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(Részlet a Szarvasünő népe című regényből) 

 
Kincsa karján Érd is megjelent, hogy a fiát meghallgassa. Nem hitt a fülének és a 

szemének, holott régóta érezte azt, hogy Bese bölcs hallgatása sok mély gondolatot 
rejthet. Igencsak elálmélkodott azonban a szokásosnál terjengősebb és folyékonyabb 
beszédén. Ha nem hallotta-látta volna, nem hitte volna el, hogy ilyen is a fia: nálánál 
eltökéltebb a beszédben, és hogy ő ezt Égúr segítségével megérhette.  

— Lehet az a baj, hogy túl hosszú ideje tart már a béke és hiányoznak a barát-
ság kipróbálására való alkalmak. „Szélcsendben nem tudhatod meg, hogy jó-e a 
kormányos, mivel ilyen ítélethez zivatarra van szükséged.” 

A vérrel összekapcsolt rokonság pontosan olyan, mint a vérszerződésen alapuló. És a vér-
szerződésre felesküdött pedig éppenséggel olyan, mint a születéssel szerzett. Mindkettő a szere-
tetnek egyazon szaván szólal meg s az erőt egyesítő vér köti őket össze! A vérszövetség es-
küje pedig így hangzik: „egymással fogunk élni, s ha kell, egymásért meghalni.” 
Ezt soha többé ne feledjétek! — Utolsó szavait nagyon nyomatékosan ejtette ki, 
minthogy a befejezéshez lejtettek.  

 

A nemzetség férfiai mélyen magukba néztek és megpróbáltak minden bántó, 
ártó gondolatot kitörülni a szívükből. Örömmel és önszántukból tették, mert 
érezték, nagyon megkönnyebbülnek tőle. Egyaránt jó testnek és léleknek. Mintha 
a megtisztulástól valósággal újjáélednének!... Végezetül az igazak, a szomszéd fa-
lu meggyanúsítottai helyett, békejobbot nyújtottak a kételkedőknek! 

„Lám, mégsem hozott bajt a fejemre a szarvasbika iránti tiszteletlenségem. Sőt, 
mintha áldás kísérné éppenséggel!”, gondolt vissza Bese immár megkönnyebbülten a 
korábbi tépelődésére. „Ejsze, Nimród lépett közbe érettem Égúrnál, hogy a szarvasbi-
kát kiengesztelje, mert a jónak mindenképpen győznie kell a rossz felett! Különben, ho-
gyan is lehettem volna képes erre a szokatlanul hosszú beszédre?” 

 

Vérszerződéssel választott barátja, Tas hangja is felcsendült nemsokára. Han-
gosan adott hálát az Egek Urának, amiért Bese összefogta a nemzetséget és 
meggátolta erényük megingását. Ezt követően felelevenítette a törzsi vérszerző-
dést, mert nem mindegyik gyermek látott még olyan magasztos fogadalmat. Ha-
talmas lapátkezével az egymást követő lépéseket utánozta.  

 

„Nagy agyagserlegbe bort öntvén hozzávegyítik a szerződő felek vérét, árral megszúrván, 
vagy késsel megvágván kevéssé testüket, aztán belemártanak a serlegbe kardot, nyilakat, két-
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élű szekercét és hajítódárdát. S miután ezt megtették, hosszasan imádkoznak és azután... a 
szerződő felek... isznak belőle.” 

(Hérodotosz IV. könyve nyomán) 
 

Eskütlen esküvék a nemzetség apraja és nagyja.  
Mintha mindenki mindenkivel szövetkezett volna. 
 

Végezetül Tas felszólította a nemzetséget, hogy térjen vissza a munkájához s 
ott folytassa, ahol korábban abbahagyta. Szótlanul fejezték be a férfiak a szeke-
rek javítását és a sarlók fenését. Mindegyikük lelkében ott mocorogtak Bese sza-
vai, Tas mozdulatai és az eskü kiolthatatlan parancsa.  

 

Jómaga úgy tevékenykedett közöttük, mintha semmi sem történt volna, noha 
az ő gondolatai is folyton-folyvást a beszédéhez tértek vissza. 

„Nem ok nélkül történt mindez”, gyanította. „Most már tudom, nem vaktá-
ban került utunkba a szarvasbika. Túlontúl tündöklő volt a megjelenése és szer-
fölött fejedelmi az alkata. Égúr hírnöke lehetett, s a vezérség átvételét jelentette. 
ĺgy aztán az sem volt véletlen, hogy elfelejtettem kiengesztelni. Még nem tud-
hatom, milyen áldozattal fog járni a mulasztásom. De előbb-utóbb fény derül 
majd rá. Hiába tépelődnék most rajta. Inkább azt kellene összegeznem magam-
ban, ami régóta foglalkoztat: mitől vezető egy vezető?”  

Úgy vélte, tisztábban láthatja a tennivalóit és a sorsát, ha a vezetői erényeket 
összeveti a saját tulajdonságaival. S talán jobb nemzetségfő válhat ekképpen be-
lőle! Eddig nemigen törődött véle, de most, hogy miért, miért nem, egyszeriben 
az idő sürgetését érezte. 

 

„Az egységet kell elsősorban megőriznem. Különben pártokra szakad a né-
pem s olyanok leszünk, mint az ide-oda röpködő szélfújta levelek és nem mint a 
törzs egyenességéhez ragaszkodó, ágon maradt hívek.  

Nem az az atyafi bomlaszt, aki bizonyos dolgokról másképpen vélekedik, 
mint nemzetségünk zöme, hanem az, akinek törzse testvériségében rendül meg a 
hite. Aki szarvasünő népéről rosszat feltételez és ennek utána rokona ellenében 
lép fel. Aki tettével nyilvánítja ki méltatlanságát, mert »a tettek hangosabban 
szólnak, mint a szavak.« 

Akkor léptem közbe, amikor éppen esedékes volt, amikor gazok módjára kezdtek 
terjedni köztünk a kicsinyes és korlátolt vélekedések, amikor egyre mélyebb ékeket 
vertek szövetségünkbe a bomlasztó szavak. Éppen akkor, amikor még nem rendült 
meg helyrehozhatatlanul a közösségünk egyensúlya. Pontosan akkor, amikor a rossz 
visszaszorítására mindenképpen cselekednie kellett már valakinek. 

Ekképpen beszédem ereje is meggyőzőbb lehetett. Leginkább az emberek 
néma, de helyeslő döbbenetén mérhettem le. Ezért vett testvérbarátom is azon-
nal a pártfogásába.  
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Azt is éppúgy éreznem kell azonban, hogy mikor nem szabad cselekednem. 
Az ember ellen dolgozik az időpont félreismerése: úgy az elhamarkodott korai, 
mint az elodázott kései döntés. Aprólékos megfigyeléssel, az érzékek kihe-
gyezésével, a helyzet jó s rossz erőinek a mérlegelésével és a lehetséges következ-
mények előrelátásával fel lehet becsülni a kellő pillanatot és ki lehet használni a 
kívánatos alkalmat. Sosem az ember előnyére, természetesen, hanem mindig a 
közösség javára. 

Ma támadt fel bennem első ízben az a vágy, hogy vezető lehessek. Eddig tud-
tam csupán, hogy apám jogán egyszer majd az leszek. Most érzem magamban az 
irányításhoz szükséges erőösszpontosítást, a testi és lelki megpróbáltatások fö-
lötti szívósságot és kitartást.  

Minden jó tulajdonságom megvan ahhoz, hogy zökkenőmentesen folytathas-
sam apám munkáját. Beszédem óta máris a nemzetség fejének érezhetem ma-
gam. Mindenki elfogadott annak és testvérbarátom is megerősített új minő-
ségemben. Semmiféle büntetendő gőg nincsen ebben. Eddig az apám iránt érzett 
tisztelet és a szokások köteléke nem engedett cselekedni. Szemmel látható azon-
ban, hogy atyám nem képes már a nemzetség vezetésére, összefogására. Az 
őszek tanácsára támaszkodva nekem kell helyette hamarosan kézbe venni a dol-
gokat.  

Hisz napnál világosabban érzem, valamiféle sorsformáló folyamat kezdődött 
el, de amíg a jövő nem körvonalazódik kellőképpen, addig elsősorban az egysé-
get kell ügyelnem.” 

 

Munkájuk végeztével Bese a karám mellett marasztalta a férfiakat. Leányát ké-
rette magához és súgott valamit a fülébe.  

Térült-fordult Pirka és nemsokára a bujdosó serleggel meg egy mézsörös töm-
lővel jelent meg.  

 

Jól ismerte a leány a kelyhet. Gyermekkorában, amikor senki sem volt a köze-
lében, ki-kivette a zsákból, forgatta a kezében, gyönyörködött benne. Egy Fehér-
váron letelepedett szkíta ötvösmester kezéből került ki az ünnepekkor kézről 
kézre járó ezüstpohár. Azért volt annyira hűséges rajta az ábrázolás.  

Két szkíta emberpár. Ruházatuk, hajuk-szakálluk aranyból készült és népük 
viseletét tükrözte. Annyira aprólékosan és pontosan volt megmunkálva, hogy kü-
lönbözött egymástól az ingük és a nadrágjuk mintája. Még a hajuk és szakálluk 
szálai is különváltak. Az egyik pár szembe ült egymással és kezeik a puzdráikon 
nyugodtak; a másik, szintén egymással szemben, egy kost nyúzott térdepelve. 
Aranylott a kos gyapja. Kiterjesztett szárnyú apró kerecsenek díszítették a füle-
ket, amelyek ezüstszegekkel voltak az edényhez illesztve. 

Számtalanszor kitapogatta már mutatóujjával a szépen kikalapált felületet és 
az aljára vésett jegyeket: 
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Ü K S E  
 

Mielőtt a zsákba visszatette volna, mindannyiszor a szájához emelte. Áhítattal 
csukta be olyankor a szemét, mert azt képzelte, hogy szarvasünő forrásvízzel hí-
gított vérét issza... 

 

Áldomással szerette volna Bese megpecsételni a helyrezökkent békességet, a 
visszaállt egységet. Ünnepélyesen akarta az emberek tudtára adni, hogy továbbra 
is mindenki egyforma a szemében és hogy ezután sem tesz különbséget kö-
zöttük. De elvárja tőlük, hogy emlékezzenek a szavaira és soha többé ne fordul-
janak a saját atyafiaik ellen. Nem szabad vízzé válnia a törzset egybekapcsoló 
vérnek!  

Mindnyájan leültek a valamikor réges-régen odahordott kövekre. 
Magasan sütött a nap az égen. Amíg a pohár körbejárt, egy-egy regősének rög-

zítette eseményről emlékeztek meg. Elég volt egy-két szót ejteniük róla, hogy 
mindegyikük ugyanúgy idézze fel a történetet. 

 

„...hiába kérte Dáriusz a szkítákat, hogy ütközzenek meg a seregével, ha erősnek tartják 
magukat; ha pedig nem, akkor vizet és földet vigyenek néki ajándékba, hogy megtárgyalhas-
sák a békefeltételeket. A két holdfordulónál is hosszabb idő után nagy ínségre jutott a perzsa 
sereg. Amikor a szkíta fejedelmek tudomására jutott mindez, hírnököt szalasztottak a per-
zsa királyhoz. Madarat, egeret, békát és öt nyilat küldtek véle, de semmit sem üzentek. A 
perzsákra bízták a küldemény értelmének a kibogozását. Maga Dáriusz úgy vélte, a szkíták 
alávetik néki földjüket és vizüket. Hamarosan be kellett azonban látnia, hogy annak a ta-
nácsadójának volt igaza, aki az ajándék értelmét ekképpen fejtette meg: „ha nem váltok ma-
darakká, hogy az égbe repüljetek, ha nem váltok egerekké, hogy a föld alá bújjatok, ha nem 
váltok békává, hogy a mocsarakba ugorjatok, akkor nem fogtok hazatérni, sújtatván ezen 
messzire lövő és mindig célba találó nyilainktól.” 

(Hérodotosz: IV. könyve nyomán) 
 

A kézről kézre és szájról szájra járó serleg komorságot oldó, derűt fakasztó 
édes tartalma és törzsük történetének s törvényeinek egybehangzó megidézése újra 
összeforrasztotta őket.  

Lélekben megerősödve, jókedvvel tervezgették az aratást és a bőség napját.  


