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Népük eredeti szülőhelyéről való az életfa gyökerét jelképező ünőkő. Épp a 
múltkori fejedelemválasztáskor 1  jelentette ki a szkíták főtáltosa, Galga, hogy 
„visszajut majd egyszer a kő arra a helyre, ahonnan vétetett, s akkor helyreáll az életfa ereje és 
azontúl egy helyben maradhat a törzsük: jóra tanítva más népeket.” Nincsenek már mesz-
sze attól a pillanattól: sűrűsödnek a jelek.  

„Mikor kerül rá sor? Vajon megérem-e s résztvehetek-e majd e nemes feladat-
ban?”, gondolta Tas, Bese beszédét hallgatva.  

 
Egy másfajta köve is van a királyi szkítáknak: a „kristályhoz hasonló, 

emberalakú”2 koronás kő, ami Tány vizében terem. Amikor meghal egy király, 
tisztújítást tartanak a folyónál s az lesz az új vezető, aki megtalálja a követ. Annak 
felmutatásával veheti magához a boldog3 a tisztséget jelentő pálcákat és méltó-
ságjeleket, keni fel a főtáltos, esküszik rá egyhangúlag és büszkén a népe és emeli 
pajzsra, az összes törzsi fejedelmi fő fölé.  

 
Égúrhoz imádkozik majd holnap hajnalban Besével kapcsolatban.  
Ezt megelőzően sugarasan rakja aprócska máglyába a vesszőket, olyanképpen, 

mintha napküllők lennének, majd száraz fűvel alágyújtja. Mielőtt a sátorból ki-
lépne, áldást kér a jósláshoz, a jelek igaz és hű értelmezéhez. Aztán magába száll a 
sátor előtt, elmélyülten és mozdulatlanul ül a földön, hogy minden figyelmét, lel-
ki erejét maga felé fordítsa, összpontosítsa, hogy kellőképpen felkészüljön a fel-
adatra. Hisz elölről kell kezdenie a szertartást, ha a szent ügyek gyakorlása köz-
ben valami megzavarná. A benti tűznek is lohadnia kell addigra. Az összecsukló 
pattogásokból és az elszelelő füst gyérüléséből tudja, mikor alkalmas a szárnyalás-
ra. Lankadóban kell lennie akkor, amikor a sátorba lép és magára ölti az agancsos 
álarcot, hogy mielőbb egyesüljön törzse ősével. E mezben járulhat pusztán Égúr 
elé, különben megperzselődik a lelkessége. 

A Teremtő földi mására, a parázsra dobott kendermagok füstjének izzasztó 
párájában fürdőzik, tisztul meg és veszíti el fokozatosan az e világi érzékelését. 

                                                 

1 Plutarkhosz: A folyókról, XIV. 3. 
2 Uo. 
3 Szerencsés  
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Érzi még azt a pillanatot, amikor egybeolvad a lelke az állatősével és kiválik a tes-
téből, hogy  

a parázsban megelevenedő turul szárnyán,  
a sátorhegyet tartó táltosbot nyílásán át,  
a reggeli napsugár szent szöge után igazodva  
a felkelő Égúrhoz emelkedjen, siessen...  
Akkor kell mindennek bekövetkeznie, amikor az ég épphogy csak meghasad 

keleten. Nem lehet szóba önteni azt, ami ezután következik. Nemcsak azért, 
mert az Égúrral kötött titoktartása kötelezi erre, hanem mert elfelejti azt, hogy 
mi történt véle abban a szabadon szárnyaló másik állapotban. 

Amikor a füst vezérlő útján keresztül visszabújik a testébe, Égúr jótanácsa az 
emlékezetében marad még egy rövid időre. Tüstént és fennhangon kell elsuttog-
nia, hogy az apránként élesedő füle meghallja és jól az emlékezetébe vésse, még 
mielőtt teljesen magához térne, hogy később híven és ünnepélyesen elismétel-
hesse a népének.  

 
Lász apó körül forgolódott gyermekkorában, ha tehette, hogy bármikor kéznél 

legyen. Fürgébben tett eleget a táltos kérésének, mint a nevelőszüleiének. Hát 
hogyisne, mikor a táltos volt a megmentője!  

Hosszú évekkel azelőtt apó halászta ki a Bégából. Messziről látta, hogy egy 
fonott kosarat hömpölygetett lefelé a folyó. Éhező és szomjúhozó gyermeksírás 
hallatszott belőle. Lélekszakadva rohant le a partra és gázolt a vízbe, hogy a ko-
sarat kihúzza. „Égúr ajándékának”,  a „szerencse fiának” tartotta a kisdedet. 
Szent feladatai miatt azonban nem tudta a saját házában felnevelni. Őszek dön-
tése alapján került Bala fia Székáshoz. Tardossal és testvéreivel együtt nőtt fel. 
Ennek ellenére mindig apónál keresett menedéket. Nála vigasztalódott meg, nála 
erősödött testben-lélekben, nála élesedett az elméje, pedig az idő tájt nem ismer-
te még a saját történetét.   

Akkor is Lász apó körül téblábolt, amikor nagyobbacska lett. Valamiféle 
megmagyarázhatatlan erő vonzotta hozzá feladatai teljesítése után: tekintete jó-
sága, hangja melegsége, karja szolgálatkészsége? Vagy talán mindahány?  

Vizet vitt és fűzfavesszőt gyűjtött néki, lopva szemügyre vette a tűzgyújtás és 
jóslás szent eszközeit, megtanulta az áldozati ételbe kerülő fűszerszámok nevét, 
kihallgatta apó susogó imáit, figyelemmel kísérte lelkesült elragadtatásait...   

Amióta az eszét tudja, vonzotta az, amit sejdített, de nem értett; ami egyszerre 
volt födetlen és rejtelmes. Észrevétlenül és öntudatlanul vette át apó dolgait, 
mintha a leutánozni való szülőatyja lett volna. Nem látta át, hogy mily 
sokattudóan és elégedetten tartotta rajta a táltos a szemét, hogy minden lépését 
titokban felügyelte és adagolva-lopva tanítgatta a saját tudományára. 

Táltosi képességei hamarosan kiütköztek belőle. Éppúgy megérezte a jó dol-
gokat, mint a rosszakat. Olyankor mindahányszor oktalanul nyugtalan lett, belső 
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hangjai felerősödtek, majd tetőtől-talpig elhagyta a testi ereje, hogy a lelke szaba-
don jöhessen-mehessen, árnyakkal találkozzon, szellemekkel beszélgessen.   

Röviddel az első jelek után  kezdett az Örökkévaló Égúrral álmodni. Képét 
azonban sosem látta: mindannyiszor félelmetesen ragyogó fény takarta el. Még 
álmában is káprázott tőle a szeme, apró csillagokat látott mindenfelé körülötte. 
Remegve ébredt és borzasztóan kimelegedett. Aztán, meg éppen ellenkezőleg, 
hideglelősként reszketett. Még akkor is remegett, amikor apónak elmesélte. Attól 
fogva ő vihette a táltosdobot a törzsi gyűléseken.  

A táltos házának ágasfájára rótt vonások jelentéseit is hamar megtanulta, 
ugyanis apó tartotta számon rövidebb-hosszabb pálcikákkal az esztendő napjait, 
úgy, hogy a hold növekedését és fogyását is feljegyezte. Akkor eszmélt fel arra, 
hogy körforgásosnak teremtette a Mindenható a rendet s hogy körülöttük min-
den lüktet, emelkedik és süpped, éppúgy, mint a mellükben lakozó lélek. — Apó 
tudta, mikor következnek az ünnepek, mikor kell az embereknek sóért, világító 
olajért, halotti balzsamért és női tisztuláshoz szükséges fűszerekért indulniuk...  

Később még az agancsos szarvasmaszkhoz is hozzányúlhatott. Saját fejére 
azonban csak akkor tehette, amikor apó halála után a nemzetség táltosa lett. 
Csak akkor gyújthatta meg a táltosi máglyát. Pusztán akkor készíthette el a kien-
gesztelő vagy hálaadó ételt. Tüzes nyilával sújtotta volna porrá Égúr, ha máskép-
pen tesz.  

 
Úgy ismerték egymást Besével, mint a saját tenyerüket.  
Úgy vigyáztak egymásra, mint a saját szemük fényére. 
Mintha egyformán érezték volna, hogy egyszer erősebben összefonódik majd 

a sorsuk.  
Hogy miért, miért nem, éppen Bese leánya az, aki hozzá hasonlóan álmodott 

már a törzs jövőjéről. S ráadásul ugyanazt. „Fiúnak kellett volna születnie, hogy a 
táltosi tudást átadhassam néki!” Hisz nincs még kiválasztottja. — Körülnézett. 
„Vajon merre van?” Az embergyűrű peremén állt a nap felé fordulva. Mintha égi 
sugarakat gyűjtött volna a tenyerébe! „Népe közt is be magányos. Vélünk van, de 
mintha mégsem lenne közöttünk, mert más erősugárban formálódott a sorsa!” 
— De leányból nem lehet táltos! Nemzetségfő sem. Ugra fia Örs kérésének bi-
zonyára eleget tehetnek. A főtáltostól kell mielőbb megkérdeznie, hogy mi is an-
nak a próbatétele.  

Sok derék fiúunokája van Kos fia Érdnek. Táltosnak való is előbb-utóbb ki-
tűnik majd közülük, bár egyik sem született égi jellel. Felmutatásukkor látta vol-
na. „Vagy csupán ezután fog világra jönni az utódom? Komoly oka lehet en-
nek!”, ismerte fel.  
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Büszkeséggel töltötte el Bese beszéde.4 Osztozott testvérbarátja dicsőségében. 
Jobb belátásra bíró, meggyőző képességével is bebizonyította nemzetségének, 
hogy Érd méltó követője. A békét szolgáló egységet képviselte az egyensúlyt alá-
ásó alattomos áskálódással szemben. „Mindenkor követendő példát állított elénk 
Bese, éppúgy, mint az irányadó, a nyájukat szerető eleink”, gondolta Tas, „hisz 
akkor hatnak leginkább a jó példák, ha maga előtt elevenen látja, tapasztalja az ember”. 
Mert  „...ha valamely jó férfiút látunk, aki képes nagy tetteket véghez vinni, ah-
hoz sietünk mindnyájan... mindent elkövetve, hogy el ne tévesszük a barátságot s 
ne látszassunk megvetendőknek lenni.”5 

Tisztelettel kivárta, hogy mindent elmondjon a barátja, aztán az eskü szent 
kézmozdulataival pecsételte meg a beszédet, mert nem volt még méltóságjelekkel 
felavatott és közfelkiáltással felköszöntött nemzetségfő Bese. 

Amikor az eskü egymást követő szakaszait utánozta, mintha élete három vér-
szerződését is újraélte volna. S mintha ezáltal még szentebbnek tartotta volna a 
vér szavát és még szilárdabbnak a benne rejlő isteni erőt és egységet. Már-már 
érezte tőre hegyének égető hasítását, lüktető nedve sebes kiserkenését; látta a ser-
leg borába csöppenő sűrű vérét; visszaidézte az ital fanyar illatát és savanykásan 
édes ízét... 

 
Áldottnak tartotta magát, hogy három olyan nemes testvérbarátja van:  
aki árkon-bokron át utána eredne, ha ő bármikor veszedelembe kerülne; 
aki tűzön-vízen át az életét kockáztatná érette, ha ő a halál torkában lenne;  
aki foggal-körömmel: a saját testével védelmezné, ha nem maradna már más 

fegyver a kezében... 
 
A Csíkon leereszkedve tért vissza a cserépégetőhöz. Ezúttal, a falujabeliektől 

távol, hogy a közösségben átélt jó érzések leülepedjenek benne, hogy a követke-
ző napok tennivalóit szép sorjában végiggondolhassa, megtervezhesse, jóllehet 
megrögzült szokásai vannak úgy az aratásnak, mint a bőség ünnepének.  

Úgy érezte, az aznapi munkamenet felborulásával zűrzavar támadt a fejében s 
mielőbb ráncba kell szednie, kezében kell tartania az eseményeket. Mielőtt lépés-
ről-lépésre számba vette volna a feladatokat, eszébe jutott: nem választotta még 
ki az ünnepség áldozati lovát.  

„Csupán a három fehér6 előtt nyílik meg az ég”, gondolta.  

                                                 

4 Lukianosz: Toxarisz vagy barátság VIII. „A szkíták tehát nemcsak nyilazásban voltak 
ügyesek és hadi dolgokban másoknál kitűnőbbek, hanem szónoklatban is mindenek fö-
lött leginkább reábírók.”  
5 Lukianosz: Uo. XXXVII. 
6 Bíró Lajos szerint a Királyok  könyvében említett „napnak szentelt lovaknak” fehér szí-
nűeknek kellett lenniük, mivel a János Jelenéseiben feltűnő, eljövendő  Krisztus is fehér 
lovon tűnt fel: „Ezután láttam a megnyílt eget: íme fehér ló tűnt fel! Aki rajta ült, azt 
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Kezes kivénhedt ló. Acélja jó, de kovája rossz. Egy vándorkereskedő hagyta 
náluk évekkel azelőtt, mert hasmenéstől gyengült le éppen. Ugra fia Örs állította 
égerfa7 kéreg italával talpra. Amolyan pótló lett belőle, kisgyermekek tanulnak lova-
golni rajta, mielőtt kiérdemelnék a sajátjukat. Erőtől duzzadó való Egek Urának, 
megsértenék egy öreggel. 

„Pusztán a két fiatal jöhet számításba. Nehezen fékezhető paripák, oly tüze-
sek, mintha örökösen parázzsal etetnénk őket, mintha az ég felé akarnának repül-
ni, zsarátnokhoz hasonlóan. Egyiket, Zabost, a minap ültem meg, Tar hegyesét 
jártam volt körbe véle. Vérzett a lába, mire visszaértünk, mert horgas csúcsú, 
akaszkodó szőrű bojtorján virágok és tüskés szárú aszatok között lépdelt. Azóta 
sántít. Sértetlen, ép ló való csupán Égúrnak. A harmadik. 

Körömnyi barna folt díszíti Pejkó homlokát. Égi jel lenne talán?”, töpren-
kedett magában, ahogyan lassan eregélt az ösvényen. Éppen egy meredekebb 
szakhoz ért, záporpatak mosta el a könnyen máló földet. Figyelnie kellett, ne-
hogy meginduljanak alatta a kövek. Miután túljutott rajta, a cserépégető kemence 
felé tekintett.  

Mindenki visszatért már a helyére: ott folytatták a munkát, ahol abbahagyták. 
Jó érzés fogta el népe békés sürgése-forgása láttán. Nyugodtan gondolhatott 
immár az áldozati étel elkészítésére.  

 
Agyaggal keni be áldozáskor az arcát, hogy ne ismerje fel a ló, mielőtt az 

aranyveretes zablájánál fogva a napkör közepéig vezeti, ahol az állat kien-
gesztelését kérve a Fennvalóhoz imádkozik. — „Nem kötheti le a ló szellemét a 
bosszú, mert mielőbb Égúrhoz kell sietnie!” — Aztán a Tátoskő meredek déli 
pereméhez kíséri az áldozatot, s nyugtatgatva összebéklyózza a lábait. Ezt köve-
tően az Áldozógödörbe taszítja a farától tolva. „Miután az leesett, segélyül hívja az 
istent.”8 Lesiet a gödörbe és Égúr áldását kéri a megfojtáshoz9, mert csontja tö-
rik csupán olyankor az állatnak. Áldozati aranytálba fogja fel a ló kieresztett vé-
rét, amit főzés előtt locsol majd a tűzre, hogy az állat életereje által szentelődjék 
meg az Eleven. Ezután, a hasánál felhasítva, harmadmagával megnyúzza és le-
metszi a csontokról a húst. Természetesen, nem akárhogyan, szigorú rendje-
módja van ám annak, hogy hogyan következnek egymás után a lépések: a kibe-
lezés, a szívnek és a májnak a kiemelése, a fej és a farok félretétele, a lábak 
gondos haránt felszeletelése... Hisz Égúr és az ősök jóindulatát, valamint az ál-
dozat árnyának a megbocsátó szeretetét kell megszerezniük a szertartással.  

                                                                                                                                    

úgy hívják: Hűséges és Igaz, mert igazságosan ítél és visel hadat.” (19; 11-12.)  Hozzáte-
szi „a fehér a magyar régiségben szent szín volt és a legmagasabb rangra  utalt.” (A ma-
gyar Jézus és Izrael elveszett törzsei, 119.) 
7 Enyves éger (Alnus glutinosa)  
8 Hérodotosz: IV. 60.     
9 „…kötelet vet a nyakába s beletűzvén egy botot, csavarja és megfojtja…” (Uo.) 
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Lomhasztás előtt a lábszárcsontok is a parázsba kerülnek, hogy füstjük a tü-
zével keveredjen; gyorsabban száll ekképpen kérésük az égnek. „...Az istenek 
leggyorsabbjának az állatok leggyorsabbját szentelik.”10 

Miután felvágja a nyers lóhúst, visszateszi az egy darabban maradt bőrbe, aho-
vá az ünőkövet helyezte előzőleg. Akkor gyakorolják ezt az ősibb szokást, ami-
kor náluk gyűlik össze a törzs. 

Égi, földi és földalatti növényrészeket is tesz a húshoz, hogy a világmin-
denség növényi szintjei is képviselve legyenek, majd köveszteni hagyja a pará-
zson. Időnként meg-megforgatja a zsákot, hogy a bőr mindegyik oldalát 
egyformán érje a meleg, hogy az ünőkő ereje szerteszét sugározzék benne.  

Aztán a megperzselődött bő bőrből kiemeli a megpuhult és összeroggyant 
húst és a lapos áldozati kőasztalon durván feldarabolva a törzs fiai elé helye-
zi. Föld-anyáról sem feledkeznek meg falatozás előtt, zsenge húst dobnak ál-
dott testére. Bort is, hisz olyankor veszik elő az ellenek vérszerűen sűrű ita-
lát.  

A lakoma szentsége miatt azonban nem ihatnak többet egy kortynál. De az 
az egyetlen egy is elegendő az áhítatos fohász és a bőkezű áldás össze-
olvasztására... 
 
 
 
 
 

 
 

Kedei Zoltán: Óraketyegésű csönd 

                                                 

10  I. 215. 


