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„...Mit csináljon, mit csináljon? Meghal a nagy erős szomjúságtól, ha egy csepp vizet 
nem talál. Ment, mendegélt keseregve, sírdogálva s ihol, talált egy csepp vizet valami ál-
latnak a lábanyomában. Ő bizony iszik belőle, akármilyen állattá változzék, gondolta 
magában. Hát ahogy egy csepp vizet ivott, mindjárt őzzé változott...” 

(Szép Cerceruska — Benedek Elek gyűjtéséből) 
 
Valamiféle különös éberség kezdett éledezni Pirkában atyja beszéde óta. Ad-

dig sosem tapasztalt még olyant. Mintha valósággal kihegyezték és kifenték volna 
az érzékszerveit! Éppúgy hallott távoli zajokat, mint közelieket; szintúgy érzett 
messzi szagokat, mint a cserépégető füstjét, jóllehet nem tudott éles különbséget 
tenni köztük. Eltávolodott a karám mellett áldomást ivó férfiaktól, hogy befelé 
figyelhessen. Nemsokára Kincsával és apóval maradt a településen. 

Jött-ment, nem találta a helyét. Látható ok nélkül lett izgatott. Ráadásul min-
den, amit csak megfogott, kiesett a kezéből. Hát hogy is ne, mikor folyton-foly-
vást a szokatlan észlelések zűrzavarára, kavargására figyelt. „Mit jelenthet mind-
ez? Vajon annak a közeledtét?”, töprenkedett. 

Kincsa is észrevett rajta valamit akkor, amikor a gabonamagok kiverésénél 
használatos dolgokat gyűjtötték össze: 

— Mi lelt, Pirka? Ejsze zsibbadás állt a karodba, hogy még a hadarót is kiejted 
a kezedből? Vagy talán Harmat illetett valamilyen bántó szóval? És azon rágódsz 
folytonosan? Hadd el! Ne törődj véle! 

Pirka megrázta a fejét: 
— Nem tudom, mi van vélem, de maradj a közelemben! Vagy legalább is ne 

veszíts szem elől. Kérve kérlek! — nézett a húgára könyörgő tekintettel. 
Értette is, meg nem is a kérést Kincsa, de sejtette, nagyon fontos lehet az 

Pirkának, s rögvest megnyugtatta. Úgy lesz majd, ahogyan kívánja.  
Eleinte aggódva figyelte, de mivel a nyugtalanságon kívül semmiféle rend-

kívülit nem észlelt rajta — igaz, olykor hosszasan meg-megállt, mintha földbe 
gyökerezett volna a lába —, az ígéretéről apródonként megfeledkezett. 

 
Egyre erősödő szagokat kezdett szimatolni a levegőben. Forgatta a fejét jobb-

ra, forgatta balra, hogy megállapíthassa a forrás irányát és összetételét. Mi lehet 
az? Egyre bizonyosabb lett abban, hogy napkelet felől érkezik a láthatatlan jelek 
árja.  
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Aztán hamarosan vérszomjas lovasok és túlhajszolt lovak izzadtságát, köhög-
tető nagy port és fullasztó égett fűszagot, álmukból fölriasztott emberek megré-
mült leheletének a bűzét és a torkukra fagyott ijedtség szagát érezte fokonként 
felerősödni, és csupa könnyfacsarító füstöt utána, ami lassan mindent, de min-
dent elborított... 

Vágtató lovak patáinak földdörgő dobbanásait és érthetetlen kurta felkiáltáso-
kat hallott a távolból, aztán a vérfagyasztó iszony sikolyát, a rettenet borzongató 
ordítását és a tehetetlenség végső jajkiáltását... 

Mintha egyszerre csak túllátott volna az egyelőre még békésen szendergő tá-
jon. Mintha ágytakaróvá zsugorodott volna az irdatlan nagy pusztaság s csupán 
karöltőnyire lett volna tőle a síkvidék szeglete. Ugyanazt látta, amit szimatolt és 
hallott, amiről kétszer már álmodott: mindenfelé halált...  

Semmi kétsége sem volt afelől, hogy ott a távolban, Égúr keleti szálláshelye 
felé, ki tudja, milyen messzire vagy mennyire közelre, elkezdődött már valami, 
amire régóta és sokszor figyelmeztette Tas a nemzetséget, amit a törzs táltosai 
régóta megjövendöltek.  

Hirtelen belényilallt: nem lesz itt aratás és bőség ünnepe. Késedelem nélkül 
értesíteni kell az őszeket és a testvértörzseket.  

Kiáltani akart Kincsának, de nem jött ki hang a száján.  
Mutatni akart kelet felé, de nem tudta felemelni a karját. 
Csak állt félig-meddig megkövülten, pedig mindenképpen hírül szerette volna 

adni a közelgő veszedelmet. De mintha minden erő váratlanul kiszállt volna be-
lőle. 

Az volt a legkülönösebb, hogy egyre erősebben kezdett sajogni a karján lévő 
törzsjegy. Túltett a múltkori bizsergésen. Most már bizonyos volt benne, hogy az 
lehetett az első jele annak, hogy közeledik végzete beteljesülése. Lassacskán az 
egész bőrét fájdalom lepte el, mintha egyszerre mindenütt hegyes tűkkel szur-
kálták volna.  

Ahogy ott állt, úgy érezte, mintha földanya akarná őt a szívére szorítani. 
Mintha ölelő karjait látta volna a házak közt kidudorodni, majd az ég felé emel-
kedni. Már dőlt volna feléje, csakhogy a lába, a teste és a feje nem engedelmeske-
dett. 

Aztán egyszerre csak, mintha valamilyen ismeretlen hatalmas erő kezdte volna 
magához húzni, felé közelített. Minden ízében remegett. Sejdítette, tehetetlen e 
roppant nagy delejes erővel szembe. 

És előrebukott. 
Öntudatlanul és valótlan lassúsággal. 
Miközben a meleg jóság fokozatosan felerősödő dobogását érezte:  
ujjai lassan összenőttek és patává keményedtek;  
karja, lába végtagokká nyulángolt;  
ezzel egyidőben meghosszabbodott a teste és farka nőtt;  
orra pedig a szájával együtt ágaskodott előre.  
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Hamarosan két agancs is kiserkedt a homlokán s  
a fájdalmas tűszúrások immár kifelé álltak a bőréből.  
Megértette, egész életében erre a pillanatra várt, hogy eggyé váljon törzse ősével. Mert Szar-

vasünő újra- és újraszületik, amikor válságos helyzetbe kerül a népe, hogy a baj-
ból kivezető út felé irányítsa őket. Tudta, apja szavaiban is Ő szólalt meg akkor, ami-
kor összefogásra intette őket. 

 
Megrázkódott, aztán körülnézett.  
„Vajon észreveszi-e Kincsa, hogy mi történt vélem, hogy hírül vihesse azok-

nak, akik megértik mindezt?”  
Mikor összeforrott a tekintetük és meglátta Kincsának az elcsodálkozástól ki-

kerekedő szemét, dobbantott egyet és felszökkent a házuk tetejére.  
Kettőt toppantott a háztetőn, majd egy könnyed ugrással a part menti úton 

termett.  
Háromszor ütötte a földnek a patáját s aztán búcsút intett a fejével.  
A sóúton szaladt egy darabig, de amikor az északnak kanyarodott, ő nyílegye-

nesen napnyugtának tartott. Addig szaladt erdőkön-mezőkön, dombokon-
völgyeken át a vöröses fényét oltogató nap felé, míg el nem tűnt benne.  

Ezt azonban már nem láthatta a húga. 
 
Váratlanul nagyot csendültek-bondultak Csenger és Gyéres fái. A levegőég is 

velük egyszerre rázkódott meg. Talán még a föld is beleremegett.  
Kincsa azonnal abbahagyta a munkáját, hogy a szokatlan hangokra, rezgésekre 

figyeljen. Vajon mi történhetett?  
Épp akkor pillantott Pirka felé, amikor a házuk előtt egy szarvasünő verte 

jobb elülső lábát a földnek. Ragyogott az agancsa, csillogott-villogott a szőre. 
— Szakasztott olyan, mint a regebeli állatősünk! Fénykoszorú a fele felett! 

Hogy kerülhetett ide? — kérdezte fennhangon magamagától. 
Az állat őt figyelte... és ismerős volt a tekintete. 
— Édesapám! Édesapám! — szakadt fel belőle a kétségbeesett kiáltás. Akkor 

jutott az eszébe, hogy senki sem hallhatja, legfeljebb öregapja, ha nem szundított 
el éppen, minthogy a férfiak is a cserépégető kemencékhez ereszkedtek le. Esze-
veszetten szaladt Borvíz útja felé, hogy a döbbenetes és szívszaggató átváltozást 
az apjával közölhesse.  

 
Alig lehetett hallani még a kiáltozását, Tas máris tudta — minthogy azon a na-

pon másodszorra ismétlődött meg a jelenet —, hogy rendkívüli dolog mehetett 
végbe odafent a távollétükben. És mindent egyszerre megértett: Pirkát ragadta el 
a nap a szarvasbika képében. Népüknek is sürgősen utána kell mennie a hegyeken 
túli fehér ló törzséhez. Hogy is nem jött rá korábban erre? 

 
Akkor ért Kincsa az apjához: 
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— Szarvasünővé vált Pirka! — sikoltotta a földre rogyva.  
Bese, miközben felemelte és gyöngéden a mellére ölelte a leányát, Tasra né-

zett: „a jövendölés, lám, a vártnál hamarabb beteljesedett. Hiába nyugtatgattam 
magam, a szarvasbikáért történhetett mindez. Mulasztásom felgyorsíthatta az 
eseményeket!” Napcserzett arcán könnyek peregtek. „Pirka is tünemény immár! 
Hát ez lett a sorsa! Egek Ura kiválasztottja volt!”, gondolta szomorúan. „Inkább 
örülnöm kellene! Dicső végzet ez, hisz csak nagy feladatra méltó lehet kisze-
melt!”  

Csakhamar megértette, hogy mindez a Tündérrel való egyesülése miatt lehe-
tett, minthogy a vele való találkozása nem volt merő véletlen. „Tündér lelke él 
tovább Pirkában.” 

Aztán összeszedte magát és azonnal döntött. Nincs idő az őszek tanácsának 
az összehívására!  

„Holnap, amikor pirkad, azonnal szedelőzködnünk kell, minden életszert ma-
gunkkal kell vinnünk, hogy árkon-bokron át Pirka nyomába szegődjünk! Hisz ha 
nem is volt emberként lábnyoma — hogy nem figyeltem fel erre a különös jelre? 
—, állatként bizonyára maradt.  

Különben nem töltheti be a küldetését.  
Különben nem vezethet minket a fehér ló népéhez.”  
Addig pedig odafentről, holdanya és a mindig éber Nimród vigyáz majd a pa-

tanyomokra, 
hogy az eső ne mossa el,  
hogy a szél ne temesse be,  
hogy a vadak ne tapossák össze… 
 
Mielőbb értesíteniük kell a nemzetségeket.  
Zsombornak, Kincsának és a többi gyors lábú fiatalnak azonnal fel kell men-

niük a Vigyázóra egy-egy ölnyi rőzsével, hogy messzire ellátszó jelzőtüzet gyújt-
sanak, hogy akik látják, minél hamarabb meggyújthassák a saját tüzeiket is, hogy 
láncszerűen továbbadhassák a vészjeleket. 

Ugyanakkor két lovast kell a két szomszédos faluba meneszteni, hogy az 
egész törzs megértse: azonnal szedelőzködniük kell, hogy másnap korán és ösz-
szehangoltan indulhassanak útnak... 

 
Épp akkor szunnyadt el tűzmadár módjára a nap a fészkében. Baljós sötétség 

settenkedett körülötte.  
De nem maradt magára szarvasünő népe: odafentről holdanya és az ősök őse 

vigyázta, védte, oltalmazta őket.  
 


