenáron 

emlékeztetni a férfiakat. Nagy királyokkal kötött harci szövetségekre és régi dicső 
háborúkra. 

 

...valamikor réges-régen a médeknek volt egy hatalmas királya 11 , aki „annyira 
nagyrabecsülte őket, szkítákat, hogy gyermekeket adott át nékik, hogy megtanulják a nyelvü-
ket és a nyilak mesterségét.”12 Pedig maguk a médek is híres harcosok hírében álltak. Milye-
nek lehettek vala akkor maguk a szkíták?... Harcban olyanok valának, mint a fenevadak. 
Nyilaik zápora fergetegként sötétítette el az eget, akárhol jelentek is meg. Ellenségeik azt hit-
ték olyankor, hogy eljött a világ vége, az utolsó ítélet.... 

                                                 (Hérodotosz I. könyve és a Biblia alapján) 
 

A testvérpár is előkerült a Borkútja mellől és sűrű bólogatások között hall-
gatta Besét. A cserépkészítésben segédkező gyermekek, asszonyok és mesterek is 
észrevétlenül köréjük gyűltek az utolsóként érkező Tassal.  
„Ilyen rendkivüli pillanatért ideig-óráig megállhat a munka”, gondolták vala-

mennyien. „Regősénekbe való, mégha csak példabeszéd is, éppenúgy, mint a 
mindennapi betevő falatért folytatott vadászat vagy az ellenséggel vívott hősies 
küzdelem vagy a jó hírért zajló bajnoki versengés.” Lelkesültségtől parázslott a 
szemük, örömérzés fakadt a szívükben s még erősebbnek éreztek az egymás köz-
ti láthatatlan kötelékeket.  
— Hát nem emlékeztek még arra, hogy Lippa és Árpás nem támadták meg 

Kolost, a legkisebbik testvérüket, amiért nem nékik jutottak az égből aláhullott 
aranyeszközök? Mint ahogy a fondorlatos szívű emberek cselekedték volna ön-
nön érdekből. Mint ahogy a másképp gondolkodó kétes erényű népek tették vol-
na hatalomvágyból, a gyengébbek gyarmatosítására.13 — Megszakította a beszé-
dét, hogy hármat köpjön a földre, minthogy pökéssel fejezték ki a szkíták az ide-
gen erkölcsű népek iránt érzett megvetésüket. Rövid szünet után folytatta:  
— Végünk van, ha magunk közé engedjük a gyanakvást és a bizalmatlanságot. 

Esküvésünk ereje azonnal meggyengül, szövetségünk súlya rögvest összeroppan 
alatta. Csak úgy maradhatunk fenn, ha híven és hibátlanul őrizzük az erényeinket. ĺgy so-
ha senki nem győzhet le minket!14 — Három mély lélegzetet vett: 

                                                 
11Küaxarész  
12Hérodotosz:  I. 73. 
13„...jóllehet a szkíták nagyon számosak, nem képes más népre kiterjeszteni uralmát, hanem 
megelégszik, ha saját népének ura maradhat…” (Xenophón: Küropédia, I. I. 4.) 
14„...Ázsiában nincs olyan nép, mely egyenként képes volna a szkítáknak ellenállni, ha mind-
nyájan egyetértenek.” (Thuküdidész: II. Könyv, 97) 
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— Őseink mindig tiszteletben tartották Égúr akaratát. Elfelejtettétek volna ta-
lán annak a két bátor barátnak a történetét15, mely szerint az egyik kiszúrattatta a 
szemét fogva esett társa kiszabadításáért, mert semmije sem volt a látószervén 
kívül, amit a győztes ellenség vezérének felkínálhatott volna. Ha pedig valaki a 
szemét kínálja fel, az épp olyan, mintha az életét adná oda. Hisz erényeink után 
szemünk világa a legféltettebb kincsünk... Az ilyen áron kiszabadított társ is 
megvakította magát később közös sorsuk vállalásáért. Törzsük tartotta el  közva-
gyonából életük végéig mindkettőjüket, hogy mindenki előtt élő és eleven példák 
legyenek. „Mert nem tarták többé magokat legyőzötteknek, látván, hogy javaik 
legnagyobbját nem vitte az ellenség, hanem náluk maradt a jó érzület és a bará-
tok iránti hűség.”16  
— A jó szkíta erkölcs tükrőződik vissza az edényeinken, amelyekben olyan 

kedvtelve gyönyörködünk, ha nagyobb ünnepeinkkor elővesszük és iszunk belő-
lük. A dicséretre méltó erény szólal meg az énekeinkben, melyek oly kedvesen 
csengenek a lelkünkben, ha a bajtársi összetartozás jóérzésével telve a tűz mellett 
együtt dúdoljuk őket. Minden alkalommal megerősítenek bennünket a testvérhi-
tünkben: 
mindenkor kötelességünk a bajba jutott szkítán segíteni, 
hátunkat hátának vetve a közös ellenséggel szembeszállni. 
Sérülését bekötözni, 
fájós fogát kihúzni — mindennemű baján enyhíteni. Egyszóval: 
„jóakaratúan gondját viselni a szenvedőnek!”17 
 
Itt újra megállt egy pillanatra Bese és megköszörülte a torkát. Az egész falu 

szomjasan itta a szavait, amely olyan üdítő volt,  
mint szomjúhozónak a víz,  
mint éhezőnek az étel,  
mint betegnek a gyógyulás,  
mint a magára maradottnak a törődő szeretet. 

                                                 
15Dandamisz és Amizok, Lukianosz: Toxarisz, XLI. 
16Uo., XLI. 
17Uo., LIII.  


