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Részlet a Szarvasünő népe című regényből    

   
„...Mindegyik csak eggyel nősül...”1 

 (Sztrábon: XI. VIII. 6.) 
 

A falubeli asszonyokkal mosott a Nagy-Béga öblének köves oldalán, Béga-
vékonyával éppen átellenben. Szoknyáját, hogy ne vásítsa a kő, felhúzta és comb-
ja baloldalán csomózta össze.  

Alig pitymallott még, amikor egy csorba cserépedénybe seperte a falu kövek-
kel körülrakott tűzhelyének a hamuját és a kosarába gyömöszölt szennyes tete-
jére tette. A mosással azonban várnia kellett,  a napköszöntő és a közös reggeli 
étkezés előtt nem kezdhette el. „Legalább a nap melegét is érezni lehet addigra”, 
gondolta jólesően.  

Mihelyst leért fiacskáival a megszokott mosóhelyre, a Kövespadra, azonnal a 
„kövei” közé állította a szittyóból font ruháskast, majd hamut mért a reá várakozó 
asszonytársai edénykéibe. Több félmarékkal jutott mindegyikébe. Azt követően a 
Bégába is hintett belőle egy csipetnyit, hogy bocsánatot kérjen a folyótól, amiért be-
szennyezik a vizet; hogy elnézést kérjen a vízi állatoktól, amiért ideig-óráig bepiszkít-
ják a környéket. Egyetlen asszony sem foghatott munkához, amíg ezt a rövidke szer-
tartást meg nem ejtették. — Miután meggyőződött arról, hogy a homokon játszó 
gyermekei jól elvannak a többiekkel, serényen mosáshoz látott. 

Egy sima kőre terítette a vízbe mártott ruhát, bekente hamuval, aztán sikálni kezdte 
a tenyere tövével apróbb-nagyobb körkörös mozdulatokkal. Előbb azt a részt, ahol a 
kosz éktelenkedett, utána az egész felületet, mindaddig, amíg úgy vélte, hogy kidör-
zsölte már a piszkot belőle. Tudta jól, öblögetés után derül ki csupán a ruhadarab tisz-
tasága, hisz addig inkább valamiféle maszatolásnak tűnik a mosás. Végezetül egy 
gömbölyű kőhöz csapdosta a ruhát, majd egy nőttön-növő kupacba, a már kimosot-
takra rakta. Nem tudta, miért is cselekszi mindezt úgy, amiképpen tette. Még leányka 
korában rögzültek benne ezek a rendszerető mozdulatok, akkor, amikor édesanyjával 
és a falujabeli asszonyokkal mosott együtt az Öblösben. 

Meg-meglóbálta időnként a karját, hogy a tűszúrásokhoz hasonló görcsöt ki-
rázza belőle. „Egyre több nyavalya környékez mostanában!”, gondolta.  

                                                 
1 Sztrábon a szauromatákkal kapcsolatban írta ezt, akik szintén szkíta módra éltek. 
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Ahogy a megtisztult ruhák halma nőtt a bal oldalán feketéllő kövön, úgy apadt 
a kosarában lévő szennyes.  

„Mennyivel is nehezebb a téli nemez- és irharuhák tisztítása, mint a vászoné, 
mivel használat előtt faggyúval, vajjal vagy pataolajjal kenegetjük be. Szépen nyú-
lik a bőr a zsírtól, ugyanakkor simulékony és puha lesz. Nálunk másképpen 
csinozzák, mert többfajta cserzésre alkalmas fa terem”, gondolta. „Vízben mos-
sák meg a nyúzás után szőrtelenített és kiszárított bőröket, majd a hamvasfűz2 
vagy cserfa3 kérgének oldatában áztatják napokig fakádakban, s csak azután feszí-
tik karóra, hogy megszáradjanak. Itt törik, gyúrják és nyújtják őket”4, hasonlította 
össze a kétféle szokást. 

Bánja, nem bánja, nem lehet annyit mosni fagy havában, mint meleg időben! 
Télen mindig piszkosabbak. No meg természetesen füstösek. És faggyúszagúak 
is a zsírtól, amit azért dörzsölnek a bőrbe és nemezbe, hogy ne ázzék át a víztől 
az öltözet. Mindamellett a meleget is jobban tartja a faggyúlátta. Nem csoda hát, 
hogy annyira keresettek a szkíta irhák a vásárban. Oly finomak és fehérek, hogy 
sok kereskedő éppenséggel emberbőröknek5 véli őket! 

 Hébe-hóba kisikál ugyan néhány darabot a megolvasztott hó levében, a fiaiét 
főképpen. A tűztől tisztes távolságra kell olyankor kiterítenie, hogy ne haragítsa 
magukra a csöpögő vízzel az Elevent, hisz a tűz és a víz nem férnek össze... Az 
ágasfa csonkjaira sem aggathatja, azt sem szabad efféle tárggyal illetni, hiszen az 
életfa mása. Falba ütött kampóra függeszti hát, és dézsát tesz alája, hogy ne a föl-
det borító takarók igyák meg a levét. Oly nehéz aztán megszárítani őket! 

„Nemigen tetszett Emőnek ez a falumból hozott szokásom, de sosem illetett 
ezért rossz szóval. Pedig megtehette volna,” emlékezett vissza hálatelten. Szá-
radó ruha nélkül is helyszűkében vannak odabent télen. Legfőképpen hóviharos 
időszakokban érezni ezt, amikor olykor hetekig kell a házban maradnia a család-
nak. — Törvényt bont azonban néha a szükség: korábban sem akarta tetőtől-tal-
pig szurtosan látni a fiait, anyósa halála óta még annyira sem. Mit szólna hozzá a 
tisztaságszerető édesanyja, aki minderre megtanította? Nem akar megválni ettől a 
szokástól, hisz úgy jó, ahogy valamikor tanulta... 

„Még az orruk hegyét sem dugják ki hóviharos időszakban a gyermekek, hisz 
a csípősen fagyos szél megállás nélkül fújja, szórja az arcukba a havat; semerre 

                                                 
2 Rekettyefűz (Salix cinerea) 
3 Quercus cerris, a meleget kedvelő kis-ázsiai és dél-európai őshonos cserfa a legjobb bőr-
cserzésre.  
4 IV. 64; érdemes megjegyezni, hogy a Hérodotosz leírta bőrpuhítás, -gyúrás nagyon 
hasonlít a magyar juhászok nyers bőr megdolgozásához. „Érlelő anyagot egyáltalán nem 
használnak, a kikészítés tisztára száraz munka. A nyers bőrt egyszerűen addig gyúrják és 
„törik”, míg meg nem puhul” (A magyarság néprajza, I., 283.). 
5 „Az ember bőre pedig vastag is, fényes is; minden bőr közül talán fejérsége által a leg-
fényesebb” (Hérodotosz: Uo.). 
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sem lehet kitérni előle! — De bezzeg annál nehezebb jó időben benntartani őket: 
ahányan vannak, annyifelé szaladnának, szélednének!” — A jeges tél gondolatá-
tól menten borzongani kezdett. Be kár, hogy nem nőnek feléjük azok a növé-
nyek6, melyeknek nedvével a Tány-mentiek7 kenik be magukat hidegérzetük eny-
hítésére... Ejsze, a cudarul hosszú tél miatt becsülik annyira a meleget. No, meg 
az ételek változatosságáért! 

Bese is csak a karámig botorkál el zimankós hidegben. Vastag prémsubát és 
meleg fülessapkát ölt, hogy szénát, polyvát vagy töréket vessen a kerítés közé 
zárt, havas pozdorján8 állingáló állataiknak. Ősz öregemberré válik közben: zúz-
marás szakállal és deres szemöldökkel tér vissza a gyermekek örömére.  

Nemezszőnyeget is szoktak borítani a nemes lovaikra, hiába melengetik egy-
mást szorosan összebújva hóförgetegben vagy farkasordító hidegben.  

Igencsak óvnia kell a lovát az embernek! Nincs nálánál értékesebb. 
Hatalmas területeket járnak be véle. Hetvenszer sebesebb az ökörszekérnél! 

Hetvenkednek is gyorsaságával a férfiak. Vadászat, háborúskodás, csere, hírhor-
dás, mind elképzelhetetlen lenne nélküle. 

Nemcsak áldozati állat — nincs nálánál méltóbb felajánlás Égúrnak —, de tel-
jes hasznú is.  

Édeskésen puha húsát jobban kedvelik a rágós ökör- vagy a faggyúízű juhhús-
nál.  

Fejik is őket: túróját tele marékkal tömnék a szájukba a gyermekek, a tejéből 
erjesztett bódító italért pedig a férfiak bolondulnak. Igaz, néhanapján ők, az asz-
szonyok is szívesen kortyolgatnak belőle. Nem rossz az, ha mértékkel issza az 
ember! „Midőn iszik a szkíta gyakorta érinti az íjat s pengeti húrját, visszahíva a 
mámor által szétbomló lelket.”9 Hamar elfelejti búját-baját tőle. De az éberségét 
is egykönnyen! Bod és Nyakas hallotta a vásárban, annyit részegeskedtek a 
tárkánykútiak10 — azt mondják, náluk jóval hosszabb a nyár s megterem földjü-
kön az ellenek fürtös gyümölcse, amelyből borúűző édes bort készítenek minden 
esztendőben —, hogy martalócok törtek rájuk nemrégiben, összekötözték őket 
és a karancsi11 vásáron adták el, asszonyaikkal és gyermekeikkel együtt. Lám, ho-
vá vezethet a féktelenség!  

                                                 
6 Beroszusz olaja (Plutarkhosz: A folyókról, XIV.2.) 
7  Thanaisz (a Don ókori görög neve); Dionüsziosz Periegetész szerint az őslakók 
Silisnek nevezték a folyót (Szkolion,14) 
8 Seprőfű, seprőcirok (Sorghum vulgaris) etiópiai, szudáni eredetű pázsitfűféle; abraknak is 
felhasználhatóak a magvai 
9 Plutarkhosz: Egészségi szabályok, 20 
10 Félsziget a Krím-félsziget nyugati részén 
11 Kherszónészosz (ógörögül „félszigetet” jelent) Taurika szerző egyszerűsítette neve, a 
Fekete-tenger déli partján levő Herákleia Pontiké lakói alapították a Kr. e. VI. század-
ban. 
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Kidolgozott nemes bőréből ruhaneműt és lábbelit varrnak.  
Ínából íjuk húrját készítik, de a csont- vagy vastűbe fűzött szálával bőröket is 

összeöltenek. Igen tartós: az irha hamarabb szakad el a cérnánál. 
Sok mindent fúrnak-faragnak a csontjából, többek között furulyát is, de fő-

ként íjmerevítőket.  
Nyeregpárnájukat tömik ki a szőrével.  
Még a patáját is felhasználják enyvfőzésére és olajkészítésre. Amiképpen a ku-

tyaharapást kutyaszőrrel, a ló felmarjult hátát vékonyra szelt nyers húsdarabokkal 
gyógyítják, úgy a patasebet pataolajjal kenegetik be. 

Többfelől hallották, hogy fa híján lócsonttal tüzelnek a napkeleti kopár pusz-
tákon élő pásztor törzsek. Nem tudja, mennyi igaz vagy nem igaz belőle, áldo-
záskor látta azonban, hogy a csont is tüzet fog, jóllehet nem ég el rendesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink .. ..     

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában  
2011-ben megjelent:   

    

 


