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Csend van. Süt a Nap, de nincs meleg, lágyan lengedezik a 
déli szél. Egy lovas és egy málhás ló lépdel békésen dél felé. 
Nem sietnek. A lovas szál egyenes, kibontott haja a széllel 
táncol. Egy asszony, láthatóan áldott állapotban. Nyerge 
mellett puzdra és tegez, felajzatlan íjjal. Sehol senki. Tekin-
tete fürkésző és kemény, mégsem szigorú. Mosolytalan. 
Miért is derülne magában ? Azért mikor hasában kis mocca-
nást érez, életöröm ül ki az arcára. Itt a jövő, gondolja és 
folytatja hangtalan mantráját.  
 
 
BEVEZETŐ 
 
Az asszony északról tart dél felé, egyik otthonából a másikba. 
De hát két otthona nem lehet senkinek ! Pedig ahol van az 
az itthon, ami távol van az meg az otthon. A déli itthonból 
indult északra -leendő- otthonába, mikor kinőte lánykorát. 
Az ’otthon’ letelepült-, míg az ’itthon’ kóborló-, pusztai 
nomád élet volt számára.  
 
Mikor északi -leendő- otthonába ért, szíve tele volt féle-
lemmel. Mi lesz vele, mi vár rá ? Itthon csak kisfiúk és öreg 
férfiak voltak. A köztes korosztály mind elesett a végzetes 
összeütközésben, amibe az itthoni As férfiak baráti segítő-
ként keveredtek. Hogy népe sorsa így alakult, megváltoztak 
a régi idők. A századok óta virágzó As városállam szomorú 
lett. Mindenki csak találgatott. - Hogyan tovább ? - és a 
bizonytalanság nem enyhült. A világi városvezető a szigorú 
és kemény Asmata nagyasszony volt, de mindig figyelt szel-
lemi vezetőjük-, Jas mester tanácsaira. 
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A jól megépített, mívesen kimunkált város falain belül biztos 
lakóhelyek, a lekövezett utak szabályos hálót képezve szőték 
át az arányos tereket. 
 

 
 
A városon belül kétrétegű külön erődített belső mag, legbelül 
a gabonatárolóval, kisebb magaslaton. Templom, vagy úri 
palota sehol. A szomszédos vízfolyás és a falakon belüli tó 
mindig biztosította a szükséges vizet. Az élet egykor sokat 
zajlott a falak között, de még többet a falakon kívüli gazdag 
földeken, gyümölcsösökben, közel-távoli dús legelőkön a 
sok kövér marhával és számolhatatlan lóval. Ám a kor paran-
csolta hanyatlás elérte a városlakókat. Az egyenlőségre tö-
rekvő berendezkedés kezdett széthullani, amit tovább súlyo-
sítottak a kedvezőtlen környezeti változások. 
 
An -mert hogy így hívták hősünket- felhőtlenül vidám gyer-
mekéveket élt, sok játékkal, tanulással és mindig korához 
mért munkával. Legfőbb tanítója a természet, na meg a 
tisztes felnőttek és méltó szülők példázata, bölcseletben Jas 
mester kimért szava. Ám mikor a nagy csatából nem tértek 
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meg a férfiak, a nézeteltérések odáig fajultak, hogy Asmata 
és Jas vezetésével a városlakók egy csoportja elhagyta a 
falakon belüli világot. Jas ajánlására -kerülve a végtelen 
vitákat- pusztai nomád életre váltottak. 
 
 
KI A PUSZTÁBA 
 
A kicsiny As csoport elégedett derűvel fogadta a szabad élet 
nehézségeit, mégis felütötte fejét az aggodalom; - Hogy lesz-
nek így utódok ? - Asmata előbb Jassal ült „tanácsot” majd, 
hogy mire jutottak megosztották figyelmes követőikkel.  
 
Kevés volt a fiú és még az is inkább gyermek, miközben nem 
csak az eladókorú lányok számosodtak, de a kislányok is 
nővé cseperedtek. A szülő korba ért-, házasulandó lányok-
nak útra kell kelni. Kinek-kinek merre, sorsa szerint, hogy As 
vér el ne fogyjon. Így indult An is, új otthont keresni. Minden 
útra kelőt alaposan fölszereltek, jó hátas- és málhás lóval, 
bőséges staférunggal. Mert, hogy délre kopár hegyek szegé-
lyezték vidéküket, hát észak felé vette az irányt. Nem sietett, 
hittel bízott a jósorsban.  
 
Napokig nem találkozott senkivel. A végtelennek tűnő 
ligetes-, füves puszta bőséges tocsogókkal és kisebb nagyobb 
vízfolyásokkal szinte kívánta a nagyállattartó legeltető élet-
vitelt. An azonban nem gazdálkodási lehetőséget, hanem 
férjet keresett. Mikor pár portyázóval találkozott, már 
sejtette, hogy idegen klánra talál. An megállt, míg az idegenek 
óvatosan közelítették meg. Mindkét fél látta, hogy ha távol-
ságtartás van is, ellenségességet nem lehetet érezni. Persze a 
portyázók fiatal férfiak voltak, An pedig egy magányos ifjú-
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nő, azért a pusztai vadság nem kereste azonnal a nyers 
erőszakot. Hiába nem volt ismeretlen a pusztai népek 
körében a nőrablás, a védtelen nőt inkább óvták, sem mint 
hogy megtámadják. Mindenki tudta, hogy a nő az anyaság és 
a klán tovább élésének záloga.  
 
- Honnan, hova ? - kérdezte a kis csapat vezetője.  
- As vidékről új otthonba. - hangzott a szelíd válasz, amiből 
már sejthető volt, hogy akár nem is átutazóként érkezett.  
- Gyere velünk. - invitálták határozottan, de mégis kedvesen, 
hisz biztosan látták, hogy An egyedül jött. Egy magányos 
férfi inkább gyanút kelt, de egy nő furcsa is és főleg tanács-
talanságot szül, mint sem ellenségességet. An besorolt az 
idegenek mellé és szótlanul léptettek a klán nem túl távoli 
sáncváráig. Nyitott kapun át jutottak az erődítésbe, kíváncsi 
tekintetektől kisérve. Az addigi halk zsongás elcsendesedett. 
A kíváncsiságot némi értetlenség váltotta fel; - Hogy kerül 
ide egy idegen. Ráadásul egy nő, egyedül ? - kérdezték a sötét 
szemek. An számára szokatlan volt úgy a környezet, mint az 
emberek megjelenése. Mások voltak mint a hazaiak, de nem 
riasztók. Látszott, hogy kemény élethez szokott, szívós 
alkatúak voltak nők és férfiak egyaránt. A gyerekek, meg 
mint az állatkölykök, hengergőzve virtuskodtak egymással és 
csak óvatlanul sandítottak a jövevényre, mint akiket nem is 
érdekel.  
 
 
A SÁNCVÁR 
 
A sáncon belül körbe-, összenőve a facölöpökből képzett 
palánknak támaszkodva, ugyancsak cölöpökből ácsolt-, kissé 
befele lejtő lapostetős építménysor volt, földdel borítva, 
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szabályos távolságokra ajtónyílásokkal. Ajtónyílásonként a 
tetők közepe táján egy-egy épített füstkivezető, némelyik 
kósza füstöt eregetve. Elsőre minden ajtó egyforma, de 
hamarosan kitűnt hogy mindegyik környezete egyedileg volt 
feldíszítve, leginkább egyfajta -védelmező- amulettekkel, 
agancsos koponyákkal, tollakkal. A kisebb-nagyobb amu-
letteket az As nép is használta, egyénileg is, családonként is. 
 

     
 
An hamar átlátta, hogy vélhetően egy ajtó mögött egy-egy 
család nyer biztonságot. A nagy kör építmény közepén, a 
tágas téren, egy hangsúlyosabb, zömök rönkház erősködött, 
ami érezhetően a klán-vezetés helye, oda kisérték a lovasok. 
 
A központi épület, kapu felé túlnyúló tetőzete alatt tágas 
teraszon trónt ülő személy mibenléte nem volt kérdéses, még 
ha kiléte-, személy szerint nem is volt ismert An számára. 
Fiatal ruganyossággal szállt le a nyeregből és a hátsó nyereg-
kápából apró ajándékot magához véve közelítette meg a te-
kintélyt sugárzó személyt. Tisztes távolságra tőle letérdelt, 
homlokával a földet megérintve ajánlotta tiszteletteljes hó-
dolatát. Felállva az ajándékot előre nyújtotta. Az egyik kisérő 
kivette kezéből és a tekintélyesség elé vitte. Az rátekintett és 
intett, hogy tegye le oldalra. A lassú csend alatt alaposan 
szemügyre vette az ifjú jövevényt, majd kiléte felől érdek-
lődött. 
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- Asnat és Ea lánya, An vagyok az As klánból. - szólt 
határozottan, nyílt tekintettel, de azért nem túl hangosan s ne 
hogy elbizakodottság látszatát keltse, kellő alázattal.  
- Mi járatban ? - folytatódott a kihallgatás.  
- Jas mester és Asmata nagyasszony kérésére jöttem férjet 
keresni.  
- Úgy. Hallottam népetek keserű sorsáról a Kuru mezei 
csatával.  
- Igen. Minden hadbavonultunk odaveszett. - szomorodott 
el An hangja. 
- Minket nem érintett az az összecsapás, egyik fél sem ro-
konunk, sem nem a barátunk, csak hírből ismerjük őket. 
Messze vannak. Távolról tiszteljük mindkét tábort, ahogy mi 
is tiszteletet remélünk mindenki részéről. Mond, mit szeret-
nél tőlünk ? 
- Azt kérem fogadjatok be, ismerjetek meg és ha méltónak 
találtok hálával fogadnám méltó férj védelmét. - szavai oly 
egyszerűek, olyan egyértelműek voltak, hogy nem volt mit 
tovább firtatni. 
A tekintélyesség valamit halkan mondott egyik oldalt-álló-
jának, aki Anhoz lépett; - Gyere velem. - azzal az egyik ajtó-
nyíláshoz vezette, ahonnan egy tekintélyes asszonyság jött 
elő marcona tekintettel.  
- Figyelj ide Asszony ! A Vezér azt mondta, fogadd be ezt a 
lányt míg sorsa eldől. - hangja nem volt durva, sem köve-
telőző, de azért ellentmondást nem tűrően határozott. A 
vendéglátó amilyen komor tekintetű volt, olyan elfogadó 
személyiségében és őszinte kedvességgel kezelte az isme-
retlen jövevényt. 
 
 
ÚJ OTTHON 



11 

 
 

- An vagyok az As klánból, Asmat és Ea lánya. - mutatkozott 
be.  
- Engem Kimirtnek hívnak. - viszonozta a háziasszony.  
- Ki a ház ura ? - folytatta An. 
- Eltávozott, már csak emlékét őrizzük. Nem mondjuk ki a 
nevét, hogy ne háborgassuk. Arszlánvadászaton ragadta el a 
halál. 
- Gyermek ? - érdeklődött An, hogy kipuhatolja hányan is 
lehetnek ebben az egy térben. 
- Nagyfiam Voguz most is vadászaton van. Nehezen teszi túl 
magát apja halálán. Szinte megszállottként üldözi az arsz-
lánokat, hiába próbálom csitítani. - De most Te mesélj, hogy 
kerülsz ide, mi járatban vagy ? 
- Az As klán úgy járt, hogy férfiak nélkül maradt a nagy csata 
miatt. Mióta csak egy-két öreg van a városban, hiába volt 
Asmata nagyasszony minden igyekezete, egyre több lett a 
nézeteltérés. Végül úgy döntött a nagyasszony, hogy a béke-
pártiak nem maradhatnak a mérgező falak között, kis 
csoporttal kivonultunk a pusztába. Jász inkább kitér, mint 
sem hogy hadakozzon. Legeltettünk, szekereken éltünk, 
nyugalomban, megélhetési biztonságban. Minden jász jó 
lovas, jó íjász, nők épp úgy mint a férfiak. Sosem állunk meg 
egyhelyt, legfeljebb csak addig, míg a szekér alatt el nem 
kezdett sárgulni a fű. Mindig továbbállunk. Nyom nélkül 
vándorlunk egyre. Nem terheljük FöldAnyát. Ló és marha 
ugyancsak sokat segít a megélhetésben. „Egyszerű élet, 
magasszintű gondolkodás” - így tanított bennünket Jas mes-
ter. Közben azonban még a viszonyok is megváltoztak. 
Teljesen kiszámíthatatlan az időjárás, hol van termés, hol 
éppen csak. Sok volt a baj a városban, de a legnagyobb, hogy 
nincsenek családfőnek érett férfiak, kopnak a hagyományok. 
- Van szellemi vezetőtök ? 
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- Igen. Jas mester nagyon bölcs, nem kell nála jobb.  
- És Ő mit tanácsolt ? 
- Ő javasolta Asmata nagyasszonynak, hogy ne maradjunk a 
belső viszálykodásban, inkább éljünk ezután távol a civa-
kodásoktól.   
- Jobb így ? - kérdezte Kimirt bizonytalankodva. 
- Jobb, de mit tehetnénk kihalásunk ellen ? Erre gondolta 
megoldásnak Jas és Asmata, hogy a szülőkorú lányok 
keressenek maguknak férjet más klánokban. Így indultunk 
páran más-más irányba. Én észak felé indultam és hamar 
megtaláltalak benneteket és remélem méltó férjet is kiérde-
melhetek. 
- Meglátjuk. Ha elfogadod a mi Istenünket, a mi hagyomá-
nyainkat, akkor bizonyára.  
- Ki a Ti Istenetek ? 
- Mi csak FennValónak nevezzük, nevét nem ismerjük, vagy 
ha táltosaink tudják is, nem árulják el a népnek. Így biztos 
nem beszélhet róla sértően senki, még indulat esetén sem. 
Ezért nem nevezzük nevén vezérünket sem, csak Vezér. 
- Az As népnek sokáig megvolt a maga vallása, de a nagy 
csata utáni árvaság idején már senki nem hitt abban, pár 
öreget leszámítva, de azok meg már eltávoztak. Jas mester 
hozta el az Abszolút Igazságot kereső zarándoklatából és Ő 
tanított meg bennünket az Isten-tudatra. 
- Mi az az Isten-tudat ? - gyanakodott Kimirt. 
- Amikor nem hisszük Istent, hogy vagy van, vagy nincs, 
hanem tudjuk, hogy Ő van. Tudatosak vagyunk Felőle. 
- Na erről majd még beszélünk, de egyelőre azt javaslom, 
hogy ha bárki kérdezi vallásodat, mond azt hogy a nagy csata 
miatti tragédiától elvesztetted a hiteted és most tanácstalan 
vagy. Biztos elkezdenek majd győzködni a FennValó irá-
nyába, de ne fordíts rá nagy figyelmet. Ha itt maradsz, akkor 
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majd elválik, ha meg nem maradsz, hát minek „áttérni” ? - és 
még egy kis hamis mosoly is megjelent a barázdált arcon. - 
Majd ha Voguz megjön, vele tudsz beszélni komoly dol-
gokról is. Veled korabeli, de igen bölcs, csak az a fránya szen-
vedély ne sanyargatná. Mint aki az összes arszlánon apja 
halálát akarná megbosszulni. Minden vadászatról hoz leg-
alább egy arszlánbőrt, különösen a nagysörényűekre büszke. 
- A bosszú, meg a büszkeség nem jó. - szól kurtán An. 
- Ne ítélkezz ! Itt nálunk asszonynak nem sok szava lehet, 
ügyelj hát a szádra. - és mint ha elvágták volna kíváncsiságát, 
átváltott háziasszonnyá. - Mikor ettél ? 
- Kicsit régebben. - válaszolt szerénykedve, de gyomra kor-
gását nem tudta leplezni. 
- Figyelj, mi leginkább a baktriánokból-, meg a vadászatokból 
érkező húst esszük, meg sokféle hal van itt a közeli folyóban. 
Szereted a halat ? 
- Igen, az As nép is gyakran eszi, de a baktriánt csak ritkán ? 
- A kétpúpú tevékből, komoly csordái vannak a népünknek. 
Tenyésztjük és eladjuk őket a keleti-, meg nyugati kereske-
dőknek. A tejüket is szívesen isszuk, sok mindenre hasz-
náljuk. Nem rég a gyerekek hoztak friss halat, ők fogták a 
folyóból, segítenél megsütni ? 
- Szívesen. 
 
A két nő csendben előkészítette a halakat, majd a szabad-
kéményű tűzhely lassú parazsa fölött sütötte meg. Evés 
közben sem beszéltek.  
 
 
BERENDEZKEDÉS 
 
- Van holmid, amit be kell hozni ? - kérdi a házigazda - Mert 
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biztosabb lenne itt bent, mint kint, már csak a nyughatatlan 
és kíváncsi gyermekek miatt is, meg lovaidat is ki kell vinni.   
- Elég bőségesen felmálházták a kisérő lovamat a véreim. 
 
Együtt mentek An kikötött lovai-
hoz. Kimirt elcsodálkozott An 
szürke ménje láttán. - Ez hogy 
lehet ? - tanácstalankodott. An 
értette az értetlenséget, hisz a 
fehér ló minden pusztai népnél 
áldozati állat, meg aztán a nők 
kancákon szoktak lovagolni nem 
szilaj ménen. 
- Valamelyik este majd elmesélem a történetét. - azzal le-
szerszámozott és közös erővel behordták a málhás terheit. 
An aztán kettős béklyóval egymáshoz kötötte lovait ügyesen 
és úgy hagyták őket szabadon, hogy az egyik legény kivezesse 
azokat a sáncvár udvarából. A két nő pedig inkább csak 
felhalmozta a holmikat, mint sem hogy berendezkedtek 
volna. Ki tudja mi lesz ?  
 
A lemenő Nap már nem sütött be a sáncon belülre, de még 
jól derengett ahhoz, hogy a sok kíváncsi tekintet egyre csak 
fürkészhesse a jövevényt. Mindenki láthatta, hogy komoly 
lányról van szó. Mozdulatai határozottak, erőteljesek, még-
sem férfiasak. Magabiztosan bánik a lovakkal, nem kíméli 
testét a terhektől és lágy esésű bő ruházata is sejteti testi 
erejét. Szálegyenes tartása emelt fővel tetőzik, inkább 
büszkeséget mutatva fennhéjázás helyett. Az ő tekintete sem 
pihen, hisz óvatlanul próbál mindent alaposan kifürkészni. 
Megszokta, hogy mindig résen legyen.  
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Mire végeztek, kezdett sötétedni. - Hol húzhatom meg ma-
gam ? - kérdezte An illendően, bár látta, hogy négy fekhely 
volt a helyiségben, amiken látszott kettő rendszeres haszná-
lata és kettő simasága „gazdátlanságra” utalt.  
- Jobb oldalon vannak a nők, bal oldalon a férfiak, így szokás. 
Én a hátsó sarokban alszom, itt elől ez a lányom fekhelye. 
- Van lányod is ? - érdeklődött An, bár valahogy sejtette, hogy 
nem csak Voguz Kimirt egyetlen gyermeke.  
- Igen, ő megházasodott és a férje családjához költözött egy 
másik lakhelyre a kör túloldalán. Minden nap találkozunk, 
majd Te is fogsz vele holnap biztosan. Már egy unokám is 
van. - amire megcsillant a szeme a lassú tűz fényében. 
- Nem is gondoltatok több gyerekre ? 
- Nagyon nem szeretnénk túlszaporodni, meg aztán nagy-
szülők-, szülők-, gyermekek- és unokák jól tudják egymást 
segíteni, a család pedig így együtt a klánt. Nem kell több 
ember egyszerre. 
- Mondtad, hogy meghalt a férjed. 
- Igen, az ő sorsa biztos ez volt, de két gyermek viszi tovább 
a vérünket. 
- Ezt bölcs gondolatnak vélem. 
- Nálunk, mióta férjem eltávozott Voguz a „családfő” gon-
dolkodásban. Én a mindennapok „főnöke” vagyok. Voguz 
képviseli a családot kifelé, de itthon elfogadja amit én 
mondok. 
- Ez így természetes. 
- Miért gondolod ezt természetesnek ? 
- Voguzt ugyan még nem ismerem személyesen, de tudom a 
neve mögötti „kilétét”. 
- Milyen kilétét ? 
- Jas mestertől tanultam, hogy az ember neve mögött ott van 
az amit a név hordoz. Nem véletlen, hogy kit hogy hívnak.  
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MI VAN A NÉV MÖGÖTT ? 
 
Akár még véletlen is lehetne, hogy valakinek milyen nevet 
adnak a szülők, de például amikor már lelki bevezetést nyer 
és Lelki Tanítómestere ad neki egy újabb nevet is, akkor már 
biztosabb hogy a név és a személyiség harmóniában van. A 
beavatás előtti név kicsit véletlenszerű, mégis beszédes. 
- Nem értem. - vonja fel szemöldökét Kimirt. 
- Vegyük például a Voguz nevet. A név mögöttese, amit ma-
gában hordoz, az a ’Főpap’. Az ilyen ember bölcs és könyö-
rületes. Mindig keresi az igazságot. Talán ezért is hajlamos 
némi fennhéjázó gőgre. 
- Igaz. Voguz valóban ilyen, de hogy értsem a könyörületes-
séget, hisz oly elszántsággal vadássza le az állatokat. 
- Könyörületessége az emberek segítésében nyilvánul meg. 
Belátja, ha valaki kevesebbre képes, de annak is igyekszik 
segíteni. Mindig hajlandó tanácsot adni, néha talán kéretlenül 
is, de hát ez meg a gőg. 
- Az én nevem is beszédes ? 
- Persze, minden név az. Te nem szereted ha parancsolnak 
neked, azt azonban elvárod, hogy utasításaidat haladéktala-
nul teljesítsék. Ezt láttam már akkor, amikor az ajtódban 
fogadtál. Szereted a gyerekeket, sőt néha még magadnak is 
megengeded, hogy játékos gyermekként viselkedj. Persze 
inkább csak titokban, ne hogy csorbát szenvedjen a tekin-
télyed.  
- Valahogy így van. 
- A te neved mögöttese a ’Nap’ és a Napnak alapvető tulaj-
donsága, hogy nem támaszt elvárásokat, szeret adni és nem 
részrehajló. 
- De azt mondtad, hogy elvárom az utasításaim végrehajtását. 
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- Igen, de az nem ugyanaz, mint aki mindig valamilyen 
érdektől vezérelve, viszonossági alapon cselekszik. Te jól 
megfontolt okok miatt adsz ki utasításokat, nem kényed 
kedved-, pillanatnyi szeszélyed szerint. 
- Valóban. Úgy látom, te okos lány vagy. 
- Dehogy, csak sokat igyekeztem megtanulni a szüleimtől, de 
leginkább Asmata nagyasszonyunktól és főleg Jas mestertől.  
- Az ő neveik mit hordoznak, ha tudod ? 
- Ea anyám neve mögöttese a ’Mágus’ aki befolyásolni tudja 
a dolgok menetét. Bármikor kész kezdeményezni és be-
avatkozni. Felül tud emelkedni az anyagi világ problémáin. 
Felülről tudja azokat szemlélni és így képes megtalálni a 
helyes megoldást. Például, mikor Jas mester és Asmata nagy-
asszony azt tanácsolta nekünk érett lányoknak, hogy keljünk 
útra és keressünk méltó férjet, születendő gyermekeinknek 
tisztes apát, akkor anyám azonnal belátta ennek értelmét. 
Nem örült eljövetelemnek, de belátta nemzetségünk érdekét. 
Apám az Asnat nevet viselte, aminek a mögöttese a ’Halál’. 
A ’halál’ embere életének nehéz helyzeteit úgy tudja meg-
oldani, hogy egyszerűen elengedi azt, tudomást sem véve a 
helyzet komolyságáról. Így ment zokszó nélkül a Kuru mezei 
nagy csatába. Szerintem tudta, hogy nem fog visszatérni, 
mégsem félt. Tette, ami egyik kötelezettsége volt; barát -
viszonossági igény nélküli- megsegítése. 
- Van ilyen kötelezettség ? 
- Igen. Az igaz barátságban pedig még az is nagyon fontos, 
hogy barát a barátot úgy fogadja el, amilyen az. Nem akarja 
megváltoztatni. Hibáival együtt szereti. A kiigazítás az egyén 
dolga. 
- Na, úgy látom ti jókat fogtok beszélgetni a fiammal. - 
mosolyodik el Kimirt. 
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- Bemutatnám még a családon kívüli tanítóimat. Asmata 
nagyasszony neve mögöttese a ’Művész’ Jas mesteré pedig a 
’Remete’. A ’művész’ barátságos, nagyon közvetlen és soha 
nem mondana le egy kis vidámságról. Őbenne nincs görcsös 
akarás, megvalósítottan követi a „csak könnyedén” ajánlást.  
- És így nagyasszony ? 
- Persze. Komoly, megbízható, bölcs és odaadó, de sosem 
szomorú. 
- Példát vehetne róla a mi Vezérünk.  
- Úgy látom te elég kritikus vagy, miközben belátó is. 
- Nem hadakozok. Mindenről megvan a véleményem, de 
nem rántok kardot, inkább hallgatok. Ezért mondtam neked 
is, ha vallási kérdések felmerülnek, ne keveredj parttalan 
vitákba. Az igazmondás nagyon fontos, de vannak helyzetek, 
amikor el lehet azt ferdíteni. - és megint a mosoly, most in-
kább hamiskás. 
- A ’remete’ nevében hordozza hajlamát az elvonultságra. 
Nem vállal társadalmi vezetői szerepet. Leszámol az illúziók-
kal, önuralomra és tiszta ítélőképességre tesz szert. Úgy 
gondolom jó tanítóim voltak. 
- És mi van a te neved mögött ? 
- Én is ’Művész’ vagyok, mint Asmata nagyasszony, biztos 
ezért is vonzódok hozzá jobban. As népem neve -aminek a 
közvetlen jelentése: ’egy’- mögöttese pedig az ’Univerzum’. 
Ez a mindent rendező elv és másoknak is ehhez nyújt segít-
séget. A feladatokat olyan módon tudja végrehajtani, hogy 
azzal sok embernek az életére lesz hatással. 
- Érdekesek és tanulságosak ezek a dolgok, nálunk ilyesmivel 
senki nem foglalkozik. Lehet, hogy tanítani jöttél hozzánk ? 
- Nem ! - nevette el magát An - én csak méltó férjet szeret-
nék. 
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Lehet, hogy a Vezér nem ok nélkül helyezte el nálam ezt a 
lányt ? - gondolta Kimirt magában - Ugyan kemény és mo-
gorva, de nem ostoba vezetője a klánnak. 
- Nem teszek már a tűzre, elég ez a kis fény, azután ahogy 
mi, majd ez is elalszik. - zárta le a beszélgetést a házigazda. 
 
 
MEGVIRRADT 
 
Épp hogy megvirradt, zörögtek az ajtón. - Ki az ? - kérdezte 
Kimirt olyan hangon, mint aki nem is aludt. 
- Nyiss ajtót asszony ! - jött a válasz, nem durván, nem erő-
szakosan, de ellentmondást nem tűrően.  
Kimirt elhajtotta a záróhevedert és ajtót nyitott. An egyik 
tegnapi kisérője állt ott. 
- Vezér meg akarja ma nézni mire használható a vendéged. 
Lovagolnia kell a mi lányainkkal és arra is kíváncsi, hogy 
lőnek az As klán leányai. Legyetek a kinti karám mellett ami-
kor a Nap delel. - és már el is ment. 
- Hallottad ? 
- Igen. Megértettem. 
 
A délelőtt rendezkedéssel és a napi soros teendőkkel telt. 
Kimirt nem kérdezett semmit. Ő is kíváncsi volt. An pedig 
azért némiképp izgult. Nem tudta mivel tesz jót magának; - 
Ha jól szerepel, vagy ha nem mutatja meg igazi képességeit ? 
De majd adja magát a helyzet, ezért inkább kiment a lovai-
hoz. Mint idegen jószágokat nem engedték a karámba a 
helyiek lovai közé, a kettős béklyóval pedig ellegelészgettek 
a sáncvár és a nagy kerek karám között.  
 
Eljött a dél. Mindenki kivonult a sáncvár és a karám közti 
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terület mellé, hogy jól láthassák a futamot. Egy tekintélyes 
külsejű harcos elmondta a szabályokat. Négy helybeli lány 
lesz An versenytársa és négyszer kell megkerülniük a sánc-
várat és a karámot önmagába visszaforduló hurokként, így 
jobbra és balra is kell kanyart venni. Kürtszó jelzi az indulást. 
Utána a sáncvár puszta felöli oldalára fölfestett kereszt lesz a 
nyilak célja, természetesen a kereszt metszéspontja a teli-
találat. Előbb álló helyzetből, utána álló lóháton ülve, majd 
vágtában lóról, négy-négy kör alatt két-két lövés, de akár 
több is lehet, ki milyen gyors.  
 
A nézősereg teljesen belelkesedett és némi zsivaj is kereke-
dett. A sokság mindig jónéven veszi, ha van valami látvá-
nyosság. Ki kételkedett, ki bíztatott, ki meg hitetlenkedett. - 
Ez az idegen lány túl fiatal. - jegyezte meg egy kételkedő 
hang. 
 
A négy klánbéli versenyző magabiztosan jártatta lovát, mind 
pej-, vagy sárga kancát. An levette szürke ménje béklyóját és 
egyes béklyóval málhás kancája első lábaira hurkolta.  
- Gyere Szél, mutassuk meg nekik- súgta lovának, majd kötő-
fék, zabla és nyereg nélkül pattant fel, csak úgy szőrén. 
Bemelegítésként kerültek egyet a tágas karám körül. A nép-
ség hangosan fejezte ki csodálkozását. Még némi kuncogás 
is hallatszott, de a hozzáértőbbek inkább egy-egy elismerő 
morrantást engedtek el. Hiába nem volt a lovon semmilyen 
szerszámzat, An úgy olvadt össze a ménnel -nyakához si-
mulva- mint akik egyek.  
 
A vezénylő harcos felállította a lovasokat -nagyjából- egy 
vonalba. A lovak mind érezték, hogy itt most komoly játék 
következik. An előbb szálegyenesen, majd előre hajolva ült 
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biztosan, mint aki súg valamit a ló fülébe. Úgy is volt, csak 
annyit mondott: - Türelem.  
 
Mikor felharsant a kürtszó, a négy klánbéli irdatlan sebes-
ségre ösztökélve lovát, majd egymást taposva igyekeztek 
minél közelebb helyezkedni úgy a karámrudakhoz, mint a 
sáncvár cölöpfalához, rövidítve így a távot. An egy gondolat-
nyit mögöttük, kerülve a veszélyes keveredést, de le nem 
maradva. A nép harsányan ujjongott. Két hurkot megjártak, 
erősen hadakozva elöl, mikor két lovas összeütközött. Egyik 
jószág lovastól botlott el, míg a másik lovas a nyeregből esett 
hengergőzve a földre, szerencsére Szél figyelmesen ugrotta 
át. An fehér-szürke ruhájában alig volt megkülönböztethető 
szürkéjétől, csak hát így összeolvadva egy kicsit szokatlan 
látványt mutattak. Finom lábszorításokkal és nyakat két-
oldalról ölelő simításokkal vezérelte a mént, aki a harmadik 
kör után biztos távolságban kikerülve a még versenyben lévő 
két lovast, félelmetes iramba kezdett. Egy körön, majdnem 
féltávnyi előnnyel suhant át a célvonalon. Előbb néma csend, 
majd harsány üdvrivalgás töltötte meg a tágas teret. A jó 
rálátást biztosító sáncfal tetején figyelő Vezér szigorú tekin-
tetéből is elégedettség sugárzott. 
 
A két földre került összeszedte magát és bár kissé bicegve, 
de ők is a nyilazáshoz kijelölt helyre sántikáltak. Hasonlóak 
voltak az íjaik, de An fegyverén látszott valami egyediség. 
Érthető, hisz az As hagyományok szerint, amikor egy gyer-
mek harcrakész korba ér, apja irányításával, maga készíti el 
saját fegyverét, a gyermeki botíj után. Ahogy nő-, komo-
lyodik és erősödik, további íjat is készít és az mindig annyira 
személyre szóló, nem csak hogy kizárólag „gazdájának” en-
gedelmeskedik, de mind külön saját nevet kap. Senki nem 
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használhatja más íját ! Íjász eltávozásakor a halotti máglyán 
gazdája mellé kerül a tűzbe. As szokás szerint a nyílvessző 
mindig nádból készül, a célnak megfelelő heggyel és tolla-
zattal.  
 
Az íjászok száz lépésre a palánktól álltak sorba. Mindenki 
ugyanarra a felrajzolt keresztre lőtt. Mind a négy klánbéli lány 
kiválóan teljesített, de arasznyinál közelebb egyikük sem 
talált a középhez a két lövésből, egyedül An. 
Következett az ismétlés álló ló hátán ülve, de már „csak” 
ötven lépés távolságból. A helyiek eredményei hasonlóak 
lettek, bár kicsit távolodtak a találatok a kereszt metszés-
pontjától, miközben An találatai közeledtek. 
A vágtából nyilazás a sáncvár körüli futtatással történt „már 
csak” huszonöt lépésnyire meghatározott nyomvonalról, de 
komoly sebesség mellett téve meg a négy kört. A klánbeli 
lányok körönkénti két-két lövéséből egyik-egyik még csak-
csak értékelhető volt, de a másik (hol az első, hol a második 
lövés) már inkább távolodott a célponttól. Ezzel szemben 
An nemcsak, hogy egy-egy telitalálatot is elért, de mindegyik 
körben három-három értékelhető lövést adott le. 
 
 
MEGJÖTTEK A VADÁSZOK 
 
- Megjöttek Voguzék ! - harsant fel egy gyerekhang és való-
ban, lovasok tűntek fel közeledve. Mivel a közönséget lefog-
lalta a verseny, már szinte a karám mellé ért a három fiatal 
lovas, málhás lovaikon, látható méretes rakománnyal. Látták, 
hogy épp valami csoportosulás van és azt is, hogy Vezér is 
az esemény szemlélője, hozzá léptettek a sáncfal mellé és 
üdvözletükkel köszöntötték.  
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- Figyelj Voguz ! Van egy As klán béli lányvendégünk. Úgy 
látom kiváló lovas és remek íjjász. Mérd össze magad vele 
csak úgy nyeregből nyilazásban. - azzal a palánkra festett ke-
resztre mutatott. A vezénylő harcos megmutatta az ifjúnak, 
honnan lőttek eddig lóhátról. Voguz odaléptetett és mint ha 
a világ legtermészetesebb dolga lenne, gyors egymásutánban 
lőtt ki két vesszőt. Az egyik telitalálat lett, míg a másik úgy 
fél arasznyival mellette. 
- An ! Te következel. - adta ki az utasítást a vezénylő.  
A lány is a jelölt helyre léptetett, alaposan meglepve Voguzt, 
hogy szőrén üli a lovat, meg hogy az egy szürke mén. 
Találkozott a két fiatal tekintete és nem kellett hozzá nagy 
képesség, érezni lehetet, hogy mindkét fél megrezzent, mint 
akiket találat ért. An finom mosolyt engedett meg magának, 
hisz ő már -legalább- hírből tudott Voguzról Kimirt révén. 
Az ifjú megőrizve férfiúi komolyságát, kicsit szúrós tekin-
tettel méregette a lányt. 
 
An nyugodt mozdulattal lőtt. Telitalálat. Másodjára ugyan-
azzal a kimért mozdulattal, bár mint aki kicsit elmélázott, lőtt 
és Voguz vesszejétől nem sokkal kijjebb talált a középtől. Az 
értő szemek látták, hogy valami hamisság volt ebben a 
lövésben, de senki nem szólt. 
 
Mindenki csodálkozására az amúgy morózus és szűkszavú 
Vezér annyit mondott a lánynak; - Ügyes vagy. - ami nem 
hangzott igazi dicséretnek, de érezni lehetett a komoly 
harcos elégedettséget. - Javunkra lehet még. - de ezt már csak 
gondolta.  
 
A csalódott négy helyi lányt- és annak rokonait leszámítva a 
nép elégedetten széledt szét. Ki-ki, ment a maga dolgára.  
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A zajos gyermekek mindjárt hősként kiáltották ki a győztest.  
- Te vagy a legjobb ! - rontott oda egy kisfiú őszinte üdv-
rivalgással. 
- Csendesebben Ilu. - utasította rendre Kimirt a gyermeket - 
Vera lányom fia, kicsit szeles. 
Erre a fiú anyja is odaért és üdvözölte Kimirtet, meg a többi-
eket.  
- Ki ez a lány ? - kérdezte. 
- Azt már biztos hallottad a sustorgásokból, hogy az As 
klánból való, de csak neked mondom halkan, hogy férjet 
keres. Biztos vagyok benne, hogy kitudódik, de ne mi terjesz-
szük. Vezér utasított, hogy adjak neki átmeneti szállást. Ked-
ves lány, most meg már azt is tudjuk róla, hogy harcosnak 
sem akárki. 
- Bizony. Örülök, hogy Voguz is hazatért. Látom komoly 
zsákmánnyal tértek meg a vadászatból.  
 
Voguz An mellé lovagolt és csak annyit mondott; - Tényleg 
ügyes vagy. - amit a lány leplezett büszkeséggel fogadott. - 
An vagyok, az As klánból, Asnat és Ea gyermeke. Édesanyád 
fogadott be. 
- Mi járatban ? - puhatolózott a legény. 
- Hosszú sora van annak. - fogta kurtára a leány, nem akart 
belebonyolódni a miértekbe. 
Időközben Kimirt, Vera és Ilu is odaért a fiatalokhoz és 
boldogan ölelte meg anya a fiát, aki fürgén pattant le lováról. 
Jól végigszorongatta karjait; - Mindened megvan ?  
- Igen anyám, semmim nem sérült, nem törött. - nyugtatta 
meg az asszonyt. - Verának nem lesz most velem dolga.  
- Gyere lányom, ő An, nálam vendégeskedik. An ő a lányom, 
Vera, ez az ördögfióka meg Ilu a fia. - mutatta be Kimirt az 
egybegyülteket. - Vera gyógyító, azért mondta Voguz, hogy 
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most nem lesz vele dolga. Nemegyszer kellett helyreraknia 
ezt-azt öccse testén, meg benne. 
- Segítenétek lemálházni a lovakat ? - szólt Voguz és válaszra 
sem várva elindult a Vezérhez, mintegy felé jelentve, hogy 
mire jutottak vadász körútjukon.  
- Sajnos arszlánt nem sikerült ejteni, de hoztunk friss húst, 
bőröket-, meg szőrméket kikészítésre.  
- Helyes. Vigyetek mindent a helyére és gondoskodjatok, 
hogy semmi ne romoljon meg. - adta ki az utasítást a Vezér. 
Így hát mindjárt megvolt a tennivalójuk. 
 
An visszament málhás lovához és újra összebéklyózta a 
szürkével egy-egy mellső lábukat kettős hurokkal, míg ki nem 
alakul a helyzetük, de azért egy hosszú pányvával a karám-
rudakhoz kötötte őket, hogy szokhassák a helyiek az idegen 
jószágok közelségét. 
 
 
ELSŐ KÖZÖS ESTE 
 
Egész alkonyatig eltartottak a munkák, mire Kimirt a ré-
szükre kiporciózott friss húsokból fogott az estebédhez. A 
két fiatal -mint akik ha összeszoktak volna- ügyesen mű-
ködtek együtt, kevés beszéddel, meghagyva azt majd a 
vacsorához. Úgy is lett, a frissensültek bősége alapos lehető-
séget adott az ismerkedéshez. Mint a pusztai népek általában 
az itteni közösség sem volt bőbeszédű, de hát még minden 
új volt vendégnek és vendéglátónak egyaránt. Vera és Ilu is 
megérkezett. 
Kimirt próbálta igazgatni a beszélgetés fonalát, de a sok 
mondanivaló csak-csak csapongásokba váltott. 
- A férjed nem tart velünk ? - kérdezte An Verától.  
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- Ő most a baktriánoknál van, csak holnap tér vissza. 
- Azok a jószágok messze vannak ? 
- Elég messze. - kapcsolódott be Voguz is - Nyugatra, a gyen-
gébb legelőkön tartjuk őket szabadon, pásztorokkal őrizve, 
akiket váltva adnak ki az ifjak, meg naponta-, kétnaponta jön-
megy valaki és hozza a friss tejet, joghurtot, mert a sajtokat 
már itt csináljuk. A teve tej nagyon egészséges, még gyógy-
hatású is. 
- Vera ! Édesanyád említette, hogy te gyógyító vagy. - puha-
tolózott An. 
- Igen, az a legfőbb szolgálatom a klánban.  
- Az As népnél Zizi anyó a gyógyító. Igazán nagy tudású. 
Még törött csontokat is képes összeforrasztani ráolvasással.  
Azért kapta a Zizi nevet, mert mindig serénykedik, zizeg, 
mint egy fáradhatatlan méh. Nevének a mögöttese is jelzi, 
hogy ő milyen. ’Egyensúlyozó’ ez rejlik a neve mögött. Olyan 
ember, aki mindig a harmóniát és az egyensúlyt keresi az 
életben. A betegségekkel kapcsolatban is azt vallja, ha az 
emberben megvan az egyensúly, minden harmonikus, akkor 
nem tud megbetegedni, de még baleset sem éri. 
- Így tudom én is. - nyugtázta Vera - Látod Voguznál most  
minden rendben, nem is érte semmi baj a vadászaton. - 
mosolygott öccsére. 
- Dehogy nincs baj ! - csattant fel Voguz - Már megint nem 
ejtettem arszlánt. - de már ő is mosolygott. 
- Hagyd el már fiam azt az örökös arszlánüldözést. - szólt 
Kimirt, olyan hangsúllyal, mint akiben komoly aggodalom 
van fia hóbortja miatt.  
- Tegnap mondtad An, hogy majd elmeséled szürke lovad 
történetét. - terelte más irányba a szót a ház asszonya - Na-
gyon szép-, komoly jószág. Hogy-hogy mént választottál, 
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mikor a nők inkább kancákhoz, vagy heréltekhez vonzód-
nak. Nem túl vad ez neked ? 
- Elárulom, mi szerelmesek vagyunk. 
- Ló meg ember ? - horkant fel, kissé mű indulattal Voguz. 
- Igen. Tudjátok, hogy a fehér ló majd’ mindenhol tabu. 
Szinte minden törzsnél áldozati állat, meg ritka is. Akadnak 
fakó, szeplős, deres, meg almásderes lovak, de szürke nem 
gyakori és nagy kincs. Különleges jel a születésük. A fehér ló 
áldozati ló, kiválasztott. Amikor fel tudnak nevelni önellátás-
ra érett fehér lovat, akkor tavasszal szabadon engedik kóbo-
rolni. Ha nem születik fehér csikó, vagy nem sikerül föl-
nevelni, akkor helyben marad az egyébként örökké vándorló 
törzs, vagy nagycsalád. Mikor szabadon engedik a végtelen 
természeti tájban a „világító” fehér jószágot, akkor vigyázni 
kell és kísérni, hogy magát biztonságban érezve szabadon 
járja be kedvére a tél beállta előtt a pusztát. Mindig törek-
szenek fehér ló nevelésére és mikor sikerül, akkor tudják, 
hogy útra kell kelni. Az is egy jel a továbbállásra, hogy ne 
éljék fel, ne pusztítsák le, ne mocskolják be visszafordít-
hatatlanul lakókörzetüket. Maradjon fű, cserje, fa, tiszta víz 
és mocskaik ártalom-mentesen visszaolvadhassanak a termé-
szetbe. FöldAnyát mindig tisztelni kell. Erre az időre nem 
csak környezetük kezdi megérezni élősködésüket, hanem a 
közelükben felhalmozódó mocsok is kezd kedvezőtlen hatá-
sokat gyakorolni. Váltani, változtatni kell.  
- Mi a túlnépesedés elkerülésével próbálunk segíteni Föld-
Anyának, hogy ne legyünk akkora teher, még ha egyhelyben 
élünk is. - szabadkozott Vera - Nálunk nincs sok gyermek. 
- Elindulás előtt fölgyújtják az átmeneti szálláshely ágkeríté-
sét, így nyomukat egy-két év alatt benövi a természet. - 
folytatta An, nem akarva kiterjeszteni a kérdést vitás irányba. 
- A búcsú-tűzzel a nagy-család szent helyének ereje is tova-
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száll, az új helyen, az új helyfoglaló, hálaadó tűz-áldozat 
újranyitja a kapcsolati központot. Mindig csak annyi javat 
tartanak, amire a létfenntartáshoz szükség van s azt maguk-
kal is viszik új lakhelyükre. Nyomtalanul tovább állnak. A 
fehérlovat megkülönböztetett gonddal etetik, itatják, ló-
társaitól elszigetelik, szinte nem is lónak nevelik. Áldozat ő 
megszületésétől. Karámrudak között tartják míg kifejlődik, 
az ilyen jószág nem kényszerül védekezésre, de nem is szokik 
hozzá a „szabadon”, béklyóval gondviselőik tartózkodási 
helye körüli más lovakhoz. Nem csak ő nem tud elmenni, 
hozzá sem engednek más lovat. Védik ártó körülményektől, 
ragadozóktól. Nem ülik meg, emberhez is csak annyira szok-
tatják, hogy ne vaduljon el, de ne is ragaszkodjon. Sosem 
visel kötőféket. Szabad rab egész életében. 
- Elég furcsa élet egy lónak. - veti közbe Voguz. 
- Amikor felnő, egy éves elmúlik és elmúlt a tél, szabadon 
engedik. Fiatal vitézek, mint ló-vigyázók is útra kelnek, látó-
távolságból mindig nyomon követik. Ember-próbáló, férfivé 
érlelő út az ilyen. Az irányt, a menetet mindig fehérló dönti 
el. Követik minden akadályon át, ahol ő átment, ott a lovas 
követők, védelmezők is átjutnak. Lehet árterület, kisebb-
nagyobb vízfolyás, nem számít. Tágas réteken, ingoványo-
sokon, pusztai ligeterdőkön keresztül. Mindentől megvédik. 
Ez az út egyfajta beavatás is a serdült fiúknak, szívósságból, 
önellátásból, egymáshoz alkalmazkodásból, együttműködés-
ből, erőfeszítésekből, megpróbáltatásokból. Aki túléli, férfi 
számba kerül. A támadó-, útba kerülő ragadozókat elker-
getik, ha kell lenyilazzák, vagy levágják. Ha az útról sok bőrt, 
szőrmét visznek, abból tudni lehet, hogy gazdag a bejárt 
vidék. Gazdag, de veszélyes. Ha kevés a préda, bizton-
ságosabb vidék, de kevésbé dús. Mikor eljön az ősz, befogják 
fehérlovat. Kantárra veszik, visszavezetik. Visszaúton újra 
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belátják a megjárt terület adottságait, az újratelepedési lehe-
tőségeket. Víz, élelem, embernek, jószágnak, védelem. Fel-
mérik a terület alkalmasságát. 
- Értjük, de hogy volt a te lovaddal ? - türelmetlenkedett 
Kimirt. 
- Azért gondoltam ezt elmondani, mert nem tudom kláno-
tok, ami letelepült életet él, hogy viszonyul fehér lóhoz. Az 
As várost elhagyó, kóborrá vált jász csoport az előbb el-
mondottak szerint tekint egy újszülött szürke csikóra.  
- Mi az, hogy jász ? - kérdi kissé meglepetten Voguz - As 
népet mondtál nemzetséged felől ! 
- Míg együtt élt népünk As néven ismerték, mi is úgy hir-
dettük, úgy neveztük magunkat. De miután elhagytuk a ha-
nyatló hagyományokat és a városállam falait, nemzetségünk 
vitázó maradékát, Jas mesterünk után a jász nevet kezdtük 
használni.  
- Ki az a Jas mester ? - tudakolta Voguz. 
- Tegnap említettem édesanyádnak, hogy nomád csoportunk 
nagyasszonya Asmata, szellemi vezetőnk pedig Jas mester. 
Kimirt arra is felhívta a figyelmemet, hogy nem kell mindig-
, mindenkinek-, mindent elmondani. A hallgatás megelőzi a 
félreértések javát. Úgy hírlik, hogy a „beszéd, csak félreértés 
forrása !” 
- Jó, értem, de térjünk vissza a lovadhoz. 
- Mint nálatok is, nálunk is hamar rákapnak a gyermekek a 
lovaglásra.  
- Így van ! - kottyant közbe Ilu a felnőttek beszélgetésébe. 
Vera fel is emeli az ujját, mire a gyermek nem folytatja a lel-
kesedést. Figyelmesen hallgat tovább. 
- Vándorló életünk meg sem lehetne a ló nélkül. - szögezi le 
An - Így kora gyermekkoromban nekem is volt saját lovam, 
amit nagyon szerettem. Egyszer vemhes lett, aminek külön 
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örültem, egy csikó érkezése majdnem olyan boldogság, mint 
egy gyermeké. Igen ám, de egyszer csak kedves anyalovam 
eltűnt. Össze-vissza kerestem, közel s távol, de nem találtam. 
Jas mestertől vártam tanácsot tragédiámra, de ő csak nyugta-
tott, hogy az elrendezések tudják a dolgok okát, nekünk meg 
azt kell elfogadni. Azért a keresést csak nem hagytam abba 
és egy másik lóval nagyobb távra is elmentem. Így találtam rá 
kedves kancámra, amint éppen egy kis szürke csikót nyalo-
gatott a selymes fűben. Megértettem, hogy rejtve akarta vi-
lágra hozni az új jövevényt. Tudta-, nemtudta-, ki tudja, hogy 
érezte-e csikaja színét, de nem otthon szülte meg, hanem 
elbújva, jó messzire. Én arra gondolok, hogy az anyaló nem 
akart áldozati állatot csikajából. Ezért aztán az egészet min-
denki előtt eltitkoltam egészen addig, míg meg nem iperedett 
a csikó. Mindig elkalandoztam hosszú lovaglásra és nem 
zavart, amiért már mindenki aggódni kezdett értem, hogy 
mire ez a sok csatangolás. Így barátkoztam össze fehérlóval, 
akinek a Szél nevet adtam és úgy „törtem” be, hogy szőrin 
ültem csak sokáig.  
- A Szél névnek is van mögöttese ? - kérdezett közbe Kimirt. 
- Mi ez a mögöttes már megint ? - morgolódott Voguz. 
- Minden névnek van rejtett tartalma, értelme, üzenete vise-
lője és mások felé. Mondják azt is, hogy „Nevedben a sorsod 
!” vagy „A név intő jel !” meg ilyesmi. - próbálta lerövidíteni 
An. 
- Ne türelmetlenkedj fiam, majd elmesélem tegnap mit mon-
dott erről ez a lány. Tudom, hogy föl fogja kelteni a te érdek-
lődésedet is, de most maradjunk a lovas történetnél, így so-
sem érünk a végére.  
- Annyira összenőtünk, hogy azt már csak szerelemnek lehet 
nevezni. - és még mint ha kicsit bele is pirult volna An - 
Tudtam, így hogy emberrel került szoros kapcsolatba, nem 
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lehet már áldozati ló. Mikor azután már Szél is megerősödött 
és együttszárnyalásunk is megteremtődött -ugyan félve, de- 
hazalovagoltam vele szekértáborunkba. Nem mondhatom, 
hogy örömmel fogadtak volna. A tekintetek inkább rosszal-
lók voltak, sem mint csodálkozók, főleg nem elismerők. 
Mégis betoppantottam a szekértábor közepébe, megállva Jas 
mester előtt, lepattantam fehérlóról és -egyfajta- bűnbánóan 
kérdeztem szótlanul reá nézve. Jas mester így fogadott: - „- 
Jól van lányom ! Legyen ígyen. Titkod védted megbecsülted. 
Ahogyan kell úgyan legyen, éljél vele mindörökken.” - égre 
emelte a kezeit és megértettem, közbenjárt értünk -Szélért 
meg értem- a Legfelsőbbnél. Ez a mi történetünk fehérlóval. 
- Köszönöm, hogy megosztottad velünk. - nyugtázta Voguz 
megelégedéssel.  
- Azért nem térnék ki Kimirt kérdése elől. A Szél mögöttese 
a ’Főpap’ aki a bölcsesség és a könyörület embere. Bölcs, 
mert mindig keresi a rejtőzködő igazságot. Könyörületes, 
mert segíti a körülötte élő emberek életét. Mindebben most 
az a különleges, hogy nem csak a Szél név hordozza ezt ma-
gában, hanem ’Főpap’ a Vera, a Voguz és még az Ilu név 
mögöttese is ! - fordul oda mosolyogva a csodálkozó kisfiú-
hoz - Igazán boldog vagyok, hogy ilyen társaságba kerül-
hettem. 
- Mi a mögöttese a Kaducsa névnek ? Úgy hívják a férjemet. 
- érdeklődött kíváncsian Vera.  
An elgondolkodott egy pillanatra, majd így válaszolt:  
- A Kaducsa mögöttese az ’Uralkodó’. 
- Az jó ? - tudakolta erős érdeklődéssel Vera. 
- Igazából nincs olyan, hogy csak jó, vagy csak rossz mö-
göttes. Lehet ez is, lehet az is, de leginkább kevert. A fontos, 
hogy ha tudunk róla, akkor oda tudunk figyelni, vagy meg-
értőbbek tudunk lenni a másikkal szemben. - próbálta tom-
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pítani az éledező feszültséget An - Az ’uralkodó’ a természet, 
a fizikai világ örökkévalóságát jelképezi. Világokat teremthet, 
meg is ismeri azt teljes mélységében, reálisan és felelősség-
teljesen működtetheti. Erőt vehet rajta viszont az öntör-
vényűség, megszállottja lehet a tökéletes, hibátlan végre-
hajtásnak. Ravaszsága átcsaphat öncélú félrevezetésekbe is. 
Az ’uralkodó’ uralkodni szeret és jelleme határozza meg, ho-
gyan teszi azt. 
- Anyám, köszönöm az ételt. - vágta el a szót Voguz - Én 
fölmegyek a tetőre, ott fészkelem be magam éjszakára. - azzal 
egy nyaláb erős-, vastag takaróval kiment az ajtón, de egy 
pillanatra még visszahajolt: - An, holnap kiviszlek a baktriá-
nokhoz. - Mindenki tudta, hogy ez meg van mondva. 
Érezni lehetett a levegőben, hogy a nők még maradtak volna, 
sőt folytatták volna még a Kaducsa körüli elmélkedést, de a 
bölcs Voguz megtörette a folytatást. 
- Gyere kisfiam, menjünk mi is aludni. - szólt Vera, de érez-
hető volt, hogy maradtak benne még megválaszolatlan kér-
dések. 
Mikor kettesben maradt An és Kimirt, a lány csak annyit 
kérdezett: - Baj van Vera és Kaducsa között ? 
- Hagyjuk. - de a szótlanságban valami válasz féle is volt. 
- Kimirt ! Van, hogy nem kell mindent kimondani ?   
- Van. - ha nem is vidám derűvel, de mindkét nő kicsit fél-
mosolyra húzta a száját, azzal lefeküdtek. 
 
 
KADUCSA MEG AZ AS ÖNVÉDELEM 
 
Jó ideig mindketten forgolódtak, míg An csak megszólalt: 
- Ne haragudj Kimirt, de ha nem beszélek róla, nem fogok 
tudni elaludni. 
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- Engem sem hagy nyugton az, amit fölvetettél. 
- Én nem ismerem Kaducsát, csak a nevéről beszéltem asze-
rint amit tanultam nevek mögöttesének megfejtése alapján. 
- Tudom, hogy nem akartál rosszat, de Vera és férje valóban 
bajban van. Talán a legnagyobb, hogy a mi klánunkban nincs 
válás. Igazán sajnálom a lányom, de nem tudok rajta segíteni. 
Kaducsa szülei kezdettől fogva nem szívlelik a menyüket és 
még a kis Ilura is ferde szemmel néznek. Nagyapja mindenért 
nyakon csapja, leszidja. Örökké ráförmednek mindenért és a 
magyarázatuk; - Tiszta Anyád vagy ! 
- Még szerencse hogy a lányod gyógyító, így egy kicsit ezen a 
beteg helyzeten is tud javítgatni, de ha mély a kór, akkor 
nagyon nehéz. Említettem ugye, hogy Vera és Ilu is a ’főpap’ 
jelleg viselője és bizony nem ritka az olyan ’uralkodó’ jellegű, 
aki nem képes elviselni a szellemi, erkölcsi felsőbbséget. Egy 
’uralkodó’ nem bír uralt lenni. 
- De Vera mindent elvisel az urától. - keseredik el Kimirt 
hangja. 
- Én még nagyon fiatal vagyok, de sokat tanultam Jas mes-
tertől és Asmata nagyasszonytól is, meg persze a szüleimtől, 
akik tudod, hogy ’mágus’ és ’halál’, anyám ’mágus’, apám 
jellege meg a ’halál’. Édesapám életét adta barátaiért. Úgy 
ment a nemzetség többi hadrafogható vitézével a Kuru me-
zőre, hogy csak a segítő szándék vezérelte. Az As hagyo-
mányban soha nem volt hódító igyekezet. Mindig önvédelmi, 
vagy mást segítő hadbaállás volt a meghatározó. Csatáro-
zások során is inkább védelmi szerepet töltöttek be. A har-
coló barát vitézeinek meghagyták a kaszabolást -és mindenki 
gondoljon amit akar- az As a távolhalál mestere. Legfőbb 
erőssége -ahogy néhány helyen nevezik- a gyávák fegyvere, 
az íj. 
- Azt láttam, hogy te is mestere vagy az íjnak. A mi csalá- 
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dunkban ezt Voguz műveli mester fokon. Vera sosem volt 
harcias, ahogy tulajdonképpen a fiam sem az, de főleg az 
ifjak, még ha akár ’főpap’ jellegűek is -ahogy mondod- a 
vitézkedéssel igyekszenek kitűnni, párt találni. Fölébe 
kerekedni a legjobbnak és meghódítani a legszebbet. 
Számomra ez el nem ítélhető. 
- Hát pont így kéne egy ’uralkodó’ jellegűnek is, megfékezve 
hatalmi vágyát, könyörületesnek lennie természete ellenére.  
- Kaducsa mindig a szüleinek akar megfelelni, ezért a jobbik 
oldalát elrejti. 
- Bizony ! A Kaducsa név önmagában egyfajta rejtőzködőt is 
jelent. Bolyongó, eltévedt. Nem az igazi útját járja. Ez nem 
jó és nem csak környezetének, de önmagának is árt. Az lenne 
jó, ha olyan jelleg is szorult volna bele, mint az én anyámba 
-aki ’mágus’- és felül tud emelkedni az anyagi világ prob-
lémáin, felülről szemlélve tudja megtalálni azok megoldását. 
- Úgy látom önerőből annyit tud tenni, hogy minél több 
szolgálatot vállal a baktriánok őrzésében, ilyenkor napokig 
nincs itthon. Csak, hogy így meg Vera és Ilu van még jobban 
kitéve a nagyszülők sanyargatásainak. Az külön szerencse, 
hogy Verát az egész klánban igen tisztelik gyógyítói szolgála-
táért, amit kiválóan művel és igyekszik minél többet házon 
kívül lenni. Önmagát is gyógyítgatja. 
- Azt látom rajta, hogy erős nő. Inkább derű sugárzik belőle, 
sem mint bántottság és őszintén szereti kisfiát.  
- Most már tényleg aludjunk, ne hánytorgassuk azt amin nem 
tudunk változtatni. - fejezte be a hamvadó tűz parazsának 
meleg fényében fürdőző plafon és rönkfalak között az asz-
szony. Voguz sem pihent nyugodtan a tetőn, bármilyen 
fáradt is volt a többnapos vadászat megpróbáltatásaitól. 
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BAKTRIÁNOK 
 
An arra ébredt, hogy kovásztalan kenyér sütésének szaga 
töltötte meg a teret, hiába a szabadkémény meg a résnyire 
nyitott ajtó. Kimirt jó adag bő tenyérnyi-, lapos kenyérkét 
sütött az útra. Az illat-, vagy az igyekezet-, netán An látásának 
vágya -ki tudja- de Voguzt is lecsalta a tetőről. Elcsomagolták 
az üres kenyereket. 
- A baktriánoknál lesz tej, meg joghurt, nem lesz nyögve-
nyelős a kenyér. - magyarázta a legény. 
 
Rendesen felszerszámozott lovakkal és egy-egy málhással 
indultak nyugatnak. An lovai már örültek egy rendes kiruc-
canásnak. Lassan ügettek, nem vállalva a döcögős beszél-
getést.  
 
Hosszú volt az út, így egy helyen megálltak, ahol jót legel-
tettek és egy kis patakból meg is itattak. Magukat is. 
- Hogy van ez a Jász - As dolog ? - kezdeményezte Voguz. 
- Úgy hogy minket mindenki As néven ismer, de mi, amióta 
pusztai nomádok lettünk, magunkat Jásznak hívjuk.  
- Van ennek jelentősége ? Gondolom a névmögöttesség itt 
sem mindegy. 
- Úgy van. A Jász mögöttese az ’Uralkodónő’ akinek moz-
gatója a segítő szerep az életben, az anyag világában. Az 
’uralkodónő’ a megfelelő biztonságban érzi jól magát. Életé-
nek legfontosabb szerepe az anyaság, azonban ezt külön-
bözőképpen tudja megélni. Ezzel szemben -de nem ellenére- 
az As az ’Univerzum’ akinek a Mindent Rendező Elv is-
merete ad hathatós segítséget, hogy feladatát hangsúlyosan 
végrehajtsa. Feladatait olyan módon tudja végezni, hogy az 
sok ember életére is hatással lesz.  
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- Na úgy látom lesznek még kérdéseim. Nálunk másféle 
gondolkodás uralkodik. 
- Hát ezért vagyunk mások. Csak a keveredéseknél kell 
vigyázni, mint amikor a csúnya de okos férfi találkozik a 
szép, de buta nővel és a buta nő boldogan veti fel, hogy nekik 
milyen csodálatos gyermekeik lehetnének. Olyan okosak 
volnának mint az apjuk és olyan szépek mint az anyjuk. 
Persze, veti fel a csúnya okos férfi és ha olyan okosak lesznek 
mint te és olyan szépek mint én, annak ki örülne ? 
- Nem is gondoltam, hogy te viccelni is tudsz. - reagált elé-
gedetten Voguz. 
- Nem mondtam még, hogy az An mögöttese a ’Művész’ -
nem mellesleg Asmata nagyasszonyunk is az- aki barátságos, 
nagyon közvetlen, és soha nem mondana le egy kis vidám-
ságról. 
- Ennek őszintén örülök. És hogy látod a jövődet nálunk ? 
- Még nem tudom. Eddig jó jeleket kaptam. Édesanyád 
elfogad, Vera úgy látom szintén, Ilu mint ha kedvelne, rólad 
még nem tudom. Azt érzem, hogy Vezér meg van elégedve 
harcosi képességeimmel, amit nemzetségünk hagyományit 
követve szívesen osztok meg baráttal, ha szükség van rá. - 
kerülgette a választ, miközben már lépésben haladtak to-
vább. 
- Furcsa ! - jegyezte meg Voguz a távolba meredve. 
- Mi ? 
- Innen már látni kéne a baktriánokat. 
- Látod ? Ott látszik egy kis cserény, bár elég furcsán meg-
dőlve. - és fürge ügetésre sarkallta lovát. 
Hiába közeledtek, sem jószágnak, sem embernek nem látták 
körvonalát. 
- Pedig a baktriánok elég magasak. - fokozódó nyugtalanság-
gal a hangjában. 
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Mikor a vesszőből és nádból szőtt megroggyant cserény 
közelébe értek, három fekvő emberre bukkantak. Egyik, 
mint ha valamit motyogna, a másik kettő vérben, mozdulat-
lanul. 
- Elvitték. Elvitték mindet. - nyögte. 
- Kaducsa ! Mi történt ? - ugrott le Voguz, a hirtelen fékezett 
lóról.  
- Sokan voltak, ránk rontottak, nem bírtunk velük. - egyre 
gyengébben. 
- Kik voltak, merre mentek ! - türelmetlenkedett ingerülten 
Voguz. 
- A feketelábúak, vagy két tucat. - suttogta elhalón - Mond 
meg Verának, mindig is szerettem és ne haragudjon álnok-
ságomért. Vigyázz rá és Ilura is. - azzal elhallgatott. 
- Kik azok a feketelábúak ? - kérdezte An izgatottan. 
- Egy mocsok népség, mások kifosztásából élnek. Mindig 
falkában törnek a kevesekre, mint a hiénák. Brutálisak és nem 
ismernek kegyelmet. Esélyük sem volt Kaducsáéknak. De 
már mindegy, a málhásokat hagyjuk itt és próbáljuk ki-
fürkészni őket. Vágta ! - lóra pattant és erős bíztatással 
sarkalta iramra. - Mennyi vessző van nálad ? - kérdezte. 
- Van elég. - nyugtázta An és egy pillanat alatt utolérte, majd’ 
el nem hagyta a felbőszült vitézt - Tudod merre mehettek ? 
- Tudom. 
Nem lehetett volna párja a szélsebes párosnak. Mint ha már 
lassultak volna lovaik, amikor a távolban felsejlettek a hul-
lámzóan imbolygó baktriánfejek.  
- Futtatásban vannak. - állapította meg a tapasztalt tekinte-
tével Voguz. - Kicsit lassítsunk. - mondta és csak úgy lovon 
ajzotta fel íját, amit An is követett. 
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Mikor már jól látszottak a tevék, az ellopott lovak meg a 
lovasok is, Voguz elkiálltotta magát: - Hé ! ganék !!! - majd 
megismételte, ahogy a torkán kifért: - Hé ! ganék !!! 
- Lassítsunk csak léptetésre. Vissza fog fordulni ránk egy pár. 
- adta ki a haditervet a vitéz. Úgy is lett, vagy hatan nyolcan 
visszafordultak és harsány üvöltéssel indultak rohamra a két 
lovasra. 
- Így az igazi. - jegyezte meg An. 
- Hogy, hogy ? 
- Mikor látom a tekintetüket, olyankor nem téved a nyíl. - és 
valóban, Voguz még meg sem feszítette az íját, amikor An 
gyors egymásutánban alig belátható távolságra suhintotta ki 
vesszeit. Minden lövés talált. Hullottak a feketelábúak, mint 
a legyek. Voguz is meglepődött. Szinte még lőtávnyira sem 
voltak és mind a porban.  
- Így van ez. - szólt elégedetten a lány - Kicsit közelebb 
mehetünk. 
A rabló banda észlelte a furcsaságot. Nem szoktak gyors 
veszteséghez. Újra, de kicsit többen visszafordultak, a hajtók 
meg nagyobb iramra fogták a lopott jószágokat. 
- Én is így gondoltam. - szólt nyugodtan, szinte elégedetten 
a lány. - Gyertek csak, vár a halál. Aki jászra támad, annak 
biztos a pusztulás. - bármi indulat, vagy feszültség nélkül. - 
Nem tehetünk mást. - és a kedves, okos lány egyszemélyes 
hadigépezetté vált. 
Voguz még egy kicsit meg is rettent a lány kemény elszánt-
ságán. Nem találkozott ilyen harcossal, még érett férfiak 
között sem. 
- A lényeg, hogy ne engedd az ellent a neki tetsző lőtávolon 
belülre. - mondta, szinte félvállról és újabb nyílzáport zúdí-
tott a bősz rohamozókra. Voguz, mint aki lemerevedett a 
csodálkozástól még csak meg sem feszítette felnyilazott íját, 
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mire a lány újra végzett. Úgy zúdult kezéből a végzet, mint 
ha az mind valóságos istennyila lenne. 
- Látom, már csak a bőrüket mentenék, nem is annyira a 
lopott csordát. - állapította meg Voguz. 
- Hírvivő sem maradhat ! Ez a rend ! - szólt szinte hadvezetői 
szikársággal a jász lány. 
Úgy is lett, immár az üldözöttek csak iszkolni próbáltak, de 
a két üldöző senkinek nem kegyelmezett. Valóban, vagy két 
tucatnyi halott szóródott szét az üldözési útvonalon. 
- Most már csak a csordát kéne megfékezni és vissza-
kanyarítani. - adta ki az utasítást Voguz, azzal egyikük jobb-
ról, másikuk balról kerülte meg jószágaikat. A kerülés végén  
próbálták fékezni is a riadt baktriánok lendületét a közéjük 
keveredett ellopott-, meg lovas nélkül maradt lovakkal. 

Sikerült a terelés. A dominás 
csődört is előre tudták igazítani, 
amitől már volt visszavezető erő. 
Már nem volt sürgetős, így mikor 
az egyik haldokló feketelábú rabló 
mellé értek az csak annyit hörgött: 
- Nem láttátok a három követ ? 

- Milyen három követ ? - kérdezte Voguz. 
- A határt, ameddig a tiétek és ahonnan a miénk. 
- Ilyen nincs ! - csattant fel, a legény. 
- De már van … - és leejtette fejét, lelkét kilehelve.  
- Te érted ezt An ? - tanácstalankodott Voguz. 
- Nem egészen, de amikor az első visszafordulókra ügyel-
tünk, úgy láttam hogy tényleg volt három fehér kő sorba 
rakva, balra is, meg jobbra is, egymástól úgy látótávolságra. 
- Könnyű nektek nőknek. A férfinak nincs olyan széles terű 
látása, különösen ha cél van előtte. 
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- Igen, olyankor szűklátókörűek vagytok, meg különben is. - 
és elmosolyodott. 
- De akkor már nézzük meg ezeket a köveket. 
Ahogy nyugodtan terelték vissza a bő két tucatnyi baktriánt, 
meg vagy nyolc-tíz lovat -a többi szétszaladt, van amelyik 
hírvivőnek lovasa nélkül megy haza- keresték a köveket. 
Nagyjából a megdőlt cserény-, tehát ahol Kaducsáék legel-
tettek, meg ahol az első visszafordulók lehettek, a kettő kö-
zötti fél távon jobbra és balra is három-három fehér kő 
sorakozott, kijelölve egy irányt. Ez -képzeletben- valóban 
elválasztott két területet, de a baktriánok a határon innen 
volta. Hiába a feketelábú területfelosztás, a rablás az rablás 
volt, galád gyilkolással együtt. 
- An ! Te gyorsabb vagy nálam, menj vissza a hírrel és hozz 
segítséget. Vezér majd eldönti mi legyen. - kérte Voguz a 
lányt. Azt, hogy „gyorsabb vagy nálam” bóknak szánta, meg 
persze a nem kis feladat terelést sem akarta a lányra hagyni. 
 
 
AN A FUTÁR 
 
An szabadjára engedte Szél lendületét és meg sem álltak a 
sáncvárig. A figyelők már jó távolból észrevették és a szürke 
ménről meg is ismerték, úgy hogy mire odaért, már értesítést 
kapott Vezér, hogy valami nincs rendben.  
 
- Vezér ! - ugrott le lováról An, a tornácon várakozó tekin-
télyesség elé. - Súlyos baj történt ! - és részletesen beszámolt 
tapasztalataikról és a történtekről. 
Vezér egy pillanatra gondolataiba mélyedt, majd kiadta, hogy 
azonnal állítsanak össze legalább nyolc gyors vitézből egy 
segédcsapatot és a baktriánokat tereljék minél közelebb, a 
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legyilkolt saját embereiket pedig hozzák vissza, méltó végső 
tiszteletadásra, temetésre. 
- An, te tájékoztasd Kimirtet, Kaducsa családját majd én 
elintézem. - utasította Vezér - Utána mielőbb gyere vissza, 
megmutatod azokat a köveket. 
- Megértettem. - fejet hajtott és Kimirthez sietett, hogy 
megossza vele is az események hírét. 
- Ezt nem kívántam. - szomorodott el az asszony, Kaducsa 
halálhírére - Én majd átmegyek Veráékhoz, ne kelljen neked 
viselni az őrületet. - Kimirt tudta, hogy Kaducsa szülei 
irgalmatlan hangoskodásba fognak. A tragédia súlyát maga is 
átérezte, de mégis keveregtek benne a gondolatok, lánya 
férjének elveszte, meg Vera és Ilu felszabadulása miatt. Egy 
megözvegyült asszonynak nem kell elhalt férje családjában 
maradni, ha még élnek saját szülei. Kicsit még örült is szíve, 
hogy megszabadulhat lánya és unokája a sanyargatásoktól, 
viszálytól és újra benépesül lakásuk, ha visszatér Vera. Hogy 
mi lesz Voguzzal, meg Annal, az legyen a holnap gondja. 
- Én megyek a Vezérhez - szólt An - Kérte, hogy mutassam 
meg a határköveket. - azzal visszasietett a vezéri házhoz. 
 
A terelő kis csapat már felállt és indult is sebesen a dolgára. 
Vezér -miután utasította Goru sámánt, hogy végezzen ok-
nyomozást- két bizalmi emberével és Annal lovagolt utánuk 
kisebb tempóban.  
- An ! Felétek vannak ilyen kövek ? - kérdezte Vezér a lányt. 
- Nincsenek. Arra szabad a puszta. 
Ettől kezdve némán haladtak könnyű vágtával nyugat felé. 
Jókora utat kellett megtenniük, hogy elérjék azokat a bizo-
nyos köveket. Belátható távolságokban egymástól, három-
három fehér kő feküdt a fűben. A majdnem sík vidéken is 
érzékelhető volt, hogy a szelíd vízválasztó vonalát követték. 
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Távolabb, ahol dombos lett a táj, ugyanígy követhető volt ez 
a valamiféle határ. A kövek mutatta vonaltól egyik-, illetve a 
másik irányba folyhatott az esővíz.  
- Látod ? - magyarázta Vezér Annak - Két kő megmutat egy 
határozott egyenes irányt. De amikor az elfordul, kell egy 
harmadik s így a két-két szélső a középsővel két irányt szab. 
De mi késztette a feketelábúakat, hogy ezt tegyék ? - Vezér 
sem értette. 
- Vezér ! Ezután nem mehetünk a vonalon túlra ? - kérdezte 
értetlenül az egyik bizalmas. 
- A feketelábúak szerint nem. 
- Nem lesz ez így jó. - nyugtázta a másik bizalmas. 
- Úgy látom itt is elkezdődött a nézeteltérés. - szólt közbe 
An, csendesen. 
- Milyen nézeteltérés ? - kérdezte Vezér. 
- Mikor Jas mester megjött keleti zarándoklatáról és meg-
hozta az Abszolút Igazságról szóló tanítást, elmondta, hogy 
a Kuru mezei csata nem csak rokonvérek kiontását szolgálta, 
de egy új korszakot nyitott. A nézeteltérések korát. Vége lesz 
a régi békességnek, egyetértésnek. 
- Ezután már csak a viaskodás marad a szomszédokkal ? - 
kérdezte az egyik bizalmas. 
- Nem csak a szomszédokkal, de nemzetségen-, klánon-, sőt 
még családokon belül is. - summázta An szomorúan. - Az a 
csoport ahonnan én jöttem elhagyta As városállamát, mert 
eluralkodott a békétlenség. Rokonok fordultak egymás ellen, 
ahogy a nagy csatában szintén rokonok, tanítók és tanít-
ványok csaptak össze. 
Mindenki elhallgatott és elindultak a baktriánjaik szokott 
legelője felé. Mire oda értek, sikerrel visszaterelte Voguz és a 
segédcsapat az elrabolt jószágokat. Három halottjukat taka-
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róba csavarták és azok visszaszerzett lovainak hátára fek-
tették. 
- Tereljétek közelebb várunkhoz a tevéket. A lovakat hajt-
sátok a nagy karámba, négyen pedig maradjatok pásztornak. 
A többiekkel hazamegyünk. - adta ki az utasítást Vezér.  
- An, dicső As klánotok szétforgácsolódik ? - kérdezte Vezér, 
miközben könnyű ügetéssel fordultak hazafelé. 
- Úgy látszik. Jas mester és Asmata nagyasszony mindig 
kerülni igyekszik az összeütközéseket, egymás elleni küzdel-
meket. Békepártiak. 
- De hát a természetben mindig harc folyik, sőt még az 
emberben magában is. - állapította meg bölcsen Vezér - 
Hogy lehetne másként ?  
Ant meglepte, hogy Vezér milyen egyenrangúként kezeli a 
beszélgetésben, ezért igyekezett megfelelni a tisztességnek, 
ne hogy túl ostobának véljék. Ezért inkább elhallgatott. 
 
- Hogy látod a helyzetet Voguz ? - kérdezte Vezér a hozzájuk 
csatlakozott ifjút. 
- Annal lenyilaztuk valamennyi rablót, de néhány lovuk 
biztos hazamegy és embereik hiányát is észreveszik a fekete-
lábúak. Ahogy ismerem hírüket nem fogják annyiban hagyni. 
- Rablásra a megrabolt nem válaszolhat szeretettel. Majd 
meglátjuk. Mi legyünk készen. - nyugtázta Vezér.  
- An személyében biztos harcostársra számíthatsz. Itt a füle 
hallatára kijelentem, hogy félelmetes íjász képessége. Én még 
meg sem feszítettem íjamat, a ránk rontó rablók még el sem 
érték az ő lőtávjukat, mire An gyors egymásutánban lőtte ki 
nyilait és mind halálos volt. Szikrázott a szeme. 
- Ez milyen békepártiság ? - kérdezte, nem túl komolyan az 
egyik bizalmas. 
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- A szükség, meg a törvény. - segítette ki a lányt Vezér, de 
nem esett több szó a sáncvárig. 
 
 
MIT LÁT A SÁMÁN ? 
 
Vezér magához rendelte Goru sámánt, felszólítva, hogy 
gondoskodjon három elesett vitézük méltó búcsúztatásáról, 
majd rákérdezett az okfejtésre. 
- Mit látsz Goru ?  
- Vezér ! A csontok nem mutatnak békét, és a füst sem szállt 
föl. Sötét felhők rajzolódnak. Nem csak külső, de belső 
viszály is várható. Az ég elborul, a füst elterül. 
- Mit hoz a külső ? 
- Egy fehér vonalnál sorakozik fel sok sötét elem és vért 
kíván. 
- Nem lépik át a fehér vonalat ? - puhatolózik Vezér. 
- A vonal összezavarodik. 
- És a belső ? 
- Rossz vért szül a másság. 
- Idegentől ? 
- Azt nem látom, de belső vihar közeleg. 
- Mond Goru ! Mit látsz az idegen lánnyal kapcsolatban ? 
- Ő más. 
- És mit hoz a más ? 
- Változást. 
- De hát mindig minden változik. - erősködik Vezér. 
- Nem tudom pontosan, erre a dologra még nem kerestem 
forrásokot. 
- Jó. Menj és intézd a halotti szertartást. - azzal Vezér fel-
szólította bizalmasait, hogy minden érintett jöjjön tanácsot 
ülni. 
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Mire An Kimirt lakásához ért, már ott volt Vera és Ilu is. A 
tágas kör udvar, ami körülvette a vezéri házat és szegélyezte 
a palánknak támaszkodó-, körbefutó lakásokat megpezsdült, 
a korábban megszokott halk dohogással és gyerekzajjal 
szemben. Mindenkihez eljutott a hír a három vitéz elvesz-
téről. Az égbekiáltó sikítozás, ami Kaducsa szüleinek ott-
hona felől érkezett, időről időre felharsant. A két szülő, mint 
akik eszüket vesztették, szenvedtek a tragédiától. Az anya 
haját tépte, az apa ruházatát szaggatta. Átkozódtak, de leg-
inkább Verát kárhoztatták, nem is a feketelábúakat. El-
viselhetetlen volt számukra egyetlen fiuk elvesztése. Verát 
tették meg felelősnek, amiért elüldözte a férjét elutasításával 
s amiért Kaducsa egyre több időt vállalt a baktriánok őr-
zésében, távol otthonról.  
- Ha Vera több alázatot tanúsított volna, nem lett volna olyan 
öntelten távolságtartó urával szemben, még ma is élhetne ! - 
vélték a zavarodott szülők. A népek azért jól ismerték 
mindkét családot -Kaducsáét és Veráét egyaránt- hiába zárta 
mindenki a személyes dolgokat a falak közé, Kaducsa zsar-
nokoskodását, a szülők kegyetlenkedéseit -főleg Iluval szem-
ben- mindenki ismerte, de mindenki hallgatott. Vera köz-
kedvelt, bölcs gyógyító hírében állt, de mégis csak asszony 
volt, nem ember, mint Kaducsa. 
 
 
HIDEGHÓNALJUAK 
 
An látta, hogy most -már- nem is az ő megjelenése a gond, 
hanem a népnek a hármas halál, Vezérnek a kövek jelezte 
határ, a két család között pedig a feloldhatatlan harag, még 
ha az egyoldalú is. Jász véreire gondolt, ahol a „hideg fej - 
meleg szív” szójárás volt a kelendő, mert hogy hiába voltak 
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hidegfejűek -egyesek szerint hideghónaljúak- vérei, szívük 
mindig meleg maradt. És bármilyen erős volt is a szív-
szeretet, vagy a szívfájdalom, a józan, hidegfejűséget, mindig 
fegyelmezetten megőrizték. Mikor egyszer Kimirtnek föl-
említette a jász hideghónaljúságot, az nem értette mit is 
jelent, hát felvázolta neki: a hideghónaljú higgadt, nyugodt, 
önfegyelmezett, nemigen jön izgalomba, gyanakvó, meg-
gondolt, zárkózott, figyelembe vesz mindent és mindenkit 
akit-, illetve amit figyelembe kell venni -meghallgat minden 
véleményt- de nemigen lelkesedik semmin, nem elhamar-
kodott. - Mindezt a ’Nap’ jellegű asszony jól fogadta. Most 
itt volt a csapás, a veszély és a viszály, de An jól tudta, hogy 
mindig mindenen túl kell lépni. A múlt a múlt, az élet a jövő. 
De azt sem feledhette, hogy mikor változások történnek, ak-
kor az ember úgy cselekedhet helyesen, ha a levéljáró példá-
zatát követi. Úgy lép tovább -egyről a kettőre- hogy egyik 
lábával még szilárdan nyugszik a múlton, miközben másik 
lábával biztos fogást keres az újon. Így elmélkedve lépett be 
Kimirt otthonába. Ilu anyja ölébe sírdogált, míg Vera szemei 
szárazak voltak. Voguz is megérkezett. 
- Hogyan legyen ? - kérdezte őszinte kíváncsisággal An, az 
igazából hívatlan vendég. 
- Tudod lányom -ejtette el a szót Kimirt- még szerencse, 
hogy két bölcs gyermekem van és elég felnőttek már ahhoz, 
hogy jól lássák a dolgokat. 
- Vera oda vissza nem mehet ! - szólt határozottan Voguz - 
Meg Ilu sem. 
- Ezt ti eldönthetitek, vagy kell hozzá Vezér szava is ? - kér-
dezte An. 
- Kell a Vezér szava, de a döntés nálunk van. Kaducsa szülei 
nem marasztalhatják menyüket és unokájukat, de el sem 
utasíthatják. Van család, amelyik mikor így jár -mert hogy 
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nem ritkaság apa/férj elvesztése- békében, szeretetben él 
tovább, de itt más a helyzet. Olyan is van, hogy az elhalt 
fivére veszi szárnyai alá az özvegyet, meg a gyermeket, de 
Kaducsa egyke volt. - folytatta Kimirt, majd - de a gyerme-
keimnek és unokáimnak -míg elférünk- itt mindig lesz helye. 
 
Az udvaron nem csökkent a zsizsegés, miközben a viszo-
nyulás a két család közti helyzethez megosztotta a közös-
séget. Az erős hagyománykövetők hallani sem akartak olyan-
ról, hogy Vera és Ilu elhagyja Kaducsa otthonát. Mások épp 
az ellenkezőjét képviselték, főleg akik ismerték a belső viszo-
nyokat. Megint mások azt gondolták, hogy a megözvegyült 
fiatalasszonynak új férj kell és szülnie kell még. Olyan véle-
mény sem volt egyedül, hogy Vera hagyja el a nem kedvelt 
otthont, menjen vissza az anyjához, de Ilu maradjon az apai 
családban. Nem véletlen, hogy ilyen helyzetekben mértékadó 
a Vezér szava.  
 
Kezdett elterjedni a teverablás híre is, ami tovább fokozta az 
indulatokat. Vérmérséklet szerint voltak akik hadba vonultak 
volna, meg olyanok is akik azt is megtudták miként bánt el 
An számtalan feketelábúval és milyen hősies volt Voguz, aki 
a lánnyal közösen visszaszerezte a csordát. Meg hát kérdéses 
lett, hol legyenek a baktriánok ? Mennyi őrző pásztor kell ? 
A nem annyira harciasok azon tanakodtak, hogy mi legyen a 
határhúzással, eddig ilyen nem volt, minden nép szabadon 
vándorolhatott, legeltethetett bárhol, hisz mindenki tovább-
áll. A letelepültek meg jó messze rendezkedtek be, hogy egy-
mást ne zavarják.  
Kavarogtak a fellegek, számosodtak a gyanakvó tekintetek. 
Az idegen vér An, mint ha már kérdés sem lenne. 
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MESE JAS ÚTJÁRÓL 
 
Alkonyatra elcsendesedett a sáncvár, ki-ki behúzódott saját 
lakrészébe, ajtók lassacskán becsukódnak, karámőr a helyén, 
tetőn két távolra figyelő két oldalt és a nagykapu is bezárult. 
Kimirt „családja” böjttel ülte a gyászt, csak Ilu kapott egy kis 
kovásztalan kenyérkét, némi hideg tevesülttel. Az esti beszél-
getés azért nem maradhatott el. Hogy ne mélyüljenek a se-
bek, a napi dolgokat félre tették, maradt még bőven isme-
retlen An körül.  
- An ! Többször említetted már Jas mestereteket. Meg, hogy 
valami Abszolút Igazság tudást hozott valahonnan. Mesélnél 
erről ? - kérte Kimirt. 
- Szívesen, fogadjátok úgy, mint egy esti mesét, még ha egy 
kicsit hosszabbra is nyúlik. 
- Nem baj az, Ilu könnyebben elalszik, nekünk meg kicsit 
eltereli a figyelmünket a bajokról. - nyugtatta Vera a mesélőt. 
- Sok-sok idő telt el egyszer, mikor ős jász megérezte, itt van 
a vég itt van végleg, jó vitézik meg nem térnek. Kuru mezei 
csatából -hová hegyen túlra hágott- segíteni ó barátnak, 
nemes vérű Kauraváknak. Otthon csak az asszonyhad volt, 
gyermekek és dicső aggok, tanácstalan tévelyegtek találgatták 
jó mi lenne ? Vének közül egy tán ha volt, aki útra ráfogható, 
öreg Jas ki kerekedhet hegyre völgyre rengetegre. Neki kellett 
szerét venni, maradéknak mit kell tenni, hogyan legyen férfi 
nélkül, eztán hogy kell nekik élnük.  
Erős kaftánt húz magára, széles övet derekára, fedős kan-
csót, tűzkészséget, kést is felköt elégséget. Csizma szárát jól 
felvonja, öreg botját megmarkolja, tudja hosszú lesz az útja, 
míg sorsukat kutakodja. Jó hajnalon Nap keltivel indul ki-
mért lépteivel, indul neki a hegyeknek, tudáskincses nap-
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keletnek. Hajnaltól megy napnyugtáig, harmat lepi szélben 
fázik, bírta teste kiességet nem harcol ő már az éggel.  
Hegyszorost vezet az útja, kérdi: - Merre tudás kútja ? - 
kérdezi a hegyoromtól, égbe nyúló jó rokontól. - Öreg bátya 
segíts nékem, merre vigyen lassú léptem ? Hol találom ki 
igazít, jövőnket elbírni tanít ? Jas vagyok én jászok vére, 
elmondom hogy mint járt népem, el hogy tudja fű fa virág 
miként tréfált meg a világ. Hadba mentek jó vitézink 
barátokat hogy megvédik, de a csata végső harc volt, nem 
tért haza egy se abból. Mért e sújtás, mi lesz eztán, ki mondja 
meg mi vár reánk ? - így kérdi a hegyek urát, de csak a csend 
amit talál. 
Újabb napok, újabb éjek, kopár hegyről völgybe térve, dús 
növényzet zúgó partján, keres mígnem gázlót talál. Fecseg-
nek a habok egyre, görgeteggel incselegve, túlnan nádas 
erdős tájak, által kelőt jól elfáraszt. Vízgalléros sima kőre -
mit Jas használ átkelőnek- lépdel egyre óvakodva, támasz--
kodva öreg botra. Már-már majdnem túlpartot ér, fuvallat 
hozza a neszét, erdők csíkos királyának, aki útját erre járja. 
Lombfüggönyét széjjel tárja, ágat roppant karmos lába, busa 
fej tör levél közül, vándor teste ím megkövül. - Legyen uram 
miként vágyod, én zavartam te határod, mentség mi van én-
mellettem, nem bitorlás vezet erre. Ha a sorsom ímhol vége, 
elfogadom jó testvérem, eddig tartott el csak eddig, külde-
tésem vége lesz itt. 
Erdő ura lassan ballag, tekintete nyugodt sanda, szomját 
oltani tért erre, nem támad ő most emberre. Hűs kortyokat 
hogy benyelte, lassúdan csak lefetyelve, tekintete Jason 
pihen, füle minden zajra figyel. Talapzaton szobor ember, áll 
csak mozdulatlan csendben, szív se dobban szem se rezdül, 
nem válik ki természetbül. Lomha király jót hempereg, 
csillámfényű fűtengeren, jóllakottan kinyújtózik, egyet kettőt 
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hengergőzik. Midőn felüdült a teste, lassan tovább áll a beste, 
elhalt lombok újra zengnek, víg madarak énekelnek. Vándo-
runk nagy üggyel bajjal, jut által a túlsó partra, szusszan egyet 
öreg bátya, ki tudja még mi van hátra. 
Amint erdő mellett ballag, akad bogyó sok vadalma, rét 
széliben húsos levél, természet hí: - Gyere egyél ! - Amikor 
meg megszomjazik, hűs patakból egyet iszik. Hogyha messze 
tóka partja, vízét fedős kancsó adja. Kerüli a rengeteget, réti 
ember nem remete, de hogy haladt így keletre, erdős vidék el 
nem enged. Beveti hát magát bátran, sötét árnyak otthonába. 
Lehet bármíly félelmetes, útja nem ép kényelmetes. Újabb 
napok érik egymást, moha lesz a megvetett ágy, száraz gally 
a tűzhöz éjre, fáradt testnek melegsége. Sűrűben az est sem 
csendes, éj vadászi settenkednek, hol egy fiók, hol egy madár 
válik csöndes áldozattá.  
Amint egyszer estre hajlik, vándor előtt fény világlik. Kicsiny, 
mert még elég messze, gondol egyet hogy meglesse. Ahogy 
közelednek lángok, úgy ér el egy kis tisztáshoz. Kerek térnek 
közepében, találkája remetéknek. Öltözetük faháncsruha, 
hajuk hosszú lábuk csupasz, tűz körül ők dudolásznak, dalaik 
az égbe szállnak. Jas csak csendben közeledik, alázattal hódol 
nekik, remeték meg szúrós szemmel, hangtalanul kérdez-
getnek. - Ki az, aki megzavarja szent találkát avatatlan ? Ki 
az ki jut rengetegbe, úttól távol keveredve ? - Legöregebb 
szólal elébb: - Gyere közelb, melegedjél. Hűvös az éj árny-
világban, mond el ki vagy ki itt járhatsz ?  
- Jas vagyok én jászok vére, elmondom hogy mint járt 
népem, el hogy tudja fű fa virág, miként tréfált meg a világ. 
Hadba mentek jó vitézink, barátokat hogy megvédik, de a 
csata végső harc volt, nem tért haza egy se abból. Mért e 
sújtás ? Mi lesz eztán, ki mondja meg mi vár reánk ? - így 
kérdi a remetéket, tán szebbjövőt elmesélnek.  
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- Tudunk Kuru mezejéről, sokaságról kik elvérzők. Nem 
maradt ott senki élve, Pándu fiakat kivéve. Testvérharc volt 
korszakváltó, nyitotta meg rút világot, hátra maradt rokon 
vérek, mind csak új életet élhet. De hogy mely nép hogyan 
tovább, nem tudja más csak Balarám. Őt keresd meg, Ő 
megmondja, megfejti mi szíved nyomja. Ő ki elkerülte har-
cot, küzdés helyett mást mutasson, reménysugár véreidnek, 
bizton tudom hogy csak Ő lesz.  
- Megkeresem, de mondjátok Balarámot hol találom ? Merre 
menjek tovább merre, nem ismerek semmit erre.  
- Nem kell ismerni itt semmit, csak szívedet kell felfedni. Ne 
hagyjad hogy elméd húzzon, keserűség folyton nyúzzon. 
Hajnalban ha megpihentél, nézz a Napba az lesz vezér. 
Elvezérel biztonsággal, találkozhass Balarámmal. 
Bizony hosszú idő óta, fáradt vándor útját rótta. Végre imé 
nyugton alhat, remeték közt biztonságban. Mikor rikkant 
hajnalmadár, Jas megébred és láss csodát; sehol senki, nyoma 
sincsen: - Tán álmodtam az egészet ? - Hogy volt, mindegy 
most már tudja, kihez vigyen el az útja. Új erővel lépdel 
bátran, rengeteget által hágja. Végre kiér rétvidékre, mintha 
honi földre lépne. Dús legelő, kedves csalit, vigasztaló ami 
van itt.  Réti ember talán csodál, rengeteget, hegyek ormát, 
szíve mégis ott hon hol rét, verőfény és a messzeség. Ősi 
jászok hegy lábánál, lejtőn laktak rét határán, pompás épített 
városban, de csak rétre kifutottak. Legeltettek tenger marhát, 
köröttük csak vidám dal szállt. Jámborságban, békességben 
élték éltük tisztességben. Családoknak dicsőssége, erős hadúr 
a vezérek, lóra termett ifjak felett kemény atyák ügyeltenek. 
Ezen vitéz ős jász sereg, indult Kuru mezeire, hívó szóra he-
gyen túlra, csatatéren mind kimúltak. Szorul Jasnak szíve 
egyre, véreiért mit tehetne, ez mi hajtja mindeneken, hegyen, 
erdőn és réteken. Teltek napok, múltak hetek, csak lassúdan 
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lépkedhetett. Viselt teste lehet szikár, erő mégis végire jár. 
Amint halad egyre fárad, asókafa az útjában, minden óhajt 
teljesítő, szívet újra lelkesítő.  
- Fáknak dicső nagy királya ! Hol lelek én Balarámra ? Segíts 
amíg kitart erőm, kérlek legyél a vezetőm. Jas vagyok én, 
jászok vére, elmondom hogy mint járt népem; el hogy tudja 
fű fa virág, miként tréfált meg a világ. Hadba mentek jó vi-
tézink, barátokat hogy megvédik, de a csata végső harc volt, 
nem tért haza egy se abból. Mért e sújtás ? Mi lesz eztán ? Ki 
mondja meg mi vár reánk ? Te ki vágyat teljesítesz, tedd csak 
azt mit megérdemlek. Szikla orom nem szólt semmit. Tigris 
koma hagyott menni. Rengetegben eltévedve, akadtam sok 
remetére. Álom volt az, vagy valóság ? Nem tudom, de ők 
azt mondták; aki rajtunk csak segíthet, Balarám, de mond hol 
érem ? 
Langyos szellő megszaladva, asókafát simogatva, lombkoro-
nát fújja-fújja, levélhullás mutat útra. Tarka levél förgeteg-
ben, kanyarogva rét felett leng, lassan szállva hogy Jas lássa, 
merre vezet az iránya. 
Új erőre ismét kapva, támaszkodva erős botra, megy kelet-
nek megy ő egyre, tudja már hogy útja merre. Így találta rét 
határon, visszavonult Balarámot. Ő volt aki került harcot, 
életével példát adjon. Lehet sorsunk a küzdelem, s lehet béke 
küzdés helyett. Földi létben két ajánlat, de mindenki maga 
választ… 
- Ez a mese szájhagyományosan terjed népem közt. - fejezte 
be An.  
- Szép volt és még Ilu is elaludt. - nyugtázta Vera csendesen. 
- Én megyek a tetőre, jóéjszakát. Aludj jól nővérem. Reggelre 
talán kicsit nyugszanak az indulatok. - indult Voguz kifelé.  
- Tényleg próbáljunk meg aludni, a megtörténten már vál-
toztatni nem tudunk. - szólt Kimirt nyugodt hangon és anyai 
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szeretettel takarta be lányát, annak régi helyén és igazított 
unokája takaróján is, aki nagyapja egykori helyére fészkelte 
be magát.  
 
 
LÓTOLVAJOK 
 
Kint egyre halkult a jajveszékelés és lassan beköszöntött az 
éjszaka csendje. Voguz nyugtalanul forgolódott a tetőn, bal-
sejtelmek közepette. Nem tudott elaludni. Nem a történtek 
zaklatták, hanem valami rossz érzés uralta. Fektében felkö-
nyökölt és látta, hogy két oldalt, a palánk mögött figyelők 
szintén ledőltek. - Nem jó ez így. - gondolta és feltérdelve a 
palánk tetején át kémlelni kezdte a tájat. Sötét volt, de a 
felhők közül a Hold néha csak kikacsintott. Mint ha a karám 
lovai is nyugtalanok lennének. A karámhoz pányvázott Szél 
nyugtalanságában, a hosszú kötélről a rönkpalánkig is elért. 
Már nem voltak összebéklyózva An málhás kancájával. Vo-
guz halk matatást hallott, amint An mászott fel csendesen a 
tetőre, kezében íj és tegez. - Te sem tudsz aludni ? - suttogta 
Voguz. - Nem. - így, az épp hogy hallható válasz - Valami 
készül. - Mindketten a tető földborításán túlnyúló cölöpsor 
mögé térdeltek és a kihegyezett végek között lestek figyel-
mesen. A jótékony Hold fénye egyszer csak megcsillant va-
lami mozgó fémen, ami a karámőrző felé siklott. An gondol-
kodás nélkül két vesszőt is oda lőtt gyors egymásutánban, az 
egyik vakon talált, feljajdult. Inkább csak hallani lehetett, 
mint sem látni, hogy a karámőr csörtetve felugrott, valami 
állatias hangot kieresztve, talán még félálomban. A hírtelen 
hangra zajos csörtetés válaszolt, mint mikor ketten elfutnak. 
- Szél ! Gyere ide ! - szólt An és már nem suttogott. Kezében 
íjjal és tegezzel átvetette magát a palánkon, egyenesen Szél 
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hátára. Amint kiegyensúlyozta magát, övére csatolta a tegezt 
és egy mozdulattal nyilat pattintott az íjra. Lehurkolta Szél 
nyakáról a pányvát és a zaj felé sarkalta: - Megállj ! - kiáltotta 
hangosan, hisz célzáshoz nem igazán látott semmit. A két 
futó csörtetése azért jelezte az irányt. Újabb két vesszőt 
eresztett el, megint csak vakon, de az egyik lövés megint 
feljajdult, mint ha más hangon szólna mit az előbbi. A csör-
tetés abba maradt. An is lefékezte Szél rohamát és hallga-
tózott. Jóságos Hold megint előbukkant egy pillanatra és 
felsejlett egy közeli ligetesnél két ló alakja és feléjük vánszor-
gó két összekapaszkodott menekülő. - Megállj ! - kiáltott újra 
a lány, mire megálltak az üldözöttek. Erre már Voguz is oda-
ért ugyancsak szőrén megülve lovát, hisz nem volt idő cico-
mázásra. Íj és nyíl nem volt nála, de magasra emelt fáklyával 
érkezett. A gyenge fényben is látszott, hogy két alig felnőtt 
siheder támasztotta egymást, egyiknek a karjában, a másik-
nak a combjában nyílvessző. - Gyerünk vissza ! - adta ki a 
parancsot Voguz - Mire a két nyomorult nehézkesen vissza-
indult és erős döcögéssel a két lovas között küzdöttek a 
sáncvár felé.  
 
A zajra -végre- megpezsdült minden. A sánc tetején hegyesen 
lobogtatta a két álomszuszék figyelő fáklyáját, odaért a ka-
rámőrző is és a kinyílt kapun is többen jöttek, nagy csata-
zajjal. Már mindenki hős volt.  
 
A két sebesült suttyót a Vezér háza elé tuszkolták. An Verá-
ért szaladt, míg Voguz jelentette az eseményt a felvert tekin-
télyességnek. - Kik ezek ? - kérdezte Vezér - Még nem kér-
deztük - fogta rövidre Voguz - de a külsejükből feketelábú-
aknak vélem őket. Két vakmerően hősködő, bosszúra vágyó 
suhanc, gondolom. 
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- Vagytok még ? - kérdezte Vezér, ellentmondást nem tűrő 
erővel. 
- Csak ketten vagyunk. - jött az erőtlen válasz és nem volt 
benne semmi cselszövés érzete, csak egy merő reszketegség. 
- Megerősíteni a figyelőket a tetőn, még négyen a karámhoz, 
páran meg portyázzanak reggelig a közelben ! - hangzott a 
vezetői parancs. Senki nem kérdezett. Minden ment rend-
ben, szótlanul. 
- Lásd el a sebeiket, majd reggel alapos kikérdezés jön. - uta-
sította Vezér a megérkező Verát - Veszélytelenek. Tudom, 
hogy igazat mondanak. Ha Vera végzett velük, kettős béklyó-
val hurkoljátok őket egymáshoz és őrizve legyenek. - fordult 
vissza házához, annyit dünnyögve; - Kezdődik. - Goru vész-
jóslására gondolva. 
 
Messze volt még a hajnal, így az őrzőkön kívül mindenki 
megpróbált pihenni egy kicsit. An a tetőre mászott Voguzzal 
és egymástól tisztes távolságra úgy tettek, mint akik alud-
nának. 
 
- Úgy látszik, ma nincs szerencsém gondolataimmal, megér-
zéseimmel - mosolyodott el Kimirt, amikor Vera visszatért. 
- Mert, hogy ? 
- Nem vágytam családi bajod megoldására, mégis megoldotta 
a sors. Éjjel meg azt képzeltem, hogy An kalandos vágyból 
surran fel a tetőre -hisz észrevettem- miközben jó megérzése 
vezérelte, nem Voguz utáni vágya. 
- Ugyan Anyám ! 
- Mért, szerinted nem lehetnének megfelelő pár ? 
- De azok lehetnének, de most gyász van, meg balsors, nem 
a szerelmeskedés ideje. 
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- A szerelmeskedésnek mindig van ideje. - nyugtázta a ta-
pasztalt asszony - Miért, most hol vannak ? Nem együtt a 
tetőn őrzőket mímelve ? 
- Aludjunk egy kicsit, még szerencse, hogy Ilut nem zavarja 
fel némi felfordulás. 
 
 
GYÁSZ 
 
Alig pirkadt, mikor Vezér a két fogolyhoz ment. - Ki küldött 
benneteket ? - „nincs vita” hangnemben. 
- Senki. 
- És ki tudja, hogy itt vagytok ? 
- Tudni nem tudja senki, de biztos sejtik hol lehetünk, mikor 
észreveszik, hogy eltűntünk. 
- És kik vagytok ? 
- Mindkettőnk apja azok között volt, akik el akarták hajtani 
a tevéiteket, de csak a lovaik értek haza. Mikor a keresőkkel 
együtt mi is visszamentünk a háromköves határig, mindenkit 
ott találtunk lenyilazva. A főnökünk azt mondta, hogy As 
népek lehettek, mert olyan vesszőket csak azok használnak, 
de volt másféle nyíl is. Mint a tietek. 
- És mi volt a tervetek ? 
- Hogy apáink és testvéreink megbosszulására elengedjük a 
lovaitokat és amennyit csak tudunk elhajtunk. 
- Ostoba terv, gyermeki vágy. 
- Már tudjuk.  
- Mi legyen veletek ? Még fiatalok vagytok a halálra, bár nem 
tudom mit csináltatok volna a karámőrrel. Láthatjátok, hogy 
nálunk mindig vannak éber vitézek és ha elengedlek ben-
neteket el is mondhatjátok. 
- Elengedsz ?  
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- Miért, mit csináljak veletek, mire lennétek jók ? Cseréljelek 
benneteket kecskére ? Na nem a törzsetekkel, hanem a keleti 
rabszolgakereskedőkkel. 
- Azt ne ! - és igazán őszinte volt a riadalom. 
- Ki rakta a köveket sorba és miért ? - faggatózott Vezér. 
- Minden raktuk, sokáig hordtuk. Táltosunk mondta a törzs-
főnökünknek, hogy véget kell vetni a szanaszét kószálásnak. 
Ahogy nyugaton, itt is ki kell jelölni mi merre mi mennyi ! 
Azt mondta a táltos, hogy a sumerek már szigorú határokat 
szabtak és azokat mindenkinek tiszteletben kell tartani. 
- Hogy mondták ezt a sumerek, erőből, vagy megkérdezték 
a szomszédot is ? 
- Azt mi nem tudhatjuk. 
- De mi itt nem sumerek vagyunk. Nem vagyunk veletek 
nagy barátságban, de tiszteletben tartjuk egymást. Azt is 
tudjuk, hogy zabrálásokkal is foglalkoztok, de az a ti dolgo-
tok, amíg a miénkre nem fanyalodtok. Világos ?! 
- Világos. 
- Kiszoktatok járni a kövekkel jelzett határra ? 
- Néha-néha, de most hogy mi eltűntünk, biztosan lesznek 
határnézők, nyomkövetők. 
- Akkor most egyikőtök hazamegy és megmondja főnökö-
töknek, hogy holnap delelőkor várom a három fehér kőnél, 
ahol el akartátok hajtani a tevéinket. Utána majd hazamehet 
a fájós lábú is. - azzal a kihallgatás véget ért.  
 
A nap a gyász jegyében telt el. Mindegyik család ajtaja előtt 
díszes takarón volt kiterítve a család halottja, legkülönb 
viseletében, teste mellé igazított kezekkel, személyes tárgya-
ival. Íj, tegez, nyilakkal, kard, kés, miegymás. Mindenki 
leróhatta kegyeletét és együttérzését a családdal.  
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Goru sámán segítőivel a közeli ligetben készült a temetési 
tűzáldozatra, ahol a klán halottjait temetik hagyományosan. 
A napközbeni böjtölést követi napnyugta előtt maga a 
temetés. Előbb lezajlik a tűzáldozati ceremónia FennValó 
felé ajánlva az eltávozott lelkeket, majd azt követően helyezik 
a már kiásott -külön-külön- sírgödrökbe, a teveszőr fonalból 
szőtt, vastag erős takarókba burkolt testeket. Hanyatt fekve, 
testhez oldalt szorított kezekkel, fejjel észak felé és melléjük 
helyezve személyes tárgyaikat. Mindezt a ravatalozó díszes 
takaróval gondosan fedték le. Az elföldelést követően a 
sírhalomra kőrakat került szépen.  
 
A gyászolók csendben vonultak a sáncvár udvarába, ahol a 
vezéri ház előtt rakott tűz köré telepedve ülték meg a halotti 
tort, mindenki bevonásával. Elhangoztak az anekdoták, 
mind dicsérve, éltetve az elhunytak emberi és vitézi érdemeit. 
Kaducsa szülei is elcsendesedtek már, a másik két gyászoló 
családdal egyetemben. Vera és Ilu, Kimirt és Voguz mellett 
foglalt helyet, nem a Kaducsa szülőknél, amit értettek az 
összegyűltek. A hangulat mégis inkább derűs volt, mint sem 
búskomor. 
 
 
AS GYÓGYÍTÓ 
 
Már besötétedett, mikor kezdtek behúzódni a lakásokba. Ilu 
is bevackolta magát nagyapja helyére és Anhoz fordult:  
- Ugye lesz ma is mese ? - kérte inkább, mint sem kérdezte.  
- Persze, de csak egy rövidebb. Most egy olyan asszonyról 
mesélek, aki az én népemnél azt csinálja mint Anyád itt.  
- Gyógyító ? - derült fel a kisfiú. 
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- Igen, gyógyító. Úgy hívják, hogy Zizi. Mivel már elég idős, 
mindenki csak Zizi anyónak szólítja. Mi úgy tartjuk ezt 
számon, mint a Csudálatos Zizi Anyó. 
- Miért, csodálatos ? 
- Úgy van, látod nem zavart meg hogy ’u’ betüvel mondtam. 
Szóval: a Csudálatos Zizi anyó 
Egyszer régen, nagyon régen szekereken puszta rétben, élt 
sok gyermek melegségben, áldozatos szerénységben.  
 
- Szekereken éltek a gyerekek ? - vágott közbe Ilu. 
- Igen, de az asszonyok, meg az öregek is, de inkább figyelj - 
csitította anyja. 
- És az emberek ? - kottyantott megint a még nagyon izgága 
fiúcska. 
- Így sosem érünk a mesébe. A férfiak a lovaik mellett éltek. 
- Ott is aludta ? 
- Elég legyen ! - zördült rá tekintéllyel Kimirt. 
 
Szóval; - folytatta An - Jobbra-balra vitte sorsuk ősi népünk 
családostul, járta örök kerek útját, őrizgette dicső múltját. 
Napközben, hogy derült világ, dalolt madár, nyílott virág, 
mindenik csak dolgát tette, fi, nő, leány, apró gyermek.  
Apáik a biztont adták, jót mutattak legyen nagyság, legyen 
nagyság békességben, elrendezett megértésben. Ne lázadjon 
Idő Úrra, ne tévedjen hamis útra, ki-ki tegye amint sora, így 
élhetünk csak boldogan. Anyácskák meg dédelgették, gyer-
mekiket szeretgették, gondját vitték a családnak, senkit ne 
érjen a bánat. 
Ott élt csudás Zizi anyó. Bárki róla, csak jót ha szól. Ő volt 
minden gondos őre, jámboran élt nem pörölve. - Mitől 
csudás ? - kérdezhetnék, hát csak attól, miként hogy élt.  
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Csudákat tett élet hosszan, lény nem kapott tőle rosszat. 
Zúzás, marás, seb vagy mi baj, Zizi anyótól ág kihajt. Gyógyít 
testet s lélt mi bajos, körötte tér madárdalos.  
Nem járt tátos oskolába, mégis tudós ember lánya, jól tudta 
ő mi jó, mi árt, nemzetsége nem ért hibát. Kit-kit abban 
segítgetett, ami neki baja leszen. Volt ki bús volt, ki meg 
rokkant, Zizi anyó máris toppant. Surran, zizzen folyton míg 
él, olybá mint a rabszolga méh. Sosem fárad, sosem henyél, 
innen kapta Zizi nevét. 
Mikor minden nyugságra lel, ép a lél és épen a test, akkor 
szalad gyerek haddal, rétfüvet gyűjt hűs kazalba. Mutat utat s 
mit hogy kutat, oktat süldő huncutokat.  
- Lásd csak úti füvet öcskös, vérző sebet bekötözzön. Ez a 
bajra, az meg jajra, bogyó, gyökér nagy sóhajra.  
Így serényen élte éltit, csudálatos természetit.  
Volt, hogy tájba andalogva, egyedül hágott halomra, onnan 
kémlelt szerte széjjel, dúdolása szállt a széllel. Nem vitázott, 
nem csatázott, égiekkel parolázott. Jámbor hittel dédelgetett, 
mosolyával édelgetett. Lassan járt, de fürge lépttel, figyel-
mesen ügyeléssel, zummogása egyre hangzott, egészséget 
egybetartott.  
Csudájára akkor jártak, mikor szóval gyógyít lábat. Tört 
csontokat összesóhajt, bízza egység módját jóra. Nem csak 
tudja teszi a jót, önzetlenül hívja valót. Segedelmet kap az 
égtől, Isten adta tehetségből. Ily csudás lél alig ha él, mutat 
jót és bölcsen beszél, aki látja hírnökölje, fenn vigyázza 
mindörökken. - Itt a vége. 
 
- Holnap is lesz mese ? - kérdezte Ilu, mint akinek egy szem 
álom sincs a szemében. 
- Lesz, de most már aludjunk, a felnőtteknek nem volt ma 
könnyű. - biztatta Vera nyugalomra a lurkót. 
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- Ti is pihenjetek - szólt Voguz - An, mi holnap Vezérrel a 
határra megyünk, te is jössz. - ami megint csak úgy meg volt 
mondva, azzal ment a tetőre. 
 
Elcsendesedett a sáncvár, bár kissé megerősített őrizettel. 
 
 
BALSIKERŰ BÉKETÁRGYALÁS 
 
Korán indult a csapat, némi sokadalommal, mert a baktriá-
nok őrzőit is váltani tervezték. Vezér, a lábonlőtt suhanc -
saját lován- mind férfiak és An, Szél hátán, rendes szerszám-
zattal, nyílvesszőkkel vastagon tömött puzdrával, lova másik 
oldalán felajzatlan fegyvere íjtegezben. Könnyű ügetéssel, jól 
haladtak a harmatos fűben. Közben erősen emelkedett a 
Nap és sugarai is megerősödtek. Gyorsan száradt a táj. Az 
őrzőket váltók előre hajtattak, úgy hogy mire a kis csapat a 
tevékhez ért, megtörtént a csere. Vezér megelégedéssel fo-
gadta a jelentést, hogy nem volt semmi baj. A leváltottak is 
csatlakoztak a küldöttséghez. Így, vagy jó tucatnyian mentek 
továbbra is. Mire megsejtették, hogy hol lehet a háromköves 
határvonal, azon túl népes lovas csapatot láttak, helyben 
állva. Közel érve világossá vált, hogy a feketelábúak törzs-
Főnöke és kísérete várakozott.  
Az előre eltervezett hadrend szerint An jobbra, Voguz balra 
nagyobb távra a szélre léptetett s közben felajazták íjaikat. 
Középen Vezér, egy lóhosszal a többiek karéjban mögötte. 
Vezér előre küldte a sebesült suhancot, aki leszegett fejjel 
ment a Főnök felé, majd mellé, de akkora nyakast kapott, 
hogy lefordult a nyeregből. - Bocsánat. - nyögte rettegve. 
Nagy nehezen felállt és kantáron vezette a lovát a többiek 
mögé, erősen bicegve. Segítség nélkül nem tudott lóra szállni. 
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- Üdvözlet ! - köszönt Vezér, a hármas kősorok jelezte vo-
nalig érve. 
- Üdvözlet ! - viszonozta Főnök és ő is majdnem a képzelt 
vonalig ment túlról. 
- Komolyan gondoltátok ezt a határt, vagy mit és mire fel ? 
- Sokasodik a világ, kevesedik a legelő. 
- Körbe jelöltetek egy egész földrészt ? 
- Körbe. 
- És mi a szabály ? 
- Innen a mienk, onnan a tietek. - mondta Főnök, kemény, 
nyers hangon.  
- Kinek az engedélyével ? 
- Táltosunk kiolvasta a tűzből, hogy ez az új rend. Az enge-
délyt meg Felsőbbségünk adta meg. 
- A mi FennValónk nem szólt ilyesmiről. 
- Mert biztosan gyáva. 
- Állj ! Alább a sértésekkel ! - emelte fel Vezér a hangját. 
- Aki van olyan bátor, hogy az engedélyem nélkül átjön a 
vonalon, legyen az ember, vagy jószág, az a mi prédánk. 
Elfoghatjuk, leölhetjük. 
- Ezt mikor álmodtad ? - szólt vissza Vezér nem kevés gu-
nyorossággal. 
- Te se sértegess ! 
- A baktriánok, amiket el akartatok rabolni ezen az oldalon, 
a mi felünkön voltak. 
- Mindenki védje meg a maga földjét. 
- A mi rendünk szerint a puszta szabad és végtelen, mindenki 
ott jár-kel, ahol dolga van és ott legeltet, ahol akar. FöldAnya 
nem szab határokat.  
- Ez volt régen. 
- Most új világ van ? 
- Új ! Amikor meg az embereid a mieinkre támadtak, már 
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emitt voltak a jószágok. A ti őrzőitek nem vigyáztak rá. Biz-
tos elkóboroltak, vagy elaludtak. - mondta vigyorogva. 
- És a mi őrzőinket kik vágták le emitt ? És a ti rablóitok 
többségét miért ezen az oldalon lőtte halomra két fiatal 
harcosom, ráadásul az egyik lány ! - nem kevés megszégye-
nítő szándékú lekicsinyléssel a feketelábúakkal szemben. 
- Azok nem lehettek ketten ! - háborodott fel a Főnök, de 
még az emberei is hitetlenkedve mordultak fel - Mire ez a 
nagyratörő nagyotmondás ? - így folytatta - Biztos egy csapat 
As segédkezett, mert olyan nyilakat találtunk a ti oldalatokon 
elesettekben. A többi halottunk a mi oldalunkon, vegyes nyi-
lakkal lett kivégezve. Úgy haltak meg, hogy még védekezni 
sem tudtak. 
- Nem volt idejük ! Látod ott a két szélen azt a legényt, meg 
a lányt a szürke ménen ? Ők ketten intézték el a rablóitokat 
mikor azok rájuk fordultak. Ne próbálkozzatok velük szem-
ben cselvetéssel ! - nyomatékosította Vezér. 
- Jó, majd ügyelünk rájuk. - húzta el száját a feketelábú főnök 
gúnyosan. - Aztán mit akarsz ? Miért hívtál ide ? 
- Visszahoztam a tolvaj ficsúrotokat és megtudakolni ezt a 
viccet. - s a három sorban fekvő fehér kőre mutatott. 
- Vicc ? Próbáld meg kijátszani. 
- Mi lesz, ha átmegyek ? 
- Nem járulok hozzá ! - harsant olyan erővel, mint amiben 
benne van, hogy nem engedélyezi. 
- Ki vagy te ? 
- Ennek a földnek a felkent ura ! 
- Én tovább megyek, nincs itt karám, se palánk.  
- Ne próbálkozz ! 
Vezér lassú léptekkel odahajtotta lovát a Főnök mellé, át-
lépve a képzeletbeli határ vonalát, mire az minden jel-, vagy 
szó nélkül egy villámgyors suhintással Vezér fejébe vágta 
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csákányát. Még csatazaj sem harsant, amikor jobbról három, 
balról egy nyíl találta el a Főnököt. Szinte egyszerre zuhant a 
földre a két vezető.  
- Mindenki megáll ! Megáll !!! - üvöltötte Voguz és oda-
vágtatott. Mindkét oldal megbénulva meredt a két vérző 
vezetőre. Senki nem mozdult egyik oldalon sem. Ilyen sze-
rencsétlenségre nem számítottak. Feketelábúak a túloldalon, 
Voguz- és Vezér kísérete-, a jobb oldalt megfeszített íjjal álló 
Annal együtt emitt.  
- Aki átlépi a vonalat, az halál fia ! - üvöltött An is, ellent-
mondást nem tűrő hangon és a nyomaték kedvéért két gyors 
vesszőt lőtt ki a három fehér kő mellé a földbe és máris újabb 
feszült az íjban. A két mozdulatlan tekintély egyaránt a kövek 
jelezte vonalon hevert, félig meddig egyik, félig meddig a 
másik oldalon.    
Voguz Goru sámán szavaira gondolt, amit Vezér egyik bizal-
masa mondott el neki: „A vonal összezavarodik !” - de itt 
most a két fél zavarodott össze. Vezér sisakját áttörve, fejé-
ben a harcicsákány. Főnök bal szemében egy-, nyaka bal ol-
dalában kettő vessző, míg jobb oldalában még egy nyíl. Egyik 
test sem moccant. 
- Mindenki vigye a vezetőjét ! - Adta ki a kéretlen parancsot 
Vezér rangidő kisérője. Mindenki megértette. A zavarodott 
csendben csak a szerszámok és kézifegyverek csörgése, lovak 
helyben topogása hallatszott, amint itt is, ott is többen le-
szálltak és ki erre-, ki a másik irányba vonta óvatosan sebe-
sültjét.  
- A Főnök halott ! - harsant föl egy feketelábú hangja, aki 
próbált vezetőjén életjelet tapintani. 
- Vért kíván ! - üvöltötte el magát egy felbőszült feketelábú 
kardot rántva, de szinte még be sem fejezte a kilélegzést, mire 
két vessző kapta el bal arcát, egyik szemén-, másik a fülén 
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ütve át a koponyáját. Azonnal holtan fordult le a lováról. 
Olyan meglepetéssel érte mindkét felet a gyors halál, hogy 
további felhorkanások nem történtek egyik oldalon sem.  
- Vezérben még talán van élet. - hangzott eminnen. 
- Hagyd a fejében a csákányt ! - utasította An hangosan a 
segítő embert - Ha kihúzod, azonnal meghal ! Így még lehet 
remény. - így tanulta Zizi anyótól. 
 
A feketelábú csapat, lovára fektette Főnökét, meg a hirtelen-
kedő tetemét és szó nélkül hazafelé vették az irányt. Nem 
kellet ide szószóló, a tragédia befejeződött. 
- Maradjatok itt. Vezért ne mozgassátok. - szólt An. 
- Ne vigyük a baktriánok cserényéhez ? - kérdezte egy hang. 
- Ha elviszitek, biztos neki a halál. Inkább idehozom Verát. 
Sietek. - szólt An és olyan tempóra sarkallta lovát, hogy pilla-
natokba telt csak, amíg még látták a hátát. 
 
Hosszú órák teltek a vágtában, An szíve hevesen vert; - Csak 
visszaérjünk, csak visszaérjünk. - motyogta magában, majd 
hangos mantrázásba fogott. Egész úton Szél lépteinek ritmu-
sára egyre csak ismételte Jas mestertől kapott mantráját, 
miközben Vezér egészségére gondolt. Nem gondolt halálra. 
 
A baktriánok őrzői látták a sáncváruk irányába sebesen szá-
guldó lovast és nem értették mi történhetett. A parancs az 
őrzés volt, de egy lovas mégis elindult abba az irányba, 
amerre az az átkozott határ ki lett jelölve. 
 
Mind eközben An gondolatai egyre csak cikáztak, a mantra 
sem tudta lecsillapítani. Érezte, hogy Vezér él, de mit tegyen, 
mi most az ő dolga ? Csak a segítés jöhet szóba, ahogy az 
’uralkodónő’-i jellegű ’jász’ legfőbb dolga; a segítés. Vera 
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gyógyító, Kimirt kiváló szervező, Goru sámán kapcsolatban 
áll az égiekkel, de mindezt hogy kapcsolja egybe ? A csákány 
a Vezér koponyájában egy anyagi dolog, nem elég a szellemi 
próbálkozás. Szekér kell Vezér teste mozgatásához. Ki kell 
találni mi legyen a csákánnyal. Szél halálosan el fog fáradni 
mire visszaérnek a sáncvárba. Hogyan lehetne leggyorsabban 
visszajutni a segítséggel, Vezér megtámadott testéhez ? 
Mindezek pörögtek agyában, amikor beviharzott a sáncvár 
kapuzatán. Lepattant a nyeregből és a gyeplőt az egyik 
kapuőr kezébe nyomta. - Kösd ki a karámhoz és itasd meg. 
Enni is adjatok neki bőségesen, megszolgálta ! - és már ro-
hant is Kimirték lakásához. 
- Vera ! Kimirt ! - kiabált zihálva, kissé összezavarodva. 
- Mi történt ? 
- Vezér megsebesült ! Csákány van a koponyájában, de van 
még benne élet. - lihegte. 
- Ilu ! Rohanj a kovácshoz, azonnal jöjjön a vezéri házhoz, 
mond meg hogy Vezér megsérült ! - utasította Vera a kisfiút, 
aki már futott is, csak úgy porzott nyomában a száradó füves 
udvar. 
Vera jól tudta, hogy a csákányt nem szabad kihúzni, de ha 
elmozdul, az okozhat agyhalált. 
- An ! Tájékoztasd a rangidőst a vezéri házban. Állítsanak ki 
egy jó szekeret, szalmabélelve a fenekét, takarókkal. - vette át 
az irányítást Kimirt. - Gyere lányom ! Hozzuk a gyógyító 
dolgaidat. 
- De a … - akadt el Vera szava, tudva hogy haragos apósáék 
lakásában van a két nagy ládája, mindenféle eszközökkel, 
kenőcsökkel, füvekkel, kötszerrel és oldatokkal. 
- Gyere ! - szólt harsányan a kemény asszony és nagy len-
dülettel vette az irányt Kaducsáék ajtajához. A nyitott ajtót 
elálló nászurát úgy lökte félre, hogy az majdnem felbucská-
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zott. - Nincs idő ! Nincs vita ! Vezér megsebesült ! - és 
Verával a háta mögött beviharzottak a derengő fényű szo-
bába.  
- Hol vannak a ládáid ? - kérdezte. 
- Ott. - mutatott Vera két faládára. Kimirt már föl is kapta az 
egyiket, Vera a másikat és a teher alatt, ahogy bírtak, ira-
modtak a vezérházhoz.  
Mire oda értek, An már tájékoztatta a rangidőst, aki meg 
intézkedett szekér ügyben. 
- Ha minden elindul, magam megyek Goru sámánhoz. - szólt 
a vezető - Itt a kovács ! 
Vera vette át a szót: - An ! Mond el részletesen hogyan 
történt a sérülés. A vita nem érdekel, a csákány hogy került 
Vezér fejébe ? 
- A feketelábúak törzsfője lova mellé léptetett Vezér, jobbról. 
Amint egymás mellé értek -lófejtől faroktól- a feketelábú 
Főnök jobb kezével -minden szó nélkül- nagy ívben sújtott 
Főnök sisakjára egy harci csákánnyal. 
- Miből van a csákány ? - kérdezte a kovács - Vasból, vagy 
bronzból ? 
- Bronznak néztem. - válaszolt An egy kicsit határozatlanul. 
- Az jobb. - nyugtázta a kovács, mert hogy a kovácsok is 
ügyes sebgyógyítók, különösen jártassak a harctéri sebesü-
lések ellátásában, de még koponyalékelésben meg amputálás-
ban is. Ő is jól tudta, hogy nem szabad csak úgy kivenni a 
csákányt, miközben a sisakot le kéne venni a seb ellátására. 
- A csákány nyele a sisakon akadt el, miközben a hegye Vezér 
koponyájának jobb oldalába hatolt, átszakítva a sisakot. 
Azonnal lefordult a nyeregből, így a csákány nyele kicsúszott 
a támadó kezéből. Abban a pillanatban adtam le rá három 
lövést, Voguz meg egyet balról, így az nyomban meghalt. 
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- Vera ! Ha kész a szekér induljatok. - szólt a kovács - Én 
csinálok valami szerszámot, hogy a csákányt úgy vághassuk 
le, hogy a legkevesebbet mozogjon. - Van még valami ? - 
kérdezte a rangidőst, de mivel az ’nincs’-el felelt, gyors lép-
tekkel fordult vissza, hogy műhelyében kiokoskodjon vala-
mit. 
A hirtelen tanács tagjai szétszéledtek. Rangidős ment Goru 
sámán sánctól nem túl távoli kunyhójához, Kimirt Iluval 
ajtajuk felé, Vera és An meg a karámhoz, ahol már állt egy 
szekér, épp szalmát hordtak az aljára.  
- Köszönöm ! - simította meg An, Szél arcát amint elhaladtak 
mellette és egy csókot nyomott szőrös pofájára. A ló halk 
nyerítéssel nyugtázta, még le nem száradt és meg nem csuta-
kolt habosságban. 
- Én a málhás kancámmal megyek, Vera te is gyere egy lovon, 
minél gyorsabban érjünk oda. A szekér meg igyekezzen utá-
nunk. - javasolta An. 
- Rendben. - válaszolt Vera - A legfontosabb pár dolgot még 
magamhoz veszem a ládáimból, de azokat tegyétek a szekér-
re, ki tudja mi kell ? Tegyetek még oda egy fél öles deszkát, 
meg vékonyabb kötelet. - utasította a szekeret rendezőket. 
Azzal a két nő lóháton elindult. Vera orvoslásra készen, An 
elhagyhatatlan íjával és tegezével. Csak egy kis vizet vittek 
magukkal. Bár nem volt megfeszített a vágta, azért jól halad-
tak. Gyorsan hagyták el a baktrián csorda vonalát -épp csak 
a tevék fejét látva messziről- s úgy félúton a tevék és a tra-
gikus határ között, segítségkiáltást hallottak. Egy ember kia-
bált -majd hogy nem- egy fa tetejéről. 
- Vigyázzatok ! - hangzott vésztjósló kiáltása. 
Ekkor pillantott meg a két nő egy arszláncsaládot, amint egy 
ló teteméből lakmároztak. Egy hím, két anya és három-négy 
kölyök. Inkább már csak nyalakodtak. A falkavezér határo- 
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zottan a lovasok felé fordult. Tekintete nem volt barátságos.  
- Szerinted támadni fog ? - kérdezte Vera ijedten. 
- Inkább ne támadjon. - azzal felajazta íját és kettő kétágú-, 

villaalakú heggyel készített vesszőt hú-
zott elő tegezéből. Amint a hím arszlán 
felé célzott, az még egy kicsit feljebb 
emelkedve, füleit hegyezve húzta fel 
ajkait, kivillantva rettenetes fogazatát. 
An célzott és lőtt. A vessző kettéhasí-
totta az arszlán jobb fülét. A sértett han-
gosan felmordult, de nem tudta eldön-
teni, hogy mivel jár jobban. An meg-
győzte. Újabb villáshegyű vessző követ-
kezett, ami az arszlán másik fülét majd-

nem lemetszette. Még egy mordulás, de az már inkább a 
családnak szólt, hogy el innen ! Azzal nem menekülve, de 
határozott iramban elfutottak.  
A két lovas a fához ügetett és An arra bíztatta a klánbeli nyo-
morultat, hogy üljön mögé, ha már ló nélkül maradt.  
- Mit kerestél itt ? - kérdezte a lány. 
- Láttam egy szürke lovast egyedül vágtatni a határ felől a 
sáncvár irányába és nem értettem, hol vannak a többiek.  
- Én voltam. Vezér megsérült. Segítségért mentem. A gyógyí-
tó Veráért, meg más segítségért siettem. A többiek ott ma-
radtak Vezérrel a határon, ki tudja mi várható a megátalko-
dott feketelábúaktól. 
 
Így jutottak a határra. Vera leszállva a nyeregből, azonnal a 
fekvő Vezérhez szaladt. - Hogy van ? - kérdezte a többieket.  
- Nincs magánál. Lassan, de lélegzik.  
- Az jó. - nyugtázta Vera és óvatosan felhúzta Vezér egyik, 
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majd másik szemhéját. Ahogy tekintetük találkozott, csak 
annyit mondott; - Megmarad. - kis szünet - Ha vigyázunk rá.  
 
Mire megérkezett a gyors hajtásban jött szekér, kicsit nyu-
godtabb lett a hangulat. Kezdtek bizakodni.  
- Túlélhető egy ilyen csapás ? - kérdezte Voguz, nővérétől. 
- Túl. A kovács is megerősített, hogy csak ne mozogjon a 
csákány koponyába hatolt hegye. Most erre törekedjünk. 
Adjatok egy kis vizet. - azzal egy gyolcsdarabbal megnedve-
sítette Vezér kiszáradófélben levő ajkait. Pár cseppet a résnyi 
szájba is öntött. Vezér köhintett egyet, amitől kicsit meg-
rázkódott a feje.  
- Erre kell vigyázni ! - szólt Vera, leginkább magának - Hoz-
zátok ide a szekérről azt a kis deszkát, meg a kötelet. 
A deszkát a finoman felemelt fej alá csúsztatta, úgy hogy az 
a sisak és a bal váll alá kerüljön. Ezután a kötéllel úgy kötözte 
egymáshoz Vezér felsőtestét, a deszkát, a sisakos fejet, a 
csákány fokát és nyelét, hogy az egész mozdulatlanul fogjon.  
- Azért csak vigyázva, tegyük a szekérre. - úgy is lett. 
- Mehetünk haza. - szólt Vera, kissé nyugodtabb hangon - A 
csákány bronz, a kovács örülni fog.  
 
A megkönnyebbültnek tűnő csapatnak még derülni való 
kedve is támadt, amikor meghallották a fára menekült harcos 
esetét. - Mit kerestél, madárfészket ? - tréfálkozott az egyik. 
- Most fiasak a tojások. - folytatta a másik.  
- Milyen volt az az arszlán ? - kérdezte Voguz Antól. 
- Pont olyan, mint egy hím arszlán. 
- Nem lett volna jobb elejteni ? - lelkeskedett az arszlán-
vadász. 
- Egy egész család volt. Két anya, kölykök, meg az a szép 
falkavezér. A lónak meg már úgyis mindegy. Ha találkozol 
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vele biztosan megismered eztán. A jobb füle kettévágva, a 
bal füle meg lóg, ha el nem veszti. - jelezte halvány mosollyal 
a lány. 
Mikor a baktriánok vonalába értek, Vera ajánlotta a megme-
nekült őrzőnek, hogy vigye az ő lovát, neki itt a helye a 
szekéren Vezér mellett. A lenyugodott vitéz megköszönte és 
visszament szolgálati helyére. 
 
 
VEZÉR MEGMARAD 
 
A finom rázkódástól -bár lassan haladt a szekér- Vezér ki-
nyitotta a szemét. - Vera ? - kérdezte halkan. - Igen Uram ! 
Én vagyok. Isten hozta ! - lelkendezett a gyógyító. - Mi 
történt ? - értetlenkedett a sebesült. - Baj történt, de most 
már jobb lesz. - nyugtatta az ápoló - Nem kell beszélni, in-
kább igyál egy korty vizet.  
A deszka támasztékkal együtt Vera kissé fölemelte Vezér 
felsőtestét és egy csomó takaróval támasztotta alá, hogy 
ihasson. A férfi tekintete nem tudta mit néz.  
 
Lassan haladtak, de bizakodóan. Otthon Goru sámán sok 
fáradozással fohászkodott FennValóhoz, hogy segítse meg 
klánjukat. Úgy látszik a kérés meghallgatásra talált. Vezér 
nem halt meg. Nem, de felépül-e ? Bizonytalan a kérdés. 
Mindenesetre, mire a csapat hazaért a kovács elkészítette a 
sajátos szerszámot, a csákány, sisak fölötti részének eltávolí-
tásához. Azt biztosan tudta, hogy ütlegelni semmiképpen 
nem szabad semmit, holott napi használatban voltak fémek 
darabolásához a különböző hidegvágók, de azokhoz üllő, 
meg erős kalapácsolás kell. Ez Vezér koponyájánál megen-
gedhetetlen és nem csak azért mert ő volt a klán feje, hanem 
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mert ember volt, akinek a teste ugyanúgy viselkedik mint 
bárki másé. Végül is egy nagyméretű harapófogót készített, 
aminek hosszú karja óriási erő közvetítésére tették alkal-
massá, a két egymáshoz záródó fog pedig egy-egy, acélosra 
edzett vas hidegvágó volt, jól kiélezve. 
Amint megérkezett a szekér a vezérházhoz, kovács már várta 
őket. Röviden egyeztetett Verával, inkább csak maguk kö-
zött, mint két beavatott gyógyító. A többiek úgyis csak útban 
lévő szájtátiak. A tornácon álló rangidős el is küldött min-
denkit, akinek feladata nem volt. 
- Próbáljuk meg itt, minél előbb. - türelmetlenkedett kissé 
Vera.  
- Ügyes voltál a deszkás kötözéssel, akár csak töréseknél egy 
jó sín. Látom, nem mozog a csákány. - helyeselt kovács - 
Mielőbb vegyük le a sisakot, hogy hozzáférhessünk a sebhez. 
 
Vezér testét a szekér végéhez húzták óvatosan, hogy feje még 
épp le ne lógjon, de a sisak már jól hozzáférhető legyen. 
Találkozott a két férfi tekintete: - Kovács. - szólt gyengén 
Vezér. - Igen Uram, én vagyok. Örülök hogy hazatértél. - és 
valóban öröm töltötte el a szívét. Biztos volt benne, hogy 
tudnak segíteni. Vera -amennyire képes volt- megtámasztotta 
Vezér fejét a rögzítő kötés ellenére. - Menni fog. - mondta 
kovács nyugodt hangon és amennyire a kötelek engedték 
olyan közel megfogta a hatalmas fogóval a csákány hegyét. A 
nagy erejű mester lassú, kimért mozdulattal elkezdte egymás 
felé szorítani a két hosszú erőkart. A fogak csak kicsit kö-
zeledtek egymáshoz, de rezzenéstelenül és finoman hatoltak 
a hadicsákány bronz hegyébe kétoldalról. Kovács folyamatos 
erőt fejtett ki, a fogak pedig szépen nyírták el az erős 
fegyvert. Már majdnem összeért a két hidegvágó éle, amikor 
megállt a mester. - Inkább letöröm, ne hogy rázkódás érje az 
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agyat a csákányhegy elpattanásától. - óvatoskodott kovács. 
Egy lapos fém darabbal -mint bakkal- alátámasztotta a sisak-
ból kiálló csákányhegy maradékát a szekér fenékpallójához, 
kérve Verát, hogy erősen feszítse ahhoz, az egész fejet és 
biztosítsa elmozdulás ellen. Kovács elkezdte letekerni a csá-
kány nyeléről és fokáról a kötelet, majd lassú mozdulattal 
hajlította a fegyver sisakon kívüli részét lefelé. Mikor nem 
ment tovább, ugyanezt végezte fölfelé, ellenkező irányba. A 
bronz kezdett lágyulni. Még egy-két lassú le-föl hajlítás -mi-
közben a fej nem mozdult- és a két darab elengedte egymást. 
- Sikerült ! - nyugtázta boldogan Vera. Megszabadították Ve-
zért a maradék kötelektől. Kovács egy kisebb fogóval, kis 
darabokat csipegetett le a sisakból kiálló bronz csonkból, míg 
Vera továbbra is szorosan tartotta a fejet.  Így a kiálló darab 
nem maradt vastagabb, mint ami a sisakon belül volt. Kovács 
kicsit jobbra-balra csavarintva a sisakot, erős kézzel kezdte 
lehúzni Vezér fejéről. Az ilyen harci sisakok erős külső bőr 
borítással készülnek, belül bronz lapokkal bélelve (nem vas 
lemezeket raktak páncélnak, mert az a fej verejtékétől elrozs-
dásodik) belső finomabb bőrbélés után következik egy puha, 
de erős filc. A réteges sisak szépen engedelmeskedett kovács 
erejének. - Ezzel megvagyunk. - nyugtázta a sebgyógyító.  
- Bennmarad a hegy ? - kérdezte a figyelő rangidős. 
- Most biztosan. - válaszolt Vera.  
- Ha befogadja a koponya és az agy, akkor így marad, ha nem 
akkor néhány nap múlva -mikor már elkezd gennyesedni- 
könnyen kihúzhatjuk. - magyarázta el kovács. 
- És ha így marad, akkor Vezér fejéből most már örökre ki 
fog állni egy bronzdarab ? - aggályoskodott a rangidős. 
- Ha marad, akkor csinálok én olyan sisakot Vezérnek, hogy 
a királyok koronája sem különb, ami majd elfedi. Meg aztán 
nem baj ha mindenki megtudja, hogy a mi Vezérünknek még 
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egy harcicsákány sem tud ártani. - válaszolt nem kis büszkél-
kedéssel a mester. 
- Azért csak lassan. - csitította Vera - Egyelőre Vezér „csak” 
él, de még azt sem tudja hol- és mi van. Megtisztítom és le-
kezelem a hegy körüli sebet, majd bekötözöm. Ágyazzanak 
meg úgy Vezérnek, hogy majdnem ülve tudjon feküdni, szi-
gorúan hanyatt. Álandóan ügyelni kell rá. Úgy érzem, kezd 
belázasodni. Borogatás is legyen. 
Azzal Vezért leemelték a szekérről és bevitték a házba. 
Szeme nyitva, de szólni nem szólt. Goru sámán érkezett meg 
hozzá, aki követte a házba. Rangidős és Vezér bizalmasai a 
tornácon ültek -egyfajta- tanácsot. - Hogy legyen ezután ? 
 
 
LEGSZEBB ZENE 
 
Mindenki hazatért. Volt mit mesélni. Az úton lévők az út 
nehézségeitől-, míg az otthoniak a sok izgalom megpróbálta- 
tásaitól fáradtak el estére.  
- An ! - kérdte Ilu - Ugye lesz mese ? 
- Persze hogy lesz, de most valami széppel aludjunk el. 
Elmondom azt a mesét, ami kishúgommal történt. 
- Neked van kishúgod ? - csodálkozott Ilu. 
- Igen van és már nem is annyira kicsi, de úgy van ez ahogy 
Voguz mindig kisöccse lesz édesanyádnak, anyukád pedig 
örökre kislánya Kimirtnek, ez így szokott alakulni. 
- Jó, akkor hagyjuk a mai izgalmakat. - nyugtázta Kimirt - A 
holnap, legyen a holnap gondja. 
- Ezt a mesét úgy tartja számon a népem, hogy a legszebb 
zene. 
- Zene ? Azt szeretem. - akadt fenn mindjárt az elején a 
gyermek. 
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- Igen, mert a kishúgom nagyon szereti a zenét. 
- Én is ! - folytatta a rendbontást Ilu. 
- Na akkor figyelj. 
Kicsiny leány pusztarétben ugra-bugrál ficánkol, susog, 
csacsog, picsog egyre, nyughatatlan viháncol. Ugrik lóra, 
bakra bátran, szertelenke egész nap, dalol, kacag öröm nézni, 
kicsattanó szíve van. Zireg-zörög, kopog, dobol, amit elér 
megszólal, hozzá zümmög, dúdol mindig, keresi a csodás 
dalt. Keresi, de nem találja, elégedetlenkedik. Anyját nyúzza, 
társát böki; - Hol találom ? - kérdezi.  
Kiszalad a csalitosba, átugrik az árkokon, szekértábort kör-
befutja, benne nyugság nem honol. Tűri békén vajszív szülő; 
- Majd elnövi, lenyugszik ! - de a lányka egyre-másra, jobbra-
balra igyekszik.  
- Hol az a dal ! Hol az a hang, ami tökéletest szól ? - más kit 
nem ér ilyen kérdés, soha jót nem válaszol. Így hát anyja 
tanácsára ment Tátoshoz kérdezőn, segít ő majd s mutat utat, 
eligazít kerengőt. 
  
- Mi az a tátos ? - kapja fel fejét Ilu. 
- A Tátos nálunk a tanító, mint Jas mester. 
- Nálunk sámán van, Goru sámán, de hallottam már a felnőt-
tektől, hogy van, ahol táltos van. Az nem ugyanaz, mint a 
tátos ? 
- Mondjuk, hogy majdnem ugyanaz, de had folytassam, mert 
nem tudod meg soha, hogy mi a legszebb zene. 
 
- Figyelj gyermek ! Kinyisd füled ! Szívedet meg őrizd jól, 
nehogy szutyok beszennyezze, tiszta legyen mindenkor ! Ne 
csak nézzél; láss is mindent ! Ne csak halljad; értsd a szót ! 
Bárhol is jársz, ügyelj csöndben, Vigyázód majd válaszol. 
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- Vigyázz semmi meg ne álljon, poshad víz ha áll soká ! Világ 
sora változása, megállása a halál ! De csak lassan; látva 
láthass, minden csoda tárja föl, benső titkát mind előtted, 
akkor értesz zenéből ! 
Próbál gyermek figyelmezni, lassít léptin, andalog. Dúdol, de 
már jobban hallgat, hátha szél hoz dallamot. Csöndesen jár 
ligetrétben, figyelmesen tárja szét; szívét, szemét, fülét min-
det, körül semmi el nem vész. Virul a Nap, élet derül, 
pusztában is zsong a lét, madár, bogár, fű, fa, virág zeng és 
susog szerte szét. Sétál gyermek csöndesedve, minden neszre 
ügyelve; vidám zsongást csak nem hall még harmónia 
egésznek ! Várja azt mit Tátos ígért; Vigyázója mikor szól, de 
csak nem jő, nincs megnyugvás, hiába is ballagott. Telt-múlt 
idő, nem jött a dal. Nem jött el mit keresett. Bárhogy neszelt 
körbe-körbe, nem lett hiány fele se ! Sétálgatott künn és 
otthon, kérdezgetett; - Hallják-e ? - senki nem szólt hogy hal-
laná, mit a gyermek remélne. Szomorúan, sápadt arccal újra 
fordul Tátoshoz: - Mond Tanítóm ! Mért nem szólal az mire 
úgy vágyódom ? Hol van az a legszebb zene, mit mindenütt 
keresek ? Mért nem lelem, miért késik, hisz mindenre 
figyelek !  
- Ügyelsz tudom jó gyermekem ! Örülök hogy változol. Kez-
ded látni mi minden van, kívűl, bévül porondon. Tudod 
ahogy vénül ember, nem lesz sosem okosabb, csak a sokból 
egyre jobban kiszűri mi fontosabb.  
- Mi a fontos ? Mi a lényeg ? Ez biz ám a fő kérdés ! Leg-
többen csak általfutnak élten, létük fölélvén. 
 - Holnap korán surranj majd ki -mikor szunnyad mindenki- 
csöndben sétálj ne túl messze, pirkadatot kilesni. Akkor 
hallgass, akkor figyelj, ha vöröslik ég alja, Nap korongba 
nézzél bátran; Ő majd bizton megsúgja ! 
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Úgy is tett a gondos gyermek, amint Tátos tanácsolt. Másnap 
hajnalt tájba szökkent, mikor más még álmodott. Térdig érő 
harmatos fű, fürdeti csupasz lábát, hosszú pendely jól föl-
ázik, de azért csak nem hátrál. Hallgat körbe, figyel egyre, 
mintha minden halna el, még a hév is vissza rezzen, ahogy a 
Nap megébred. Megrázkódik, hűvösebb lett. Még ki szólt is 
hallgat el s a nagy csendben vörös széle napkorongnak fel-
éled. Lassan-lassan kúszik föntebb, tényleg bírja szeme jól, 
nem is pislant, csak szemeznek, nem hogy baj lesz; hanem 
jó. Érzi amint szemfenéken örömsugár simogat, közben egy 
nesz annyi sem sok, sehol semmi se moccan. Sem egy tücsök, 
sem egy rigó, de még szél sem surran el, csak a nagy csönd 
körös-körül, csak az ami dédelget. Párafátyol vizes réten, 
selyem függöny Nap előtt; - Mikor egész -monda Tátos- elég 
akkor elebből ! - Könnye csordul napsugártól, harmat csur-
ran lábain, megborzad de akként éppen, mikor legszebb 
hangzat hí. Nem hall semmit, csak a csendet s mégis minden 
egybe lett, végtelenül tökéletes; - Ez az igaz zene ! Ez !  
- Csak a csönd mi Isten szava ! -monda Tátos tenmaga- Mind 
az összes ami más zaj, világnak káprázata ! 
Ettől kezdve megnőtt gyermek, ha ép nem a testben is, de 
nőtt szívben és hallásban, most már tisztán énekli.  
- Megvan Anyám ! Édesanyám ! Megtaláltam, végre meg ! 
Tudom már, hogy ez ideig hamis helyen kerestem ! Ott 
kutattam ahol zaj volt, ott hol minden egyre szól, össze-
vissza kavarg minden, nincsen ott rend, nincs ott jó ! - 
Mondta Tátos jó Öregje: - Gyakran ott van lényege -több 
dolognak- ahol sokan, nem gondolnak értelmet. 
Így talált a felnőtt gyermek, legszebb zenét; csendben, ott ! 
Nem volt többé sosem bánat, örömből szőtt dallamot. 
 
- Ilu elaludt. - súgta Vera - Legalább nem izgatta fel magát, 
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mert akkor reggelig nem fogyna ki a kérdésekből. Meg úgy- 
sem értené, hogy a csend a legszebb zene. 
- Jó éjt. - köszönt el Voguz csendesen és ment -már- meg-
szokott helyére. 
 
 
KARAVÁN ÉRKEZIK 
 
Napok-, hetek teltek a szokásos csendes serénykedésekkel. 
Mindenki tudta- és tette a dolgát. An már szinte klánbelinek 
számított, de férjet még nem talált. Nem ? 
 
Kimirt szinte lányaként bánt vele, Vera majd hogy nem 
testvérként kezelte, Ilu imádta, főleg a meséit, Voguz pedig 
megszokta. Jól kijöttek, miközben mindketten óvatos távol-
ságtartással viszonyultak egymáshoz. 
 
Nem történtek sem új kalandok, sem új meglepetések. Csak 
Vezér sorsa nem akart alakulni. Még mindig leginkább csak 
feküdt. Néha fel-fel állt, segítséggel párat lépett, vagy csak 
kiült a tornácra. Keveset beszélt, bár szeme figyelmesen ci-
kázott mindenre. Utasításokat nem adott, bizalmasai kezel-
ték a klán ügyeit, ami nem volt megterhelő. Béke volt. Száza-
dos berögződések mozgattak mindent. Vezér sebesülése óta 
a feketelábúakról nincs hír. Senki nem született és senki nem 
halt meg a sáncvárban. A baktriánok szépen szaporodtak, 
erősödtek, hisz dúsabb vidékre hozták vissza a tudomásul 
vett -új- határtól. Vezérnek láthatóan segített a tevetejdiéta. 
Leginkább azok tejét itta, meg a tevetejből készült joghurtot, 
sajtokat fogyasztotta. Vera szerint az mind gyógyszer. 
 
A sok egyhangúság után csak történt valami. Kereskedők 
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érkeztek, akik keletről nyugatra viszik áruikat és fiatalítanák, 
gyarapítanák karavánjuk teherhordóit. Baktriánokért jöttek. 
Már régen jártak itt. A két nagy kereskedelmi útvonal elkerüli 
a sáncvár környékét. Északon végigmegy a sztyeppén, délre 
Baktrián át halad. Keleti irányból As vidéken ágazik el. A 
kereskedők sumereknek nevezték magukat. Letáboroztak a 
sáncvártól nem messze és a vezetők gyalog sétáltak a vezér-
házhoz. Ismerősen mozogtak és a helyiek sem idegenkedtek 
tőlük. Megbízható-, jó partnerek voltak, egyik fél sem érezte 
sosem, hogy másik megkárosította, vagy becsapta volna. A 
sumerek becsületes kereskedők voltak, a helyiek, meg tisztes-
séges tevetenyésztők. Sajnálkozva vették tudomásul, hogy 
Vezér sérült, de az élet nem állhat meg. Az ajándékkal való 
kedveskedés nem maradhat el és legyen az bármilyen értékű 
is, a figyelmesség jól esik. Ám hogy lesz most a tárgyalás ? 
Eddig Vezér volt a szószóló, ő érti legjobban a sumereket, a 
többiek inkább nehézségekkel, Vezér viszont még árnyéká-
nak sem mondható egykori önmagának. Fizikuma különö-
sebben nem romlott le -köszönhetően a tevetejkúrának- de 
a beszéd bizony alig-alig és az értés is nagyon lassú. Beszá-
mítható, de az emlékek még inkább alszanak, mint hogy 
éberek lennének. Minden esetre hellyel kínálták a kedves 
vendégeket és rangidős kiadta az utasításokat a méltó vacsora 
összeállítására. A tágas tornácon foglaltak helyet, a szép teve-
szőr takarókkal borított deszkapadlón, keleti szokás szerint 
mindenki a padlón ült, csak Vezérnek hagyták meg a tisztes-
séget, hogy betegsége miatt, most nem telepszik illendően a 
többiekhez. Ő maradt, állapotához igazított székében.  
- Van egy As nemzetségbéli vendég leányunk. Ha nincs elle-
netekre, az segítene a megbeszélésben, ők közelebb állnak a 
ti nyelvetekhez, igyekezett megértetni magát a rangidős házi-
gazda. 
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- Néha változtatni kell a szokásokon. - nyugtázta a sumer 
vezető - Eddig nem ültek közénk nők, mostantól meg ülnek. 
- kedélyeskedett mosolyogva, főleg társai felé. A házigazda 
gyorsan szalasztott An-ért. 
 
Vezér székével -szinte- a ház falának támaszkodva „trónolt” 
míg a vendégek és pár helybeli bizalmas félkörben előtte a 
szőnyegen. Mindenki kapott a kedve szerinti ízesítésű teve-
tejből készült joghurtitalból, de azért tiszta vizet is tartottak 
a középre terített előkészületek közt, alkalomhoz illő kan-
csókban. Mikor An megérkezett, a rangidős, Vezér széke 
mellé ültette, mégis egy kis távolságtartással a férfiaktól. A 
vendégek látható örömmel vették a fiatal As lány társaságát. 
- Te hogy kerülsz ide ? - kérdezte a karavánvezető. 
- Férjet keresve. - válaszolt meglepő egyenességgel An, most 
először kimondva azt nyilvánosság előtt. 
- A vendégek mosolygása csak fokozódott. 
- Mondom én, hogy változnak a dolgok. Régen a pusztai 
népek inkább rabolni szoktak asszonynak valót, sem mint azt 
helyben fogadni. - nevetett. 
- Népem férfiai mind odavesztek a Kuru mezei csatában. 
A vezető elkomolyodvan mondta: - Értem. 
- Világ sora változása ! A megállás halál ! - nemrég idéztem 
befogadóm kisunokájának egy mesében. 
- Úgy látom, te nem vagy buta lány. 
- Az As népben Jas mesterünknek és Asmata nagyasszony-
nak köszönhetően nők és férfiak egyformán kiműveltek a 
világ nagy dolgaiból. A kicsik meg megoldódnak maguktól. 
- Nagyon okos ! - szinte éljenzett a vezető. 
- Kérdezhetek Uram ? - szólt illendően An, kicsit rangidősre 
tekintve, de a kérdést a vendéghez szánva. 
- Hogyne, ha tudok természetes, hogy válaszolok. 
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- Hogy él most népem ? Rég elhagytam As városát. 
A karavánvezető elkomolyodott. Látszott nem tudja hogyan 
mondja. Legszívesebben talán nem is beszélne róla, de 
kedves lány kérdezte, tisztes alázattal. 
- Elborult régi fénye. Én régóta járom azt a vidéket, a kara-
vánút épp ott ágazik el, bár én a sztyeppei útra nem járok, de 
időnként ide kitérek, mert itt vannak a legjobb baktriánok. 
Meg itt sosem csapnak be. - hízelkedett a háziaknak, kicsit 
lassabbra és tagoltabbra fogva a szót. 
An megérezte, hogy nem jól mennek a dolgok As városában, 
a vendég meg -kellő tapintatból- nem kíván róla beszélni.  
- Uraim, elkészültek a sültek, fogadják és fogyasszák ked-
vükre. - kínálta a társaságot rangidős - Itt vannak a frissen 
sült kovásztalan kenyérkék is. 
- Étvágyat. - nyögte ki Vezér és kezét An fejére tette.  
- Kedves vagy Ház Ura, áldjon a Teremtő. - fogadta a 
jókívánságot a vezető.  
 - Jó lány. - próbálta a szót Vezér - Okos, lovas, íjász. 
- Vezér azt akarta mondani, hogy An tanult, kiváló lovas és 
a legjobb íjász. - segített rangidős. 
- A legjobb ? - kérdezett vissza vezető. 
- Igen. Nem láttunk még hozzá hasonlót. 
- Ha nincs ellenetekre a tanításról és tanulásról elmondanék 
egy mesét. - terelte a szót másfelé a lány - As szájhagyomány 
őrzi népem közt. Minden este mesélek befogadóimnak né-
pemről, most hogy békében ehessetek, szívesen mesélnék 
nektek. 
- Remek. Halljuk. - örvendezett a vezető, miközben csöpö-
gött a tevezsír a frissen sült húsról kezében. Néha egy kis 
kenyérkével itatgatta le, hisz szokás szerint kézzel ettek, 
hiába volt mindenki övén tőr, vagy kés. 
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- Úgy tartjuk számon, hogy oskola a puszta rétben. 
- Mi az az ’oskola’ kérdezi a vezető. 
- Iskola, tanulóhely, de nem házban, hanem a szabadban. 
- Értem. 
 
Puszta tájban, puszta rétben, száll az élet szép szelíden. Nem 
zavarja mástól ártás, csend honol és sehol bántás. Őszutói 
langy fuvallat, madárdalt visz tág határba, föl-föl kapja 
dédelgeti, ág hegyére fölülteti. Fáradnak rét virágai, szorgos 
méhek futva szedik. Jön nyugsága dús vadonnak, elkomorul 
új tavaszra. Szekértábor közepiben, apró tűz ég csak septi-
ben, öreg apó meg-meg böki, néhány gyermek egyre lesi. Jó 
szüléik határt járják, téli élelmük találják, szűkebb idő 
eljöttire, szekér alját mag lepi el. Magvak bogyók ezer féle, 
aszalt gyümölcs jó gyökérek, körül járják a környéket, mi ad 
téli menedéket. Így ragadtak táborhelyett tátos és egy jópár 
gyerek. Ki-ki végzi maga dolgát, gyermek járja oskoláját. 
Bölcs tanító megoszt mindent mit föl szedett életiben, 
mondja kinek-kinek miként, ki hogy kérdez válasz akként. Ki 
nem kérdez nem kíváncsi, vagy csak lesi mit tesz másik. Így 
okulnak elégséget, ki mit felfog megértésben. Tanulás az 
egész éltük, lesik társik jó szüléjük, amit látnak kifigyelik, táj 
a kérdést megfeleli. Tátos adja külön órát, ezred évek tudo-
mányát, ezért hagyják reá néha, legyen bölcselet a téma.  
- Tátos apó mond el nékünk, milyen a mi istenségünk ? 
Hogyan árt és hogyan használ, miként teremt, miként 
munkál ?  
- Nemúgy héka, nekünk isten ? Hogyan volna hisz ő 
MINDEN. Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő 
tanácsol. MINDEN minden. Le nem írjuk, semmi néven mi 
nem hívjuk, le nem festjük, nem faragjuk, körülnézünk s csak 
őt látjuk. Nézünk körül kívül belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. 
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Tőle s Benne van ami van, velünk Ő csak semmit akar. Hall-
gatózunk, hátha halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem 
érezzük az Ő szagát, hiszen Ő az egész világ. Ő a kellem, Ő 
a csúfság, keserédes is Ő úgyám ! Aki erős, aki lágyabb, Ő ki 
fi és Ő leánya. Hangját csak csendben hallani. Kéz nem tudja 
tapintani. Képét szem észre nem veszi, orr szagát nem érez-
heti. Íze nincs és van hisz MINDEN, leginkább üt tiszta 
vízre. Sorolva sincs vége hossza, végtelen ő bárhogy osszam.  
- Kérdéd hogyan árt vagy használ ? Csak azt adja kinek mint 
jár. Árt is nem is, jó is nem is, áll is megy is, nincs és van is. 
Úgy cselekszik ahogy véled, tenmagad kell hogy azt érezd. 
Sorsod felől Ő ártatlan, segíti csak a vágyakat. Tőle semmi 
nem független, mégsem Ő ki munkál benned. Önnön vágyad 
ami mozgat, nincsen nyugta amíg itt vagy. Majd ha egyszer 
tisztult léted, akkor mondja - Itt a vége ! - nem kell újra 
megszületned, árnyvilágban tekeregned.  
- Kérdted azt is, hogy teremt Ő ? Nem nagy dolog, hisz 
Teremtő. Gondol egyet jókedviben, egykettőre itt van, íme ! 
Nem bíbeli napok hosszát, egyet sóhajt aztán ott áll. Kereng 
forog anyavilág, egész addíg míg nem megáll ! Akkor áll meg 
mikor gondol, s attól csak a nagy csönd honol. Örök nyugság 
e világban, újabb tervig minden állhat.  
- Így lőn folyvást amint éri, kedvtelése elkíséri. Meg nem 
fárad, sosem szusszan, csak cselekszik élet hosszan. De élti-
nek nincsen vége, elejében sincsen része. Mindörökkön volt 
és lesz is, mint a bennünk mozgó lél is !  
- Hogyan munkál ? -azt is kérdted- elmondom hogy jól 
megértsed. Elébb egy volt végtelenhosszt, lett a kettő 
teremtéskor. Egységben volt túlnan minden, mi túl egység; 
kettős itten. Mi az itten s mi a túlnan ? Lél az örök, anyag 
múland ! E teremtett nagyvilágban, buta anyag az mit lát-
hatsz. Értelmét sok lél mi adja, de e hely nem lél világa. 
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Túlnanból lett ezen látszat, adta az Úr sok lél vágyta. Urak 
akartak ők lenni, de hol van úr nincs mit tenni ! Ezért aztán 
elválasztá végtelenből e kis padkát, végeláthatatlan parányt, 
mit úgy hívunk anyavilág. Adott hozzá három jármot, midőn 
serdített világon. Járja sok lél örök táncát, míg nem veszti 
három jármát. E világban folyton folyvást; jó, szeszély és 
nemjó mit látsz ! Ez a három ami kereng, kívül, belül, test-
ben, fejen. Kettősségtől van; rossz és jó, éjjel, nappal, néma-
ság s szó. Mert a kettő; van és nincsen, változást hoz és 
bilincset ! Szabadság helyett van rabság ! Mi körül vesz; 
mind-mind fogság ! Ekként munkál Urunk itten, tanuld meg 
hát; mi mint lészen !  
- Elmesélem hogy volt régen, mikor ősink nem itt éltek. 
Közelebb a meleg övhöz, enyhe lég volt mindörökkön. 
Könnyű létben sokasodtak, gazdagodtak, házban laktak. 
Hiába volt könnyebb a lét, elvette az ember eszét. El a józan 
ítéletet, kapzsiság lett mit értenek ! Dúltak fúltak irigykedtek, 
nem volt elég ami leszen ! Viszálykodtak folyton-folyvást, 
nem hatott az intő szólás ! Harcra keltek rokonvérek, 
kiírtották a testvérek. Családfőknek hiányában, ostoba lett 
ember lánya. Szétszaladtak szerte széjjel, így jutottak e 
vidékre. Itten aztán megszeppentek ! - Hol a jólét ? Hol 
kényelem ? - Visszasírni mindhiába, rossz út volt az; bölcs 
belátta !  
- Itt a rétben, béke térben, együtt élünk a MINDEN-nel. 
Nem akarunk urak lenni, földkerekét leteperni. Itt tanul-
hatod meg sorát, lét lényegét, dolgok okát. Itt élheted teljes 
élted, mi kell, itten mind meglészen. Mi itt nincsen, az csak 
hívság, szeszély s nemjó mi van híjján ! Sok-sok jóság mi 
körülvesz, jámbor szeme mind észrevesz. Van jó szemünk, 
két jó lábunk, élhetjük itt a világunk. Nincs vagyonunk, nin-
csen házunk, nincs mi megköt; minden várunk ! Erősségünk 
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tiszta hitünk ! Távoztunkkor mást nem viszünk. Megvan 
étkünk, megvan vizünk, nem fertőzi semmi szívünk.  
- Mára ennyit, ebugatták ! Gyerünk futás, szülétek vár ! 
Megjöttek mind egészségben, meghozták mit télre szedtek. 
Segítsetek amint tudtok, oskolánkat most becsuktok. Ki-
nyitjuk majd hogyha lészen, figyelmetek és kérdéstek. Itt a 
vége fuss el véle ! 
 
- Hát ez remek ! - éljenzett tapsolva a vezető (csak úgy 
fröcsögött a zsír) - Felét sem értettem, de már az is sok volt, 
amit igen. Ez lányom tudomány. Tu-do-mány ! Nem 
kereskedőnek, meg tevepásztornak való, de sumer egyete-
men a helye. - a többi vendég is bólogatott s még a helyiek is 
csak szájukat tátották, hisz még sosem hallották An meséit, 
vagy az As nép történetét. 
- Tu-do-mány ! - ismételte meg Vezér suta hangképzéssel, de 
csillogó szemekkel, néhány könnycseppel is megfűszerezve, 
kicsit kusza tapsolással. 
- Jól mondtad Vezér, ez egy okos lány.  
- Én csak azt tudom, amit mesteremtől és nagyasszonyunktól 
hallottam. - szerénykedett An. 
- Az nem baj. Minden ifjú csak annyit tanuljon meg, amit 
tanítói átadnak nekik. - azzal Vezérhez fordult - Vezér ! 
Engedd el ezt a lányt velünk. PapTanítóink innák a szavait. 
- Ne haragudj, de Vezér nem mindent ért pontosan. - segéd-
kezett rangidős - Nemrég koponyasérülést szenvedett. 
- Megértem, de egy útra engedjétek el hozzánk ezt a lányt. 
Mikor újra jövünk, visszahozzuk. - erősködött a vezető - 
Sokan lenéznek bennünket kereskedőket, de hát mi lenne 
nélkülünk az itt is meg ott is csak halmozódó értékekkel, ami 
a másik helyen meg hiányzik. Így van ez a tudománnyal is. 
Azzal mi nem kereskedünk, de hozzuk-visszük. De amit ez 
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a lány tud, azt én nem tudom átadni, ahhoz én kevés vagyok, 
de PapTanítóink szívesen vesznek minden tanítást. Újat is, 
sőt ! Hiába öregek és óvatosak, sosem riadnak meg a mástól. 
- olyan hévvel hadarta, hogy szinte csak An értette. 
- Mit mondott ? - kérdezte rangidős a lánytól. 
- Had menjen, de gyere vissza. - artikulálta lassan Vezér, aki 
lehet hogy „fogyatékos” de régi esze nem múlt el. 
- Látod ! - fordult a karavánvezető rangidőshöz - Vezér régi 
bölcsessége nem sérült meg. Megtárgyaltuk ! Holnap meg-
nézzük a tevéket, veszünk párat és megbeszéljük a lány 
dolgát. - szólt vezető, mint aki a helyzet ura. De hát Vezérrel 
egy követ fújt, mit szólhatnának mások ? An meg csak egy 
lány. 
- Köszönjük a finom vacsorát és külön a páratlan mesét. 
Lepihennénk, mert fáradtak vagyunk és holnap is hosszú út 
vár még ránk. - bontott asztalt a karavánvezető. Meghajolva 
köszönt el Vezértől, kezeit összetéve. - Bejöhetünk szokás 
szerint ? - kérdezte rangidőst, amire Vezér előre bólintott. 
- Természetes. Ahogy szoktatok, telepedjetek a vezérház 
köré, hogy ne álljátok el az ajtókat. Éjszakára a kaput be-
zárjuk és őrök is vannak a tetőn. 
- Köszönjük. - azzal kimentek a karavánhoz és akkurátusan 
vonult be az egész sereglet a kapun, szépen körbe helyez-
kedve a vezérház köré, a tevék földre ereszkedve, természe-
tesen a tornácot jól kihagyva. Hajcsárok és kereskedők a 
szabadban alváshoz szokottan takaróikon, jól betakaródzva. 
 
 
A KÜLDETÉS 
 
An izgatottan ment Kimirték lakásába, amit a tapasztalt 
asszony azonnal észre is vett. 



87 

 
 

- Mi történt, fel vagy dúlva ? 
- Elhívtak a sumerekhez.  
- Minek ? 
- Tanítani. 
- Tanítani ? Mit ? Nyilazást ? 
- Dehogy, bölcseletet. 
- Mit beszélsz, te lány ? - Voguz és Vera csak hallgatva nézett, 
Ilu meg végképp nem értett semmit. 
- Vezér jóvá hagyta. 
- De hát az meg van gárgyulva ! - fortyant fel az asszony. 
- Dehogy, csak le van lassulva. - védte An a sérültet. 
- Ti mit szóltok ehhez ? - kérdezte Kimirt -amúgy már- fel-
nőtt gyermekeit. 
- An vendég nálunk. - kezdte Voguz - Nem köthetjük ide, ha 
nem akarja. 
- Dehogynem akarom. - csúszott ki óvatlanul An száján. 
- Hogy gondolják ? - kérdezte a mindig praktikus Vera. 
- Elvinnének most magukkal, ott elmesélném As tudomá-
nyomat a PapTanítóknak, aztán mikor jönnek az újabb útra, 
visszahoznának. 
- És te ezt elhiszed ? - még mindig emelt hangon Kimirt. 
- Anyám. An tanult, okos. Ha átadhatja a tudását, mert kérik, 
miért ne tegye meg. Itt ki kíváncsi rá. Mindenki megelégszik 
azzal, ahogy lovagol, meg íjász tudásával. - folytatta Vera. 
- Valóban nem vagyok buta. Végig gondoltam az egészet. - 
szólalt meg An -immár- végtelen nyugalommal, látva hogy 
sem Verának, sem pedig Voguznak nem volna ellenére - 
Attól, hogy Vezér megengedte, az nem azt jelenti, hogy 
elküldött ! Hívtak, ha akarok megyek, ha nem nem. 
- Azt hiszed, lány létedre mondhatsz nemet ? - okvetetlen-
kedett Kimirt, hitetlenül. 
- Azt, de nem akarok nemet mondani. Sokat beszélgettem én 
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Jas mesterrel is, meg Asmata nagyasszonnyal is a jász dolgok-
ról.  
- Hagyjál engem ezzel a jászkodással ! - fortyant föl még 
mindig az asszony - Kitaláció az egész. Kimenekültetek a 
városból most meg azt hiszitek ti vagytok a legtökéleteseb-
bek, mert nem hajlotok meg az időnek. 
- Ne haragudj Kimirt, tudod hogy szeretlek, tisztellek, de ez 
nem így van. - szegült ellent a lány illendő viselkedéssel - A 
jász nem kitaláció. Ahogy a Jasopanisad, vagy Bizalmas 
Tanítás, Asmata könyve, a MINDEN-, vagy Isten-tudat és a 
Tanítvány tanítás sem az.  
- Misopanisad ? Mi minden ? Beszélsz itt zöldségeket ! - 
Kimirt csak nem enyhült, de An belátta, hogy aki amit nem 
ért, azzal nem tud mit kezdeni. Sőt még fél is tőle, mert nem 
ismeri. 
- Figyeljetek. A karavánvezető azt mondta, hogy nekik nem 
csak árukat kell ide-oda hurcolászni, hanem tudást is. Úgy 
fejlődik a világ és benne az emberek, ha az okosabb átadja 
tudását a kevésbé tájékozottnak. Isten, mint a Legfelsőbb 
senki elől nem zárja el az igaz tudást, ahogy rá se kényszeríti 
senkire. Ki hol tart lelkiekben, azzal kell neki foglalkozni, de 
aki keres, annak segíteni kell, hogy a világnak nincs vége az 
egérlyukban. 
- Én megértelek. - szólt csendesen Vera. 
- Én meg elfogadom, amit mondasz. - szólt bíztatóan Voguz. 
- Mi lett ebből a világból ? - tört meg az asszony, miközben 
a kis Ilu csak fejét kapkodta. Ebben a házban nem szoktak 
hangoskodni, mint apjáékéban. 
- Elmondhatom ? - kérdezte a lehető leglágyabb hangon An. 
- Halljuk. - biztatta Voguz. 
- Engem azért küldtek el a jászok, hogy méltó férjet keressek 
és gyermekeket szüljek annak, meg jász továbbélésre. Ezek 
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azonban világi-, testi dolgok. Az ember szelleme nem anyag-
ból és nem testből való. A tudás és annak szelleme mindenkit 
túlél. Szülhetek én akárhány gyermeket, aki/ami megszületik, 
mindannak egy ami biztos, meg fog halni. Aminek kezdete 
van, annak vége is van. A tudás nem ilyen. A valódi tudás 
örök. A bolondságok, a féligazságok azok jönnek-mennek. 
Én tisztelem azt a tudást amit mestereimtől kaptam és nem 
irigylem senkitől. Kimirt ! Mikor megismerkedtünk, azt 
mondtad ne beszéljek az én dolgaimról. Hallgassam el, mert 
nálatok a FennValó az úr. Tiszteletben tartottam és továbbra 
is tiszteletben tartom. De vannak, akik nem érik be ennyivel 
és kíváncsiak másra is, többre is. A sumerek kíváncsiak. 
Hallottam felőlük, hisz rendszeresen jöttek-mentek As 
határában. Rátarti nép, de a tudást tiszteli és keresi. Ha nem 
ismerik azt, amit én tudok, akkor annyival gazdagabbak 
lehetnek és oda teszik ahova akarják. Ha tudják, akkor csak 
annyit mondanak, köszönjük, mi is így tudjuk. És most ne 
csak arra a bölcseletre gondolj, amit te nem tartasz sokra. 
Gondolj a gyógyításra. Én azt is tudom, hogy a sumereknél 
igen fejlett az orvoslás tudománya, ahogy a csillagászat, meg 
sok minden más. Itt a sáncvárban Vera sosem fogja meg-
tudni az orvoslás magasiskoláját. Lesznek majd olyan beteg-
ségek, amivel nem tud mit kezdeni, mert nem tud róla. Én 
azt gondoltam ki, hogy azzal a feltétellel megyek el a kara-
vánnal, ha Vera is velem jöhet. Én átadom a jász bölcseletet, 
cserébe tanítsák ki Verát orvoslásból. Voguz pedig elkísérne, 
mint -színleg- a férjem. Tudom, hogy egy lány nem kószálhat 
magányosan, gazdátlanul a sumereknél sem. Vera a testvére 
így hárman minden gond nélkül járhatjuk a világot, ha ti is 
beleegyeztek. 
Nagy-nagy csend lett, amit Ilu tört meg: - És én ? 
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- Te még kicsi vagy, neked szükséged van otthonra, Kimirt 
melegségére. Neked meg vigyázni kellene nagyanyádra. - 
mosolyodott el. 
- Hát ezt jól kifundáltad. - nyugtázta Kimirt - Ti mit szóltok 
hozzá ? 
- Megfontolandó 
- Elgondolkodtató.  
- Ha így nem mennek bele a sumerek, akkor mind maradunk. 
- fejezte be An az érvelését. Mára ez volt a mese.  
- Tudod mi vagy te ? - kérdezte emelt hangon Kimirt - Egy 
ganajtúró bogár ! - amin mindenki nevetett, mert a klánban 
ez volt a legviccesebb becsmérlés. 
- Tudod mi az ?  - kérdezte vissza An, Kimirtet - Van vidék 
ahol maga a felkelő Nap, a minden reggel újjászülető. Az 
önmagából keletkezés jelképe. És arra emlékszel még, hogy 
mi a Kimirt név mögöttese ? 
- Hogy ne emlékeznék ? 
- Mi az mama ? - lelkendezett Ilu. 
- A Nap. - nyugtázta az asszony, de már mindenki dőlt a 
nevetéstől. Értették As fricskáját. 
- Látod anyám ? A tudás arra is jó, hogy megnevettessen. - 
szólt Vera, könnyeit törölgetve. - Ne félj Ilu, nem sírok. 
 
Keveset aludt mindenki a házban, Ilu kivételével. Mindenki 
fejében forogtak a lehetőségek körbe-körbe. Mi lesz ha ? Mi 
lenne így-vagy úgy ? Végtelen gondolatok … 
 
 
TITKOS ESKÜVŐ 
 
Még alig pirkadt, amikor Voguz csendesen beosont An ágyá- 
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hoz. - Gyere ki. - súgta. A lány óvatosan kikászálódott a taka-
róiból és felhúzta csizmáját, úgy surrant a legény után. 
- Figyelj ! - kezdte nyugodt határozottsággal Voguz - Ha ko-
molyan gondolod a sumer utat, akkor kérjük meg Gorut 
gyorsan adjon össze bennünket.  
- Hogy ? - nyíltak tágra An azonnal felébredt szemei. 
- Színleg, hisz egy rendes esküvő komoly dolog, de hogy a 
sumerek se méltatlankodjanak, legyen meg a sámán által 
szentesített „mennyegző”. 
An nem a kérésen gondolkodott, hanem gyűrött ruhájára, 
szutykos csizmájára nézett, önkéntelenül haját próbálgatta 
igazítani - Így ? - mely kérdést csak nő tehet fel. 
- Ne törődj semmivel. Míg Goru kunyhójához érünk a har-
matos fű kifényesíti a csizmádat, ha futunk ruhád is kisimul 
és a hajadnak is szél lesz az igazítója. Hogy döntesz ? 
- Fussunk ! - szólt csendben a lány, fülig érő szájjal s már 
iramodtak is a még zárt kapuhoz, csendesen nehogy fel-
zavarják a karavánt. - Goruhoz megyünk, engedj ki. - kérte 
Voguz az egyik kapuőrzőt, aki résnyire megnyitotta az egyik 
szárnyat, ahol a két settenkedő gyorsan kisurrant. Futás a 
sámánkunyhóhoz. Egymás kezét fogva, nevetve. Még a Nap 
is rájuk nyitott. 
 
Az öreg sámán már természetszerűleg a Nappal szemezett, 
amit csak addig ajánlott, míg elveszti vörös lágyságát s abba 
kell hagyni, amikor felragyog vakító fénye.  
Jól tudta An, hogy a felhőtlen tiszta kék ég maga a jóság. A 
vörös -mint a kelő és lenyugvó Nap- a szeszély, maga a 
szenvedély, míg a vakító sárga, a nemjó, hiába ellene a sötét-
ségnek. A színek sem csupán játék-, vagy káprázat dolgai. 
 
- Áldjon a FennValó ! - köszöntötte Voguz a sámánt. 
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- Áldjon ! - ismételte kurtán An. 
- Mi járatban, nem tudtok aludni ? - mordult az öreg, de 
egyáltalán nem mérgesen. Mindenki tudta, hogy Goru ugyan 
komor tekintetű, de a szíve vaj. Most pedig felkelt a Nap, mit 
tehet a szív ? 
A két „szökevény” részletesen elmesélte a sumeres történetet 
és maguk elképzelését. 
- Ti tiszta szívvel és jó szándékkal jöttetek hozzám. Nem 
csalás-, vagy fondorlat vezérel benneteket. Én ezt soha, sen-
kinek meg nem tenném, hisz teljességgel szabálytalan, de én 
hiszek a FennValó kegyességében és tudom, legyen bármi-
lyen csaló a cselekedetem, áldását adja rá és hiszem, hogy 
rátok is. - kerekítette az öreg. 
- Fogjátok meg egymás kezét és forduljatok Nap királyunk 
felé. - azzal a két fiatal elé állva, háttal a Napnak -hogy szemet 
hunyhasson a helyzet felett- csak ennyit mondott: - Fenséges 
FennValó ! Engedd meg, hogy ez a két tiszta lélek egymáséi 
lehessen. Áldás ! - előbb az égnek emelte karjait és tekintetét, 
majd az ifjú párra és kezeit a férj-, feleség fejére téve elmor-
molta a maga -Mesterétől kapott- mantráját. - Úgy legyen. 
- Köszönjük. - rebegte szinte egyszerre a két fiatal. 
- Ne nekem köszönjétek, ha a FennValó áldása rajtatok lesz, 
akkor minden a Nagy Rend szerint halad egész életetekben. 
Menjetek. 
Az ifjú pár, még nem azonosulva a helyzet komolyságával, 
gyermeki örömmel -egymás kezét fogva- futott vissza sánc-
várba.  
Már nyitva volt a nagykapú is, a karaván épp araszolt kifelé 
lassú sorban és Kimirt ajtaja is a Napra lett tárva. 
- Hát ti ? - fogadta őket a szigorú tekintetű asszony. 
- Goru összeadott bennünket. - újságolta az ifjú pár. 
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- Borzasztóak vagytok ! - szörnyülködött Kimirt és vissza-
hátrálva a szobába, ágyára roskadt. - Te érted ezt Vera ? Ezek 
összeházasodtak.  
- Hurrá, hurrá ! - harsogott önfeledten Ilu. 
- Örülök. Akkor megyünk ? - nyugtázta Vera. 
- Még nem szóltunk senkinek. - felelte röviden An - Menjünk 
Vezérhez. - s úgy is tettek hármasban. 
 
A tornácról nézte rangidős, hogy a karaván rendben kivonul-
e az udvarból és rendet is raknak-e maguk után. Hozzá 
fordult a hármas különítmény. 
- Vezérhez jöttünk. - szólt Voguz, a csapat férfi tagjaként. 
- Még alszik. Mit akartok ? - mondta tekintélyeskedőn. 
- Ha a sumerek elvinnék Ant, mi is vele mennénk. - folytatta 
Voduz. 
- Hogy ? 
- An csak úgy tudja elfogadni a meghívást, ha Vera cserébe 
orvoslást tanulhat náluk, nekem meg kötelességem elkísérni 
feleségemet és nővéremet. 
- Mit beszélsz ? Ki a te feleséged ? 
- An ! Goru sámán adott össze bennünket. 
- Megkérdezem Vezért. - tanácstalankodott kissé a rangidős, 
azzal bement az ajtón. Alig telt el pár pillanat, már jött is. 
- An mehet. Ti nem. Ez Vezér akarata. 
- Ki az ? Mit akar ? Jöjjön be ! - hallatszott kissé erőtlenül, de 
határozottan Vezér felől. 
- Nem is beszéltél Vezérrel ! - fortyant fel az ifjú, azzal -ugyan 
tiszteletlenül, de- félre tolva rangidőst előre ment, utána 
szorosan a két nő.  
- Legyen FennValó áldása ! - köszönt Voguz, féltérdre eresz-
kedve a Vezér ágya mellett. Mögötte a két nő alázatosan 
térdelt le.  
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- Ki vagy ? - kérdezte kissé hunyorogva Vezér. 
- Voguz vagyok, Kimirt fia. 
- Már látlak. 
- Tegnap elengedted Ant a sumerekhez tanítani. 
- Úgy volt. 
- Nő egyedül nem mehet, ez nem csak nálunk rend. 
- Így van. - felelt halkan Vezér. Láthatóan minden világos 
volt előtte, csak ereje nem a régi. 
- Goru összeházasított engem és Ant. 
- Az jó. - mely válaszra, mindhárom útra készülő nyugodtabb 
lett. 
- Engedélyedet kérjük, hogy én elkisérhessem feleségem és 
velünk jöhessen Vera nővérem, tudod a gyógyító, hogy or-
voslásban kitanulhassa a sumerek tudományát. Míg el len-
nénk, kovács bizton ellátná a rászorulókat. - kerekítette ki 
lassan, tagoltan Voguz mondandójukat. 
- Megengedem. - hangzott a rövid, gyors válasz, mire nem 
csak öröm fogta el a kis csapatot, de az is világossá vált 
előttük, hogy Vezér elméje -ha lassan is, de- világosan mű-
ködik. 
- Megnézném a sebedet Vezér és át is kötném. - vette magá-
hoz a szót Vera, hisz a lényegen már túl jutottak. 
- Hallottad ? - kérdezte nem kis szemrehányással hangjában 
Voguz a rangidőst. Neheztelve a füllentési próbálkozás 
miatt. 
- Hallottam. - hangzott a válasz, őrizve a tekintély látszatát. 
- Figyelj ! - intett Vezér rangidős felé, mire az az ágya mellé 
lépett: - Adjatok ingyen egy tevét a sumereknek, hogy mél-
tóan lássák vendégül Verát, Ant és férjét. Így akarom. 
- Úgy lesz Vezér. - nyugtázta a rangidős, hisz a tisztelet és a 
tekintély azért még megmaradt. 
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Míg Vera a sebesülttel foglalkozott, a többiek a tornácra érve 
épp a karavánvezetőbe botlottak. 
- Áldás ! 
- Áldás ! - viszonozták egymás köszöntését. 
- Vezér megerősítette, hogy elmehetek veletek, ha szívesen 
vennétek. - kezdte An, aki leginkább egyhangon beszélt a 
sumerekkel. 
- Ennek őszintén örülök. 
- Vezér úgy rendelkezett, hogy kapjatok ingyen egy tevét, 
méltó vendégül látásunkért. 
- Mert, hogy ? - vonta fel szemöldökét vezető. 
- Vezér azt kéri Tőled, Tisztelettel, hogy fogadjátok be a 
gyógyító Vera nővérünket is, és amíg én bölcseletet adok át, 
addig a ti orvosaitok kiművelik őt az ő tudományukból. Hites 
uram Voguz nélkül meg sem én, sem az ő nővére nem mehet 
ilyen útra. 
- Te asszony vagy ? Nekem azt mondták ’As leány’. - értetlen-
kedett a vezető. Ki tudja milyen sanda elképzelései voltak. 
- Itt a ’leány’ és a ’nő’ szó majdnem egy, ahogy az ’asszony’ 
is ’nő’. - forgatta a szavakat az okos -immár- asszony. 
- Szerintem így mindenkinek megfelelhet. - nyugtázta a gyors 
észjárású kereskedő - Legyen így. Nézzünk a baktriánok 
után. - szólt rangidős felé, érezhetően nem múlt el hatás nél-
kül az ingyen teve felajánlása. Nagy érték egy kifejlett bakt-
rián, nem véletlenül visszatérő vevő ez a sumer karaván sem. 
 
- Gyertek a lovak karámjához. Mindenki kap egy lovat és úgy 
megyünk a baktriánokhoz. Nem kell az egész karavánt 
 mozgatni. - javasolta rangidős. 
- Jó lesz úgy. - hagyta jóvá a vezető - Velem jön még helyet-
tesem meg pár hajcsár. Míg visszaérünk a vendégeink ké-
szüljenek fel az útra, nem lesz rövid. 
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- Velem is jön Vezér egyik bizalmasa, meg négy őrző és 
egyúttal leváltjuk a mostaniakat. - zárta rövidre rangidős, 
azzal elindult a karám felé. 
 
 
INDULÁS NYUGATRA 
 
Mikor Voguzék visszaértek Kimirt otthonához, szomorkás 
volt a hangulat. Ilu még könnyezett kicsit, mire anyja kezdte 
vígasztalni: - Kisfiam, te már nem vagy olyan kicsi, megérted, 
hogy anyának tanulnia kell, hogy mindenkit meggyógyít-
hasson a klánban. 
- Tudom. - szipogta a nem butácska gyermek - De nagyon 
fogtok hiányozni, Te is meg An is. 
- Voguz nem is ? - vette tréfálkozóra Vera, miközben kezei 
már jártak holmijai összeszedésében. 
- Ő is, de az más. 
- Gyere, elmegyünk kovácshoz. Amíg távol leszek ő lesz a 
gyógyító -mint eddig is- csak mostantól egyedül. 
Ez tetszett a gyermeknek. Kedvelte kovácsot és mindig 
szívesen lebzselt, annak műhelye körül. Azok olyan fiús 
dolgok voltak. 
 
- Mondhatom szép. - zsörtölődött még mindig Kimirt, de 
már jóval mérsékeltebben. 
- Miért ? Nem vagyunk szép pár ? - próbált tréfálkozni 
Voguz, tőle szokatlan derűvel. 
- De. Azok vagytok. - olyan hangsúllyal ami minden volt csak 
nem helyeslés - Még jó, hogy szegény apátoknak nem kellett 
megérnie ezt a csúfságot. 
- Kimirt ? Nem szeretted volna, ha a fiad és én összekötjük 
az életünket ? - kérdezte kedves hangon An. 
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- Dehogy nem, de nem így. 
- Hogy ? 
- Hát így összecsapva. Egyáltalán érvényes ez így ? 
- Én most már el is mehetek. Szereztem férjet, mehetek haza. 
- vicceskedett An. 
- Mehetsz ! De nem oda mész és még az én gyerekeimet is 
viszed, ki tudja hova ? 
- Uruk városába megyünk. Az a sumerek fővárosa. 
- Sumer, város, főváros, minek a’ ? Mi pusztai népek va-
gyunk, még ha csak a te néped a kódorgó is, mi itt élünk már 
generációk óta elégedett békében. Elkerül a selyem út mind-
két ága. Nem zavar senki. 
- És a feketelábúak ? - kérdi Voguz, mire Kimirt elhallgat és 
elkezd segíteni gyerekei csomagolásában, miközben sütögeti 
a kovásztalan kenyérkéket. A lesütött húsok már tevezsírban, 
öblös korsókban. 
- Kimegyünk a karámhoz, felkészítjük a lovakat. - szólt egy-
kedvűen An, azért izgalmát teljesen nem tudva leplezni. 
Sosem gondolta volna, hogy ilyen kalandokban lesz része. Az 
volt a „terv” hogy talál egy tisztességes férjet, szül néhány 
gyermeket és beilleszkedve a befogadó klánba, csendesen 
leéli az életét. Őrizgeti kapott tudását, meg persze, amit 
hozott korábbi életeiből. Mert, hogy ezt is jól tudta, de erről 
sem volt illő beszélni olyan körökben, ahol egyélet-hitűek 
vannak. Nem szabad összezavarni a másként gondolkodó-
kat, hozta -többek között- a hírt Jas mester keletről. Ám az 
ember nem csak egyéni sorsát kell hogy kovácsolgassa, ha-
nem felel azokért is, akik keresnek, akik kérdéseket tennének 
fel, de nincs kihez, nincs miben. An nem hittel viszonyult a 
jász bölcselethez, tudva tudta mindenek okát, sőt még az 
okok forrásokát is, Aki nem más, mint maga az Abszolút 
Igazság. Szíve azért örült, hogy Voguz népe befogadta, meg-
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kedvelték s még segítséget is tudott nyújtani ebben, abban. 
Hogy nem nyitottak a magas tudásra, az lelki fejlődésük 
mostani létrafoka - gondolta - amelyen majd hághatnak akár 
feljebb is, ha csak nem a szellemi és erkölcsi hanyatlást 
választják, aminek jelei már mindenütt nyiladoznak. Még 
jóságos Kimirt is inkább az elhallgatást követte. Érthető, hisz 
aki nem tud lényegi lényéről, az örök, boldog és teljes tudású 
Isteni lél-ről, az miként hívhatná Őt segítségül. Nálánál 
pedig, csak ostobábbak vannak. És az ilyenek vezetnek, az 
ilyenek tanítanak, ugyan mit ? Leginkább ostobaságokat.  
 
Már minden a helyére került, amikor a kis család összejött 
Kimirt otthonában.  
- Gyere Ilu. - kérte An a gyermeket - Nemsokára elindulunk 
nyugatra. Tudd, hogy Anya, Voguz és én a sumerek Uruk 
városába megyünk, Túl Elám földön. Ott sok nagyon nagy-
szerű-, nagytudású ember él, akiktől tanulhatunk, de mi is 
adhatunk olyan tudást nekik, amit azok nem ismernek. Ezért 
megyünk, nem világgá ! Tudod, az embernek mindig lépniek 
kell egyről a kettőre. Emlékszel ? „poshad a víz, ha áll soká” 
Erről az egyről a kettőre dologról is van egy jász mese, ami 
majdnem mindig úgy játszódik, hogy van a tanítvány –mond-
juk, mint te- és van a tanító, mondjuk édesanyád. 
- Vagy Te ! - csattant fel lelkesen a kisfiú. 
- Jó, és a tanító -akit nálunk Tátosnak hívunk- válaszol a 
tanítvány kérdéseire. Ha nincs kérdés, akkor a tanító nem 
piszkálja a tanítványt. Had menjen az a saját feje után, dönt-
sön belátása szerint. 
- Na, halljuk azt a mesét. - fülelt oda Kimirt. 
- Tudom Anyám -botlott meg An nyelve, még bele is pirult, 
de nem javította ki- Számodra ezek puszta mesék. De gon-
dolj csak bele. Én, amikor elindultunk a pusztai életre, egyik 
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lábammal As városában voltam -fejben- másikkal a végtelen 
pusztában. Amikor elindultam hozzátok, egyik lábam a 
nagycsaládban, másik nálatok. Most, hogy messzi útra indu-
lunk, egyik lábam -még- itt, de a másik már az elmémben, a 
fejemben Uruk városában, ahol sosem jártam, csak hallottam 
róla. 
- Én hírét sem hallottam. - nyugtázta Kimirt - Mégis megva-
gyok. - de ezt senki nem reagálta le a családban. 
- Úgy tartja számon a szájhagyomány -folytatta An- hogy ez 
a történet a levéljáró példázata. 
- Mi az a levéljáró ? - kérdezte rögtön Ilu. 
- Kisfiam, a levéljáró egy madár, amelyik úgy megy a vízen, 
hogy egyik vízi levélről lép a másikra és sosem süllyed el. 
- Miért nem tud úszni ? - akadékoskodik a gyermek. 
- Azt nem tudom, hogy tud-e, vagy sem, de nem akarja, hogy 
vizes legyen a tolla. Tudod, a vizes ruhában mi sem szeretünk 
lenni.  
 
- Nos. Érdeklődő ífjú kérdi: - Tátos mondjad, hogy legyen ? 
Hogyan jussak egyről által, hová hogyan léphetek ? Miként 
tudok újan élni ? Kérlek segíts értenem. - Tátos mondá - 
Figyelj fiam ! Levéljáró így teszen.  
- Van egy madár levéljáró -hogy is néz ki egy-mindegy- egy 
mért fontos hogyan lépdel, vízinövény levélre. Van egy 
növény, vízi növény, levélzete vízen ring -mi formája, szirma, 
szára- az, hogy milyen mindegy is.  
- Át kelnél a vízi tükrön ? Hogy teheted, nagy talány ! Hidat 
verni képtelenség, ha csak egyszer hágnád át. Kövesd hát a 
levéljárót, mikor útban akadály, lépkedj szépen egyről egyre, 
nincs itt semmi nagy talány. Nincs hát persze, csak ügyeljél 
két levél közt mit tegyél, mivel lábad bizony kettő, kell hozzá 
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így két levél. Egyik lábad egy levélen, másik nyugszik mási-
kon, így jutsz által biztonságban, ne veszítsd el a nyomot.  
- Mondhatod azt; lehet talán sánta is e példázat, de azt hidd 
el egy helyt nem lész, egy levélen két lábbal. Hogyha meg-
állsz, levél süllyed, víz meg ellep, odavagy, egy levél csak 
egyet bír ki, ne állj, kedved ne lohaszd. Mozdulni kell, menni, 
menni, ez ember természete, megtorpanni -egyre állni hely-
ben, egyben- nem lehet. 
- Igen ám, de biztos lépést csak az ád ha lábbal érsz, bizton 
aljat ami elbír, nem hagy cserben, ki nem tér. Legyen ezért 
szilárd levél, minden miben kapaszkodsz, járatlanság, tudás 
híja biztonságot nem ad jót. Erősítsd a levélzetet, mint a 
szikla oly legyen, az is miről ellépsz egyre s az is mire érkezel. 
Kettő között ingovány van, mindent fojtó süppedék, kerüld 
messze; neked véged hogyha levél közé lépsz!   
- Azt is mondják bölcs tanítók: - Örök mozgás -egyik út, 
másik pedig az hogy- biztont, erőt tudjál legalul !  
- Az is fontos: - El ne feledd, hátra hagyni úgy lehet, dolgot 
hogyha előtted egy sokkal üdvözítőbb hely !  
- Ha nem biztat mi elöl van, nem mersz lépni nem is vágysz, 
min meg topogsz nem bír soká, elmarad a változás. Elmarad, 
hogy legyen másként, legyen úgyan ahogy jobb, de ne feledd 
mindkét lábad jó szilárdan megálljon !  
- Régiről el úgy rugaszkodj, hogyha erős már az új, de újra is 
úgy helyezkedj, ha a régi támaszt nyújt. Így kövesd a levél-
járót, lásd a példát mindenütt, ne csak rohanj eszed vesztve, 
tanuljál természettül.  
- Ne csodáld a káprázatot, múló szeszélyt, víziót, figyelmesen 
éld az élted, tanuld ki a csíziót ! Persze mindez csak akkor 
megy hogyha által kélni vágysz, ha a mocsár neked vonzó, 
maradjál de pórul jársz. 
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- Mi, akik most útra kelünk, át akarunk kelni tudatlanságunk 
tengerén, ki tanulni, ki tanítani, ahogy az élet hozza. - zárta 
rövidre An a példázatot. 
- Mi az a ’csízió’ - puhatolózott a figyelmes gyermek. 
- Azt jelenti, hogy ügyesség. Legyél mindig ügyes. De hogy 
ügyes lehess, előbb sokat kell tanulni. Anyukád nagyon ügyes 
a gyógyításban, de még ügyesebb lesz mire megjövünk. 
- Mindenki kész ? - szólt be egy hang a ház elől - Indulhatunk. 
- Igen, igen csak még elköszönünk Vezértől. - válaszolt An, 
aki tudta, hogy legfőbb patrónusa, a „meggárgyult” tekinté-
lyesség, aki még így is tisztábban lát, mint sok „épeszű”.  
 
- Gyertek vissza és egészségben. - szólt gyengén Vezér. 
- Te meg várj meg bennünket ! Meglátod Vera majd meg-
segít. - bíztatta Voguz -ki tudja?- jótevőjüket (?) 
 
Az utazók csomagjaival mentek a karámhoz és felmálházták 
a teherhordó lovakat. Rövid ölelkezés után szétvált a család, 
nem mindenki száraz szemmel.  
 
Miután a karavánvezető és rangidős elintézte az üzletet, a 
karaván felállt. A három „kalandor” lóháton, málhás lovaival 
tagozódott be. Kimirt és Ilu hosszan integetett utánuk, a 
gyermek még egy kis futást is megengedett magának.  
 
 
URUK FELÉ 
 
Délnek vették az irányt, hogy ráfordulhassanak a déli selyem-
útra, dél-nyugat felé.  
 



102 

 
 

Mikor egy hármas útelágazáshoz értek karavánvezető jelezte, 
hogy a jobbra vezető út tengeri átkeléshez visz, a bal Ind 
vidékre, ami Baktriában ágazik a Himálaja fölé és alá, ők 
azonban szárazföldön mennek hazáig, kicsit déli irányba. Jó 
ütemezéssel naponta karavánszeráljtól karavánszerájig ér-
hetnek. Így mindig biztonságban megpihenhetnek.  
 
Hosszú volt az út, de legalább Vera és Voguz gyakorolhatta  
magát a sumer beszédmodorban, ami nem volt kezelhetetlen 
számukra.  
 
Már távolról látható volt a hatalmas város, ami ahogy köze-
ledtek egyre csak nagyobb és nagyobb lett. A pusztai népek 
valóban csak szájukat tátották. 
 

 
 
Vezető nem kis büszkeséggel irányította a karavánt városi  
palotájához, amihez óriási raktárak is csatlakoztak a minden-
kori komoly szállítmányok befogadására. Miután lerakodtak, 
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a tevehajcsárok kivezették a város közeli birtokra a jószágo-
kat. A lovak maradhattak a városi raktárnál.  
 
A vendégek igazán méltó lakosztályt kaptak a palota egyik 
medencés átriumra néző emeleti szárnyában. Egy tágas 
nagyszoba és abból nyíló két háló és fürdő fokozta a 
kényelmet és a luxust. A megilletődött vendégek álmodni 
sem mertek arról, hogy az amúgy szerény külsejű vezető, 
ekkora vagyon birtokosa egy nagyvárosban. - Pihenjetek, 
holnap megmutatom a várost és felkeressük azokat, akikkel 
szeretnélek megismertetni benneteket. Nekem még elszá-
molási dolgaim vannak, így a vacsorátokat majd ide hoza-
tom. - azzal magukra hagyta vendégeit. 
 

 
 
- Szóhoz nem jutok. - álmélkodott Vera. 
- Ez még nekem is sok, pedig As városa virágkorában igazán 
pompázatos volt. - folytatta An.  
- Nekem a mi sáncvárunk, szabad pusztájával kedvesebb. – 
próbálta Voguz helyre tenni a nőket - Ez nekem ’túl-’ és ami 
túl, az nem jó. 
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- Túl hangulatrontó vagy ! - tréfálkozott Vera - és ami túl, az 
túl van gondolva. Örülj annak, ami van. Ha most hazakülde- 
nének, már akkor elégedett volnék azzal, amiben -ha csak egy  
rövidke időre is- de részem lehetett. Már látom Ilu csillogó 
szemeit, amikor ezt elmesélem és nem mese lesz. 
- Ezek ugyan elkápráztató dolgok, de csak buta tárgyak, én a 
szellemi emberekre vagyok kíváncsi. Ha azok is úgy dúskál-
nak a tudományokban, mint Vezető a javakban, akkor elé-
gedett leszek. - lett visszafogottabban realista An - Annak 
azért külön örülök, hogy még lovaink is istállóba kerültek, 
külön kötve, kényelmesen, itatóval és abrakkal. Megérdem-
lik, jól szolgáltak.  
- Azok is olyan furcsán néztek, mikor bevezettük őket a 
fedett istállóba, mint mi itt a palota folyosóin. - jegyezte meg 
mosolyogva Vera. 
 
Vacsora előtt végre alaposan lefürödtek, tiszta alsóruházatot 
szedtek elő csomagjaikból és úgy ültek az alacsony asztal 
mellett, a szőnyeges padlóra helyezett párnákra. A vacsorá-
ban külön finomság volt a többféle friss- és aszalt gyümölcs. 
A bőséges evés után An megszólalt: - Kértek mesét ? - és 
mindhárman nevettek. A két nő az egyik, míg Voguz a másik 
hálóban tért nyugovóra. Senkinek nem hiányzott altató és 
gondolataik sem kergették egymást, elfáradtak. - Jó éjt ! 
 
 
URUK VÁROSÁBAN 
 
A pihentető éjszaka után, kora reggel kopogás hallatszott a 
vendégeknél. Voguz nyitott ajtót.  
- A ház ura kéri, hogy tiszteljétek meg szerény reggeli asztalát. 
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Ha elkészültetek oda kisérlek benneteket. - szólt egy alázatos 
testtartású, sötétebb bőrű fiatalember. 
- Köszönjük, úgy lesz. - nyugtázta Voguz - majd tájékoztatta 
a két nőt a meghívásról. 
Mi lehet a legnagyobb női gond ? Milyen ruhát öltsenek ? 
- Vera. Te mit gondolsz, hogyan öltözzünk ? - kérdezte An. 
- Tisztán és természetesen. - tanácsolta Voguz. 
- Jó, de biztos nem illik itt a lócsutakoló öltözék ? Vagy a 
pusztai lovagló. - reagált An. 
- Úgy gondolom, hogy nem sok választékunkból, talán ne a 
leg díszesebbel álljunk elő, hátha lesz még méltóbb alkalom 
is, mint sem egy reggeli. - maradt örök realista Vera. 
 
Nem volt nehéz a választás, így hamar elkészültek és elin-
dultak a szolga után. Lépcsőn és sok folyosón át lejutottak 
egy tágas, világos térbe, ami a medencés átriumra nézett. 
Erős szagok terjengtek. Kellemes volt, de illatnál felfoko-
zottabb. Illóolajok meg a mécsesek olajának szaga, füstölők, 
gőzölgő forró ital az alacsony asztalon, méz, gyümölcs, mint 
este, frissek és aszaltak. A terebélyes körasztal körül vagy 
nyolc-tíz ülőpárna az ékes mozaikpadlón. Míg tanácstalan-
kodtak teendőik felől megérkezett a ház ura. Úti viseletéhez 
képest királyi öltözetben, de mégsem eltúlozva. Vastag 
selyemköntös, több színben és rétegben, számtalan arany 
gyűrű ujjain, nem egy hatalmas-, ugyancsak értékesnek tűnő 
drágakővel. Lábán valami különleges -talán kígyó- bőrből 
készült remekmű. Nagy örömmel üdvözölte vendégeit. 
- El sem hiszitek, milyen örömöt okoztok ti számomra ! - 
lelkendezett, amit a három jövevény nem igazán értett. 
Voguzban még gyanakvás is ébredt; - Hol itt a fondorlat ? 
- Előbb gyertek az átrium kertjébe, had mutassalak be benne-
teket asszonyaimnak. - invitálta a bizonytalankodókat - Vo-
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guz neked könnyű életed lehet, egy asszonyod van, nekem 
három. - szólt derűsen, hogy asszonyai is hallhassák. A kert-
ben valóban három nő volt, elegáns-, szerényen díszes földig 
érő viseletben, mind gondos hajkoronával. Arcuk-, szemük 
diszkréten festve, ízlésesen felékszerezve. Sarut viseltek, 
ápolt, csupasz lábukon, ami alig sejlett ki lágyesésű ruhájuk 
alól. Egyikük sem volt túl fiatal, de karcsú, méltóságteljes 
kiállásuk, még szülőkort sejtetett. 
- An - a kedvencem - férje Voguz és Voguz nővére Vera, ő 
gyógyító. Fogadjátok őket szeretettel. 
A három asszony kedvesen elmosolyodott, kis fejbiccen-
téssel nyugtázták a helyzetet. A három vendég összetett 
tenyerekkel, kicsit határozottabban hajtotta meg fejét. A 
háziasszonyok tekintetében nem sejlett féltékenység a fiatal 
hölgyek iránt, de a vad ifjún azért elgondolkodott a szemük. 
- Asszonyaim nem lesznek velünk, de gyertek, elmondom az 
összes tervemet. - lelkesedett egyre a ház ura, hellyel kínálva 
a „vadakat” - Fogyasszatok kedvetek szerint. Az a forró gő-
zölgő; tea, a Himálaja fölötti vidékről, ahonnan a selymeket 
hozzuk. Az illatok-, fűszerek Ind földről, de majd időben 
mindent elmutogatok, most halljuk a tervemet. Kora hajnal-
ban jelezte a lovászom, hogy a fehér lovat külön helyre kellett 
kötni, mert igen idegesítették egymást a kancákkal. Láttam 
én is, hogy tüzes egy mén. A lovász szerint jó volna - ha 
hozzájárultok - vérfrissítésre, nemesítésre. De ezt majd Vo-
guzzal megbeszélem később. Ma úgy terveztem, hogy el-
viszlek benneteket Uruk uralkodójának papTanító tanácsa, 
egyik öreg tudósához. Nem ő a vezető, de ő a legmegértőbb 
és élemedett kora ellenére a leg nyitottabb minden szellemi 
dolog iránt. Utána meglátogatjuk öreg orvos barátomat, 
akinek a barátságát apámról örököltem, mert vele volt egy-
idős. Apám már eltávozott. Aktív tanítványai természetesen 
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fiatalabbak, de így neki lesz ideje Vera oktatására. Ezután 
sétálnánk a palotán kívüli városban egy keveset, hogy lát-
hassátok népeink sokadalmát. Fogyasszatok. - bíztatta a még 
mindig fel nem oldódott vendégeket. 
- Ne haragudj Uram, de mi nem igazán értjük mérhetetlen 
kegyedet. - vallott színt Voguz. 
- Figyeljetek ! Nekem annyi vagyonom van, hogy nem tudok 
vele mit kezdeni. Nem az én dicsőségem, hanem már nagy-
apám és apám is kereskedő volt, akik megalapozták ezt a 
gazdagságot. Nekem „csak” fenn kell tartani. Kereskedő 
vérem meg nem hagy nyugodni, álandóan azon vagyok, hogy 
értékeket közvetítsek, persze illő haszonnal. Ami pénzért 
adható-vehető, az nekem fial, ami a szellem kincseit illeti, azt 
Uralkodóm és népünk javára közvetítem. Ahogy tőlem telik 
adományokkal segítem a tudományt, de legboldogabb olyan-
kor vagyok, amikor ritka kincset tudok átadni. Én nem va-
gyok nagy műveltségű ember, de jó szemem van az értékek-
re, legyenek azok tárgyiasultak, jószágbeliek, vagy szellemiek. 
Amit An meséjében hallottam a gyermek-oskoláról, az pá-
ratlan. Nem csak azért nem értettem teljességében, mert 
hogy nyelvi nehézségeim lettek volna, hanem azért, mert 
olyan tereket nyitott meg, ami nálunk ismeretlen, különösen 
előttem. Tudom, hogy az csak egy kis szösszenet lehetett, 
hisz ha egy kis mese ekkora tudományt hordoz, akkor mind 
az, ami An fejében szunnyad, azt méltó fülekhez kell el-
juttatni. A többi, majd azoknak legyen a dolga. Az én világom 
az anyagi javak. Egy szomorúságom van, hogy hiába van 
három szép feleségem, nincs gyermekem. Öreg orvos bará-
tom elmondta, hogy -ki tudja miért, de- magtalan vagyok. Ez 
elszomorít, de próbálok minden másban hasznos lenni s 
magamnak-, környezetemnek örömet szerezni. Vagyonos 
emberként nem tehetek mást, mint sumer népem gazdag-
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ságát emelni, főleg szellem dolgában. Annyit én is tudok, 
hogy a javak jönnek-mennek, de a szent tudás sosem veszhet 
el ! 
- Nem vagy te uram olyan kistudású. - jegyezte meg An és 
nem hízelkedő volt a hangja, de őszintén elismerő. 
- No. Hát röviden, ezért gyámolítgatlak benneteket. An, te 
mit gondolsz -míg a vendégeim vagytok- a csődöröd lehet-
ne kancáim fedezőménje ? - miközben érezhető volt, hogy 
valami furfangos titok is lappang még fejében. 
- Megtisztelő volna uram. 
- Az sem kis vagyon ám, a jó fedezőmén. - szólt hozzértőn - 
Jó, akkor ezt a dolgot majd Voguzzal intézzük. Most indul-
junk, sok a mai teendő. - pattant fel fiatalosan, az amúgy már 
élemedő korú, de igen jó karban lévő sumer. Nem kis igény-
bevétel, amit ő csinál. Egy-egy karavánút többezer mérföld-
jével, több hónapos távollétével, megpróbáltatásaival, nem 
kis feladat, miközben még csak nem is veszélytelen. Kell az 
erő. 
 
 
PAP-TANÍTÓ 
 
Gyalogosan indultak az Uruki Uralkodó palotájához, aminek 
egyik szárnyában ülnek -szükség szerint- tanácsot a pap-
Tanítók. Házigazdájuk útközben is sok üdvözlést viszonzott 
és fogadott, néha egy-egy érdeklődő szó-, vagy gratuláció is 
elhangzott. Érzékelhető volt, hogy Vezető közismert és -
általában- népszerű polgár. 
- Most együtt elmegyünk nagytekintélyű PapTanítóhoz, hogy 
mindenkit személyesen is bemutathassak, de később már 
Voguz, Verát kíséri az orvos barátomhoz, én meg majd An-
t, mert azért nők itt sem kószálhatnak egyedül. - magyarázta 
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el Vezető, majd így folytatta - PapTanító nem csak az itt 
használt négy nyelvet érti és beszéli, de még több népét is. 
An ! Vele még jobban szót érthetsz mint velem, mert azért 
az én szókincsem meglehetősen korlátozott és nem csak amit 
használok, de az is amit megértek. - Szinte e végszóra értek 
oda a palota oldalszárnyának tekintélyes kapuzatához. Az 
őrző -természetesen- ismerte Vezetőt, így minden aggályos-
kodás nélkül engedte be őket. Áthaladva az árkádon, jól be-
napozott-, tágas belső udvarba értek, közepén vízfelület, 
körbe kerengő, köztük füves, virágos park, bokrokkal 
kisnövésű színes cserjékkel. Kihalt volt minden. 
- Nincs itt senki ? - kérdezte Vera. 
- Ez nem fórum, ide nem járhat be a nép, annak a vásártéren, 
meg a nagytéren van a helye. Itt csendnek és szellem szár-
nyalásának van helye. 
- Azt szeretem. - mosolyodott el An. 
Vezető határozottan mutatta az irányt, mint aki már szám-
talanszor járt itt. 
- Neked milyen dolgaid vannak itt Uram ? - kérdezte Voguz. 
- Említettem, hogy én nem csak árukat hozok-viszek, hanem 
híreket, ismereteket is. Mi felfedezők is vagyunk, hisz olyan 
vidékeken és kultúrákban fordulunk meg, amilyenekben az 
itteniek nem, még a Tudósok sem. Ők ritkán mozdulnak ki 
innen, meg lakásukból, bár van aki itt is lakik, mint az is 
akihez megyünk. Amikor érdemi dolog jut a tudomásomra, 
azt mindig megosztom a papTanítókkal. Van, hogy ők tudják 
meg hogy hosszú útról-, vagy nem sűrűn járt vidékről tértem 
haza s előfordul, hogy ilyenkor megkérnek számoljak be a 
tapasztaltakról. Akkor minden érdeklődő itt van, hol a park-
ban, hol a kerengő alatt, attól függ milyen az idő. Az elmél-
kedéshez sem a nagy hideg sem a nagy meleg nem szeren-
csés. 
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Végigmentek a kerengő baloldali árkádja alatt és az utolsó 
ajtón kopogott be Vezető. Nem hívó szó, inkább csak valami 
krákogás hallatszott, hogy van bent valaki. Benyitottak az 
izgalmas illatú szobába. Lehet, hogy az öregszag elnyomására 
használják, de igen kellemes volt. 
- Tiszteletem Mester ! - így a Vezető vidáman. 
- Mondtam már, hogy ne hívj engem mesternek, bőven 
megfelel a PapTanító. Aki meghallja a mesterezést, még azt 
hiszi, hogy vagyok valaki. - szerénykedett egy öreg, hajlott-
hátú ember és látszott, hogy nem álszerénységből. Egyszerű, 
majdnem földig érő, bő- lepelszerű vászon fedte kissé resz-
kető testét, ami nem a hideg miatt volt, hisz jól esett épp 
behúzódni az erős nap elől.  
- Vannak társaid, akik szeretik a mester megszólítást. 
- Rátartiak.  
- Most ilyen ajándékot hoztam neked. - azzal maga elé tolta 
An-t, közel az öreghez, mert érzékelhetően nem lehetett a 
legjobb a látása. 
- Bolond vagy ? Öreg vagyok én már ahhoz. 
- Látom a humorod a régi. Csakhogy ez a lány tudós. 
- Tudós ? - erre már az öreg is felélénkült. 
- Tiszteletem Uram, én nem vagyok tudós, csak azt tudom 
elismételni amit mestereim tanítottak. - helyesbített An. 
- Nocsak, neked vannak mestereid ? 
- Igen ! Jas mester és Asmata nagyasszony. - válaszolt hatá-
rozottan An - Jas mester pedig nem mástól kapta tudomá-
nyát, mint a Legfelsőbbtől, meg Náradá munitól. 
- Úgy hallom és érzem is, hogy te tényleg nem vagy akárki. 
- Miből hallod ? - kérdezte Vezető. 
- A rezgések mindent elárulnak. Érezni a kisugárzását, hisz 
látni elég homályosan látom, de a hangja dallama elárulja. 
Nem énekesnek való, hanem szónoknak. 
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- Ha megengedi uram, ide idéznék egy intelmet Jas mes-
teremtől. 
- Halljuk. - lett kíváncsi az öreg. 
- Látni szóbúl képet ezret, belső szemmel láthatod, gaz-
dagabb ez mű világnál tiszta szívből mondhatom. Egy-egy 
szóbúl többet ért meg ember fia mintha lát, túltesz a szó 
csinált képek sokaságán garmadán. Láss csak szóbúl, hang-
búl, bévűl, ne a szemmel árnyakat, hazug képek sokasága 
nyugtatásra hasztalan. Nem véletlen mondják bölcsek; - 
képet ne fess istenest, láss csak szívbűl, az nem csal meg, míg 
a szíved tiszta lesz. 
- Én úgy érzem lányom, a te szíved egész tiszta. - nyugtázta 
komolyan PapTanító. 
- Ez az ! - lelkendezett Vezető - Én egy mesét hallottam tőle, 
aminek felét sem értettem, de akkora ereje volt a szavainak, 
mint valami NagyMesternek. 
- Az nem én voltam. Az az üzenet volt, amit őrzök. - igazított 
megint An, most Vezetőn.  
- Hogy őrzöd, hát kifecsegted ? - viccelődött a jókedvű Ve-
zető. 
- Most már elmondhatod, mi járatban ? - fordított a szón az 
öreg.  
- Mondtam. Ajándékot hoztam. Az ajándék az a tudás, amit 
ez a jász asszony hordoz. 
- Asszony ? Hisz még alig nagylány. - jegyezte meg a Pap-
Tanító. 
- Látnád uram lovon, vagy nyilazni, amikor meg beszél, 
annak párja nincs. Mindig mesékben szólal meg. 
- Így könnyű megjegyezni. - mentegetőzött An - a Bizalmas 
Tanítás 640 versszakasz, a Tanítvány tanításában -amit 
Nárada Puránaként is szoktunk emlegetni- 1118 ajánlás van.  



112 

 
 

- Ezek szerint a Bizalmas Tanítás az első, a kezdet, mert a 
száma 1. A Tanítvány tanítása a második, mert a száma 2. - 
jegyezte meg PapTanító. 
- Igen Uram. - helyeselt An - 6 + 4 + 0 az 10, 1 + 0 az egy, 
azaz a kezdet. Az 1 + 1 + 1 + 8 az 11, 1 + 1 az kettő, azaz a 
folytatás. 
- Most egy kicsit fáradt vagyok, de kíváncsivá tettetek. Kik 
vannak még itt ? - puhatolózott az öreg. 
- Voguz, An férje, kiváló fiatalember és Vera Voguz nővére. 
Ő gyógyító a népénél, de én elcsábítottam, hogy tanuljon 
Orvos barátomtól. 
- Az jó. - helyeselt az öreg - Tanulni mindig kell. 
- Bemutatkoznál pár szóban lányom ? - fordult az öreg An 
felé. 
- Szó esett róla, hogy szívesen fejezem ki magam mesék 
segítségével, amik persze nem igazi mesék, de így legalább 
senki nem azon tanakodik, hogy mennyiben igaz, hanem 
talán jobban odafigyel mondanivalójára, üzenetére. 
- Helyes. - nyugtázta PapTanító - Akkor haljunk most egy 
mesét és majd holnap gyertek el, akkor jobban figyelek, arra 
hogy mit hoztál. 
- Talán a ’Jászok titka’ segít. 
Egykor jászok dicső őse, jó Jas mester fölkereste, kereste föl 
Balarámot, tudakolja igazságot. Kérdezte a bölcs tanítást, 
okosságot nem ámítást, alázatért, tiszta szívért, meg is kapta 
az őszintét. Hosszan szólott magos tudás, itta a Magasztos 
szavát, minden tökéletes szépet, kapott teljes világképet. 
Hogy fölfogta egészséget, nem csak részit bölcsességnek, 
egyre fúrta egyre nyomta, késztetés hogy mással ossza. - 
Tanításod el nem veszhet, had láthassa aki reszket, világoljon 
a szent tudás, had javítson ki-ki hibán. Miként szóljunk a 
világhoz, fordult jó Jas Balarámhoz. - Legfelsőbb meg annyit 
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szóla; - Ne hogy tudjon, bárki róla. Tartsa néped tudás titkát, 
békén élje rendelt sorsát, kerüljétek mások átkát, földjeit meg 
házát várát. A Kurui vérontások, újra írták a világot, vége régi 
béke létnek, vitatkozás jövend végleg. Nem okulnak semmi-
bűl sem, világ népi így hevülnek, de ten néped elkerülje, 
nézeteltérések zűrje. Élnek békinn századokig, nem ártanak 
ők sem nekik, róluk szinte nem is tudnak, úgyan hisznek, úgy 
vonulnak. Senki nem szól Jas tudásról, sem arról sem 
Balarámról. Nem szól rovás se nem képek, szájról száj a 
tudás léte. Úgy változik zajos világ, úgy acsarog rab és király, 
vívva harcot kincsért hitért, állatin nem emberiként. Így 
marad a titkok titka, puszta rétnek áldozatja. Ősi jászok 
megőrizék, nem hajlanak senki elé, amíg vérük tiszta marad, 
addig tudás velük szalad, de mint fogynak kavarodnak, 
bölcsességik akként kopnak, ahogy kopnak amint fogynak, 
tudásban nem gyarapodnak. Elfeledik régi hitük, vagyonka 
lesz szemük szívük, íly’ nemzetben elhal tudás, nincs böl-
csesség, nincs maradás. Lehet rajtok cifra maska, nem 
hasonlít réti sasra, csenevész lesz színe sincsen, boldogságot 
venne kincsen. Azon, amit így nem lehet, elveszíté hitét s 
teret, de a titok megvan mélyen, szívmelegség megőrize. - 
fejezte be An. 
- Valóban kíváncsivá tettél és kérlek, hogy minden nap osszál 
meg velem tudásodból, hogy látja jász a világot. Különösen 
a Legfelsőbb érdekel. Ha jól tudom a purána gyüjteményt 
jelent. Akkor az a Tanítvány tanítás sem válogatás nélküli 
szószaporítás. - szólt az öreg és ágyához csoszogva még any-
nyit mondott Vezetőnek - Köszönöm Barátom az ajándékot. 
Ritkaság valóban és sosem fog elkopni, vagy eltörni. Meg-
enni sem lehet, de megemészteni remélem igen. Öreg va-
gyok, de a gyomrom nem kényes. 
- Áldás ! - köszönt Vezető mosolyogva. 
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- Áldás ! Áldás ! - így a többiek, azzal magára hagyták az 
öreget. Csak mikor kiértek az utcára kérdezte meg Voguz;  
- Nem túl öreg PapTanító ? 
- Nyugodt lehetsz, amit érdemesnek tart, át fogja adni a 
tanácsban, amit meg nem-, vagy tudja, hogy úgysem vetnek 
rá figyelmet, netán ellenségesen fogadják, azt az írnokok 
agyaglapocskákba ékelik.  
- Mit csinálnak ? - kérdezte Vera. 
- Agyagból készült lapocskákba ékírással rögzítik. A közön-
séges napi dolgokat csak megszárítják, de amit meg akarnak 
őrizni, azt kiégetik, így akár az örökkévalóságig megmarad. 
Föld a földben nem megy tönkre. Nézzétek csak, most 
kaptam az intézőmtől az idei gabona-ter-
melés számítását. - azzal a köpenye alól 
elővett egy kis agyagtáblácskát. 
- Ez maradandóbb, mint a papír. - jegyez-
te meg An, szinte félválról. 
- Papír ? Papír ? - gondolkodott Vezető - 
A Himálaja fölötti utamon hallottam 
valami ilyesmiről, amire néha festékkel ír-
nak jeleket bőr helyett. Az valóban nem 
ilyen tartós. 
- As városában tudósaink használták a papírt, de mióta a 
pusztában élünk -aki bírja- fejben tartja azt, ami fontos. 
Engem is azért szorítottak mestereim a tanulásra, hogy amíg 
ebben a testben vagyok és nem kapok agylágyulást, addig jó 
helyen van a tanításuk. Mikor meg elhagyom a testem, ami 
értékes, az tovább száll lényegi lényemmel. Ami semmire-
kellő, azt lepje a feledés. 
- Ezt a ’lényegi lény’ dolgot meg sem kérdezem. - jelezte 
Vezető, mire Voguz és Vera szinte egyszerre: - Mi sem. 
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ORVOS-TANÍTÓ 
 
Nem is kellett túl sokat sétálni az orvosig. Az utcácska itt 
tiszta és annyira tágas volt, hogy kényelmesen még szekér is 
elfér a gyalogosok mellett. Kövezete nem volt olyan sima 
mint a palota körül, de biztos, hogy sosem sáros. 
 
- Üdvözöllek Drága Barátom ! - köszöntötte Vezető az 
OrvosTanítot, amikor betértek az udvarába. A PapTanítónál 
sokkal jobb állapotban lévő öreg doktor könnyedén állt fel 
az árnyékba tett karosszékéből. 
- Üdvözöllek ! Újra haza találtál ? - fogadta szívélyesen a házi-
gazda - Egészségben ? - tette hozzá, némi szakmai ártalom-
mal. 
- Nem is kérdezed mit hoztam ? 
- Nekem, vagy magadnak ? Tudod, hogy a Te üzleted engem 
nem érdekel, elég ha téged láthatlak épségben. Olyankor 
szeretlek legjobban, amikor nincs veled semmi dolgom. 
- Most nem ajándékot, hanem munkát hoztam. 
- Miért, ki a beteg a társaid közül ? 
- Látod, hogy ők mind fiatal egészséges emberek. Ő An, 
legkedvesebb tudós asszonyom, őt PapTanítónak hoztam, 
férje Voguz a kiváló vitéz és Vera Voguz nővére, akivel 
neked lesz dolgod. 
- Már megint ez a pajzánkodás. 
- Ugyan, az a rossz, aki rosszra gondol. 
- Miért a pajzánkodás rossz ? 
- Na látod. Azt jól tudod, hogy PapTanítót nincs az a nő aki 
elvarázsolja, viszont a tudásnak ő sem tud ellenállni. Ez a 
fiatalasszony pedig egy jász tudós. 
- Asszony is, tudós is ? Nem sok ez egy kicsit ? És a másik 
szép ifjú hölgyet is hiába hoztad, mert nekem már csak a 
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gondolataim tudnak bujálkodni. - folytatta a sikamlós vidám-
kodást. Jól esett a vendégeknek, hogy ilyen kedélyes fogad-
tatásban részesültek mindkét öregnél. 
- Vera özvegy asszony, egy virgonc kisfiú édesanyja. Urát 
tevepásztorkodás közben vágta le egy szomszédos rabló 
törzs. Egyéb iránt népe gyógyítója, de én megígértem neki, 
hogy te bevezeted az orvoslás magas tudományába. 
- No csak.  
- Így jártatok. PapTanítónak hoztam, tőled vinnénk. Csak 
tudást, ami legfőbb kincsed és tudod, hogy azért is szeretlek, 
mert nem sajnálod. 
- Mire mennék vele, ha sajnálnám ? Akit kitanítok, az mind 
az én újabb és újabb gyógyító kezem lesz. 
- Kedves Barátom, most csak benéztünk, hogy üdvözölhes-
selek és mikor jöhet el hozzád Vera, hogy leckéket vegyen ? 
- Felőlem jöhet minden nap, míg meg nem ún. Inkább délidő 
után, akkorra már lecsengenek doktorsegédeim betegei és 
mindig annyit haladunk majd, amit Vera elbír. Én már meg-
engedem a fiataloknak, hogy többet vállaljanak. 
- Köszönöm. Azért hogy biztonságban legyen Vera, öccse 
mindig elkíséri. 
- Tőlem biztonságban lesz. - arcán megint hamis mosollyal. 
- Nem is tőled féltem, de azért az utca az utca. Magányos 
nőnek meg nem illendő. Most még megmutatok nekik egy 
kis ízelítőt a nép utcácskáiból, ne hogy csak a palota, meg a 
te udvartartásod alapján ítéljék meg szeretett Uruk váro-
sunkat. 
- Barátom ! Mellétek adom egyik fegyveres emberemet. Jobb, 
ha szűk utcákba nem mentek ilyen könnyelműen. A palota 
körül semmi gond, de a sikátorokban sosem lehet tudni. - 
azzal rikkantott egyet, mire egy szolga jött elő - Küld ide a 
kisérőmet. - a szolga már el is tűnt - Én is vele szoktam men-
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ni, ha arrafele van dolgom. Holnap várlak benneteket. 
Vigyázzatok magatokra. - köszönt el barátsággal és már jött 
is egy igen erős kinézetű, magas, vállas, sötét bőrű ember, 
oldalán kard és tőr, kezében öles bot, ami akár sétabot is 
lehetne, de láthatóan inkább fegyver az. 
- Mindent köszönünk ! Áldás ! - köszöntek el a vendégek. 
 
 
A SIKÁTORBAN 
 
- Merre lesz az út ? - kérdezte kisérő és előre lépett, hogy ha 
kell törhesse az utat.  
- Rád bízom. Olyan helyre menjünk, ahol vendégeink láthat-
nak egy kis palotán kívüli városi életet. Ők pusztai népek, 
nem ismerősek erre, úgy hogy minden új lesz nekik. 
 
Amint beértek a szűk utcácskákban, valóban megváltozott a  
légkör. Nem volt ellenséges, csak szűk, zsúfolt és zajos. 
Némi szaggal és nyirkossággal. Volt ott minden, leginkább 
bámész embertömeg, de mindenki látta kisérőröl határozott 
magabiztosságát. Így Vezető kissé unottan, míg vendégei 
biztonsággal bámészkodhattak. 
 
Az egymáshoz nőtt házak kétszintesek, lapostetőkkel, így a 
tető adott némi „szabad” teret a bentlakóknak. Az utca 
szinten árudák és utcai árusok, hol sátorvászon-, hol 
gyékény-, vagy nádfedél alatt, öszvérek, szamarak, hol ra-
kománnyal, hol emberrel a hátukon. Imitt-amott beszélgetők 
kis csokrai. Másutt mindenféle időmúlató, meg köteles 
tennivalókkal serénykedők, legalább két-három féle nyelvet 
használva. 



118 

 
 

 
 
Vezető nem akart sok időt szánni a népre inkább kicsit 
gyorsabbra fogta, hogy az otthoni kényelmet és nyugalmat 
élvezhessék. 
 
 
VEZETŐ SZÓNOKLATA 
 
Amint hazaértek, Vezető rendelkezett a személyzet felé, 
hogy állítsanak össze egy gazdag kínálatot úgy, hogy együtt 
lesznek a háziak -beleértve a három asszonyt is- és a ven-
dégek. Majd javasolta, hogy mindenki frissítse fel magát és 
utána találkozzanak a földszinti nagy térben, az asztal körül.  
 
Így is történt. A házigazda megelégedéssel nyugtázta, hogy 
jól indulnak elképzelései. Mikor mindenki kényelmesen el-
foglalta a helyét a padló puha párnáin Vezető kissé szertar-
tásosan vette magához a szót: - Örülök, hogy együtt le-
hetünk. Tudjátok, hogy már sokfelé megfordultam. Bár min-
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dig csak kelet felé kalandozok - bevallom, egyelőre a nyugat 
nem érdekel, észak nekem hideg, dél meg túl meleg - jártam 
a Himálaja fölött a ferdeszemű sárgáknál, a Himálaja alatt 
Ind vidéken, a sokféle sötétbőrű ember között és szeretett 
Uruk városunk és a keleti tájak közti Baktriában, ahol An As 
városa is van, meg fölötte a pusztaságban. - miközben, mint 
ha egy láthatatlan térképet rajzolna nyughatatlan kezeivel a 
levegőbe - A pusztába csak tevékért járok és hiába fordultam 
már meg arra többször kedves barátaimnál, most bukkantam 
olyan csodára, amit nem tagadhattam meg népemtől. Hogy 
asszonyaim is tudhassák, itt ez a jász lány, akarom mondani 
fiatalasszony - bocsánat ! - Aki páratlan kincs. Tudom, hogy 
a világi dolgokban elfoglaltak számára mit sem mond a 
bölcselet, de öreg PapTanító rég rávezetett már arra, hogy a 
szellemiek múlhatatlanok, miközben házaink, javaink, ruhá-
ink, vagy jószágaink, mind mulandók. Ez a fiatalasszony 
azonban tovább ment. Mesterei tanítását hordozva, nem 
csak a mulandóság jövőjét, de mindenek forrásokát is képes 
megismertetni, arra nyitottakkal. Aki jól érzi magát itt és így 
- mint én is - annak nincs ezzel dolga, viszont a sumerek nem 
arról híresek, hogy nemtörődöm módon élnének. Már azt is 
tudjátok felőlem - fordult a vendégekhez - hogy a papTaní-
tókhoz mindig elviszem a híreket. Azokat a csecsebecsék 
különben sem érdeklik, de hisz az a dolguk, hogy Uruk város 
Uralkodóját segítsék a bölcs és igazságos kormányzásban és 
tegyenek meg mindent népünk dicsőségéért. Persze a hiú-
ságnak sincsenek híján, mert hogy igen büszkék tudásukra, 
meg erős versengésben vannak Ur városa- és a szomszédos 
Elám tudósaival. Ez a fiatalasszony a szellemi tudás elköte-
lezettje, de tudjátok meg - fordul asszonyai felé - hogy párat-
lan lovas és a legkiválóbb íjász. Ugyanakkor nem kerülik el 
figyelmét a világi ügyek sem. Nem kereskedő, mint én, mégis 
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megtalálja a módját a csereberének. Mikor én meghívtam, 
nem tiltakozott, de másnapra kifundálta, hogy azt a nagy-
családot, akik befogadták - mert, hogy ő nem oda valósi, 
hanem As városából származik, az As törzsből - segítenie 
kell. A segítség pedig gyakorta nem pénz, vagy kard dolga, 
hanem a gyógyítás is. Vera - nézett a másik fiatalasszonyra - 
gyógyító, de An tudja, hogy tudása addig tart ameddig 
hagyományaik ellátnak és még azt is tudja, hogy mi sumerek 
hiába vagyunk a világ leggazdagabb népe, nem csak az anyagi 
javakat becsüljük, hanem a tudományokat is tiszteljük. Így 
hát rávett, hogy ha ő kell nekem, annak feltétele van és olyan 
árat kért, amit én szívesen fizetek meg. Taníttassam ki Verát 
orvos Barátommal. Őt meg ismeritek, nem sajnálja tudomá-
nyát. Tartsa meg sokáig a Gondviselő ! - tette hozzá - Köz-
ben nyugodtan fogyasszatok, mert most nekem beszélhet-
nékem van. - szólt mosolyogva - (Látjuk, dünnyögött az 
egyik asszonya.) De, hogy ki ne hagyjam An nagyeszét, azt is 
tudta, hogy magányos asszonyok csak úgy nem bolyong-
hatnak össze-vissza, hát így került hozzánk kedves Voguz 
barátunk, An hites ura, akivel még nagy terveim vannak. - 
hunyorított a fiatalemberre kissé sejtelmesen - Szóval így 
jöttünk mi össze, őszinte örömömre.  
 
 
SZITÁK 
 
Hogy megértsétek a szándékom, nálunk sumereknél a tudás 
érték, mondom én aki mindig aranyban-, selyemben-, tevé-
ben-, meg lóban mérek - mosolyodik el huncutul - Ennek az 
értéknek papTanítóink a gondozói. De hogy ők hogyan 
mérnek, azt elmondom. Nem vagyok tudós, de tudom hogy 
működik a világ és hogyan gondolkodnak az emberek és hát 
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ugye a papTanítók is emberből vannak ! - emelte föl a 
hangot, meg a levegőbe további hangsúlyként mutató ujját is 
- Ezek a tudós emberek is úgy működnek mint mindenki 
más, hogy vannak bennük sziták, mint a malomban és amit 
a szitákra öntenek annak egy része átfolyik, egy része fenn-
marad. Kinél mi folyik át és kinél mi marad fenn, azt embere 
válogatja. Nekem az anyagi javak akadnak fenn, másnak a 
tudás, de van aki az uralkodási lehetőségeket részesít előny-
ben, miközben legtöbben az élvezeteket keresik. Én sem 
vetem meg. Ugye ? - fordul asszonyai felé, akik fegyelmezett 
figyelemmel viselkednek, bár éreztetik nem különösebben 
köti le őket uruk szónoklata - Hogy befejezzem ezt a szitás 
példát, a búzaszem az élet. Így is mondják. Mikor megőrlik, 
a molnár eldönti milyen liszt legyen. Van, hogy minden megy 
a teljes kiörlésűbe, hisz a teljes búzaszem minden része ér-
tékes. Leginkább azonban külön szitálja a finomat, a durvát, 
a darát, de még a korpát is. Ezután ki-ki eldöntheti, hogy 
teljeskiörlésű búzát használ élete során, finom-, vagy durva 
lisztet, darát, netán korpát. An a teljeskiörlésüt adja nekünk, 
mi több az egész búzaszemet, de még annak teremtőjét és 
eltartóját is, amiben minden benne van. PapTanítóink meg 
olyanok, hogy egyik ezt, a másik azt részesíti előnyben. Van 
aki az eget kémleli, szitáján azok a dolgok akadnak fenn. Van 
aki a számokat műveli, más a tárgyi világot, megint más az 
élőlényeket. Mivel az én öreg PapTanítóm hasonlóan szem-
léli a világot mint An, ezért elengedhetetlennek gondoltam, 
hogy találkozzanak. Azután hogy ki hogy szitál, az már nem 
az én dolgom. Én holnap is útra kelek - Na ne ijedjetek meg 
az a holnap még odébb van - és ha An is és Vera is végzett, 
meg persze a fiatalember is, akkor visszaviszem őket a saját-
jaikhoz, én meg boldog leszek, hogy valami értelmes hasz-
nosságot tehettem. 
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- Nincs mit hozzá tegyek. - jelezte Voguz. 
- Én meg csak megköszönni tudom a lehetőséget. - hálál-
kodott Vera. 
- Köszönjük. - így röviden An, azért kis zavartsággal, mint 
ha netán ő volna itt a főhős. 
Az egyik asszony - vélhetően az ElsőSzámú - így szólt: - 
Uram, megengednéd, hogy hölgy vendégeinket kisegítsük 
némi ruházattal ? Biztosan nem bővelkednek -akár kedvük 
szerinti- női dolgokban. 
- Hogyne. Kérni is akartalak benneteket, hogy ne csak szí-
vesen fogadjátok vendégeinket, de szolgáljátok is őket házi-
akhoz méltón. De aztán ne ám valami levetettel kedvesked-
jetek, az árakat majd én megfizetem. 
Bár Vezető-, sumer szokás szerint nem tett különbséget asz-
szonyai között, de mégis mindig volt valami diszkrét rang-
sorolás. Hogy melyik férj hogyan sorolt, azt habitusa hatá-
rozta meg. Általában legtöbb becsülete a már szült asszony-
nak volt, vagy azok között akik fiú gyermekkel áldották meg 
urukat, vagy aki többel tehette meg ezt. Itt most ez nem 
jöhetett szóba, hisz még egyik asszony sem szült, Vezető 
nagy bánatára. 
 
 
FEDEZTETÉSI TERV 
 
- Voguzzal mi felmegyünk a tetőre, megbeszéljük a fedez-
tetés részleteit. - szólt kissé hamiskásan a házigazda, kétér-
telmű hangsúlyokkal - Ti meg beszéljétek meg, Asszonyaim 
hogyan tudnak segíteni ruhatárotokon. - Mint ha még hun-
cutul asszonyaira is nézett volna, akiknek meg jobban csil-
logott a szemük, széles mosoly mellett. Azzal fölmentek a 
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lapostetőre, ami teraszként jó kilátást is biztosított, nem csak 
hogy szellős és nyugodt volt. 
- Fiam, ami a fontosabb - kezdte a Vezető komolyan, de 
mégis érezhető derűvel - Amikor azt kérdeztem feleségedtől, 
hogy a csődőre lehetne-e fedező ménje az én kancáimnak, 
sejtheted, hogy nem csak lovakra gondoltam, miközben ő 
megtiszteltetésként venné. 
- Most világos lett számomra a hamisság. - nyugtázta az ifjú 
nem kis meglepetéssel. 
- Mondtam, hogy én magtalan vagyok, te meg okos, ügyes, 
erős, fiatal. Friss vér. Ha megkérlek, megtisztelnél-e azzal, 
hogy míg itt vagytok, egy ideig, ágyasaidként fogadnád el asz-
szonyaimat, míg váradós ne lenne egyikük ? 
- Hát … - nyögte zavarodottan Voguz - Én még nem háltam 
nővel, se asszonnyal. 
- Nem háltátok el a nászt ? - csodálkozott rá a házigazda. 
- Még nem volt időnk. - szabadkozott az ifjú, mint ha az idő 
kérdése volna. 
- Ha megtisztelsz, örök hálával tartozok, pláne ha fiút nemzel 
valamelyik asszonyomnak. Hidd el tapasztalt, tapintatos nők 
és még ugyancsak nem idősek. Nem kell, hogy An tudjon 
róla. - szólt kereskedői zsiványságával. 
- Nem is tudom … - nyökögött még mindig Voguz. 
- Látod An egész népét oda hagyta, hogy téged megtaláljon 
és gyermekeitek lehessenek. Megértette, hogy jász népe nem 
halhat ki. Bizton tudom, hogy a Teremtő nem ok nélkül 
vezérelt ide téged, hisz én csak An eszességére vágytam, azért 
invitáltam és azt se tudtam, hogy feleség. De hogy a sors így 
rendezte, kiváló az alkalom, hogy dinasztiám ne szakadjon 
meg. Tudod, van nálunk egy mondás: „Mindegy hogy kinek 
a bikája nemzette, a fontos, hogy az én tehenem ellette!” 
- Értem. 
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- És el is fogadod a kérést ? Asszonyaim felől biztos lehetsz. 
Ugyan még nem kérdeztem őket, előbb a te hajlandóságodra 
volt szükség.  
- Nem mondhatok mást mint An, megtisztelő volna uram. 
- Mi az, hogy volna ? Tudom, hogy külön szobában alszol 
feleségedtől és nővéredtől, akkor mész át akármelyik asszo-
nyomhoz, amikor akarsz. Biztos vagyok benne, hogy szere-
tettel fogadnak, hisz más vágyuk sincs, mint egy gyermek. Az 
éjszaka meg jótékony, eltakarja amit kell. 
- Legyen. - szemérmeskedett a tapasztalatlan, ifjú férj. 
- No, akkor térjünk rá a lovakra. Az sem lényegtelen. - foly-
tatta a Vezető, mint aki megkönnyebbült - Úgy látom Szél 
csak Anhoz szokott, de szerintem ha megkéred asszonyodat, 
megteszi, hogy veled is megengedő legyen az a csodálatos 
mén. Amikor ez sikerül, akkor lovászaim segítségére leszel, 
hogy a fedeztetések rendben megeshessenek. Nem csak 
gyermekre vágyom, de olyan csikókra is, melyeknek Szél az 
apjuk. Biztos vagyok benne, hogy kiváló vérvonal születhet. 
- Ezt könnyen megértettem és szívesen is veszek részt benne, 
ha Szél elfogad. Este megbeszélem Annal. 
- Én úgy látom Szél mindent elfogad, amire An kéri. Na, 
menjünk, megnézzük mire mentek az asszonyok ruházkodás 
dolgában. - azzal vidáman mosolyogva mutatta az utat, a 
vonásait rendezgető ifjú férjnek. 
 
 
VAD FEKETE KANCA 
 
- Minden rendben ? - kérdezte az asszonyokat. 
- Túlságosan. - kezdte Vera - Asszonyaid minden női dolog-
gal el akarnak bennünket halmozni, de mi ezt nem is értjük. 
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Nálunk nincsenek ilyen becsben az asszonyok, meg persze a 
gazdagságról nem is beszélve. 
- A pénz az legyen az én gondom, úgy sem tudom mire her-
dáljam. Csak nekik ne mondjátok meg ! - mutatott félhangos 
nevetéssel asszonyaira, hogy azért azok is meghallják. 
- És a fedeztetés ? - érdeklődött An. 
- Az is rendben lesz, ha te engedelmességre veszed gyönyörű, 
szürke ménedet férjed irányába. 
- Biztos sikerülni fog. Már ismeri és Szél elfogadó a jó em-
berekkel. - mosolygott a kicsit komoly Voguzra. 
- Valami gond van ? - kérdezte An. 
- Nem csak még nem volt részem fedeztetésben. 
- Menni fog az, nyugodt légy. - bíztatta a házigazda és sokat 
sejtetően asszonyaira tekintett. - No hogy hű legyen An az 
esti szokásaihoz, most nekünk mesélj valami szépet néped 
köréből. Lehet, akár szerelmes is. - mire az asszonyok is he-
lyeseltek. 

- Jó. Akkor hogy szerelem is 
legyen, meg persze már a 
lovakat se hagyjuk ki, elme-
sélem a vad fekete kanca ese-
tét As vitézzel. 
Éltek a síkságon szilaj nomád 
jászok, egységben egekkel föl-

di pusztaságon. Bírták mi megpróbált testben és lélekben, 
mikor szűk legelő, lassan tovább mennek. Mesteri íjaknak és 
az lovaglásnak, senki nem lehetne vitéz jásznak párja. Köztük 
is legkivált; As vitéz -az áldott- íly’ deli bölcs legényt, világ 
még nem látott. Békével viselte sorsuk hányatását, derűvel 
szelte ő puszta tág határát. Híre ment egyszer csak fekete 
kancának, aki a vidéket büszkén által járta. Mondták kik 
pusztázók; - Párja lóban nincsen ! Ily nemes jószágot senki 
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nem kap kincsen ! - Sok idő eltelik, üldözik a prédát, de senki 
nem érte hőn óhajtott célját. Látták itt, látták ott, csődörök 
körében, mégsem bírt kerülni egyik sem fölébe. Méltó vad 
fekete, kancák ékessége, egekig lobogott éjkéken sörénye. 
 
- a három deli háziasszony önkéntelenül meglendítette ében-
fekete haját, amit Voguz is észrevett. 
 
Csüdje oly karcsú mint gazellának lába, tompora, combjai 
erő duzzadása. Nemesi főtartás, neszre metszett füllel, 
angyali arcában tündér szemek ülnek. Szemei sarkában szilaj 
huncut vadság, szinte csak nyeríti; őt biz el nem kapják !  
Hold fogyott és tellett, hányszor már ki tudja, mégis csak 
kerülte nyakát pányva rúdja. Dacosan nyerítve került embert 
csődört, száguldó léptitől puszta föld csak döngött. Hiába 
legügyesb pusztai vitézek, gyönyörű vad kancát haza nem 
vivének.  
Híre volt réthatárt nemes büszke vadnak, trófeát tűztek ki 
annak ki elkapja. Szilajság, erősség, oly nagyon ügyesség, 
mindegyre hiába akárhogy kövessék. 
Egyszer, hogy As vitéz pusztában portyázott, messziről éj-
sötét kanca lovat látott. Dobbant hűs nagy szíve büszke 
vonásoktól; - Ily nemes jószágot erővel nem fogtok ! 
Tette hát békével, hosszú türelemmel, mind kijárt határba s 
kanca lovat leste. Teltek tán hetek is akár több holdtölte, 
vitéz és vad kanca csak közelebb jöttek. Utóbb már oly közel, 
hogy csak szemezgettek, egyik a másiknak tekintetét vette. 
As vitéz hűs szíve dobolt hevesebben, ahogyan jutottak egy-
re közelebbe. Nem volt itt cselvetés, se csapda, sem pányva, 
szeretet vonzása hatott a kancára. Amint már jóközel jutot-
tak egymáshoz, fekete vad kanca szilajon pompázott. Szik-
rázó szőrével napsugár ha játszott, As vitéz sóhajtott; - Nem 
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csalóka álom ? - nem álom valóság, hogy megbarátkoztak, As 
után lépkedett fekete lópompa. Imígyen léptettek -csuda 
világ- párban, szekérvár széliben, árnyas hűs karámba. - Jön 
a tél, zordidő, gyere Lelkem védlek ! -súgta As-  éntőlem soha 
nem kell félned. - Oda bújt szépvitéz lova oldalához, együt-
ten sóhajttak gyöngéd barátságot. Több ez mint barátság, 
szerelembe estek, erős kéz simogat éjkék szőrű testet. - Pi-
henj meg jó lovam, megvédelek kártol, soha nem csukok rád 
börtönül karámot ! Szabad vagy örökken, ahogy Isten ter-
mett, gyönyörű életem, vad fekete szentem ! 
 
A három asszony könnyed vidámsággal tapsolt. Láthatóan 
még talán kicsit meg is borzongtak. Mozog az élet. 
- Köszönjük Kedvesem ! Kedvünkre tettél. - szólt a ház ura 
és végigmérve az összegyűlteket, mindenkinek jóéjt kívánt. - 
Menjünk a dolgunkra. Pihenjünk. Holnap elkezdődik a tanú-
lás meg a tanítás. - mosolygott Verára és An-ra. 
Jóleső érzéssel vonult vissza mindenki, ki-ki saját háló-
körletefelé. 
- Voguz. - szólt még urához az ifjú ara - Holnap, mielőtt 
elindulunk, menjünk le Szélhez, kezdjük a barátkozást. 
- Jó. Legyen úgy. Remélem azért nekünk nem tart hetekig, 
mint As vitéznek a fekete kancával. - mosolyodott el - Jó-
éjszakát nektek. - és mielőbb vissza akart vonulni cikázó gon-
dolataihoz. 
- Gyere Vera, pihenjünk le mi is. 
 
 
IVARSEJTEK HA TALÁLKOZNAK 
 
Azért az alvás nem jön csak úgy elhatározás képpen. Minden 
hálóba jutott éjszakai „program”. Ház ura örömködött sike-
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resnek ígérkező tervei haladtán. A három háziasszonyban 
pezsdült a vér és mindegyik fantáziájával játszott. Voguz nem 
tudott szabadulni a fedeztetés képétől, ami hol lovak közt, 
hol asszonyokkal folyt. A két fiatalasszony meg csak nem 
bírta ki némi beszélgetés nélkül.  
- An, elháltátok ti a nászotokat ? - érdeklődött nyílt egyenes-
séggel Vera. 
- Nem. 
- Akkor lehet, hogy azért van zavarban öcsém a fedeztetés 
miatt ? 
- Figyelj Vera, én még érintetlen vagyok. Nem tudom, hogy 
Voguznak van-e tapasztalata testiség dolgában. Én azt tu-
dom, hogy számomra a lovak hágatása visszataszító. Tudom, 
hogy állatok, de Szél nekem nem állat. Emberként kezelem. 
Emberhez pedig nem érzem méltónak az állatiasságot. 
- De hát a nemzés nem állatias. 
- Nekem az. 
- De hát ha FennValó ezt így találta ki, akkor nincs más lehe-
tőségünk ? 
- Tudom. 
- Figyelj ! Én már több gyermek világra jöttében segédkez-
tem, az sem csodálatos - látványában. De tudjuk, hogy élet 
és új élet és egy csoda és majd ha te is anya leszel, megtudod, 
hogy számunkra nincs felemelőbb az anyaságnál. Az meg, 
hogy miként jön ez létre -majdnem hogy- lényegtelen. Jó 
persze nem az, hisz egy szerető férj egészen más, mint egy 
rablóbanda erőszakja, vagy egy elrabolt nő meggyalázása és 
mégis … Ha a FennValó úgy gondolja, az élet teret kér 
magának. Ehhez képest az állatok azt teszik, ami rendelt 
sorsuk.  
- Képzeld Vera. Asmata nagyasszony mesélte nekem, hogy a 
fogantatás egy nagyon különleges dolog. 
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- Hát persze. 
- De nem csak úgy. Vagy tudod, vagy nem, de lényegi 
lényünk, valódi kilétünk -és így van ez minden élőlénynél- 
első anyagi ruhájaként a hímivarsejtet veszi magára. Azután 
az az apából kerül az anyába. De ahhoz hogy utód legyen, 
ahhoz találkoznia kell egy anyai petesejttel. Mert, hogy a 
lényegi lény teljesen szellemi, vagy lelki -ahogy gondolod- a 
petesejt-, meg már a hímivarsejt is meg testi, anyagi. 
Azonban hiába környékezi a petesejtet a sok-sok hímivarsejt, 
be csak egyet-, néha kettőt enged a bölcs anyai petesejt. A 
többi már esélytelen a megtermékenyítésre, megy pocsékba 
és az azokban lakozó lényegi lények továbbállnak. 
- Tehát az anya választ ? 
- Ahogy majdnem mindig mi választjuk ki férfi párunkat, a 
petesejt is kiválasztja azt a hímivarsejtet, amelyiket ő gon-
dolja. Hogy miként gondolkodik egy petesejt, azt meg ne 
kérdezd. - és elnyom egy félmosolyt, amit még a kis olaj-
mécses gyenge fényénél is jól látott Vera. 
- Hát ilyen vonatkozásban ezt még nem hallottam, hiába 
vagyok jártas az élet sok dolgában. - szabadkozott kissé a 
gyógyító asszony - Lehet hogy én nem a legjobban válasz-
tottam Kaducsa személyében ? De Ilu mégis a legdrágább 
számomra és te is láttad milyen csodálatos gyermek. 
- Minden gyermek az. A jó szülő, még a hülyegyerekét is 
szereti, ha jól választott, ha nem. Persze ahhoz, hogy elég 
bölcs lehessen a petesejtünk, ahhoz nekünk kell tisztának 
lenni, számomra pedig ez a hágás, meg hágatás olyan tisztá-
talan. 
- Általában nem jár olyan nagy mocsokkal. Az meg az élet 
része. Ez van. Ha nem akarsz anya lenni a holdjárás szerinti 
véres tisztulások így is úgy is elkísérnek nőiségedben. Az sem 
a tisztaság netovábbja, mégis úgy tisztulunk. Így van ez. 
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- Inkább hagyjuk, még barátkoznom kell a gondolattal. Alud-
junk, ha tudunk. 
 
 
BARÁTKOZÁS 
 
Az új napnak nem esett nehezére reggelnek lenni és Nap sem 
izzadt bele, hogy már megint fel kell keljen. Ő sosem 
erőlködik. 
 
An és Voguz első reggeli útja az istállóhoz vezetett. Vezető 
és az egyik lovász épp ott beszélgettek. 
- Szél nem szereti ezt a helyet. - jelezte a házigazda - és 
igazából a kancákat is zavarja, miközben még a heréltek is 
nyugtalanok.  
- Sajnos Szél a szabadsághoz szokott. - szólt An.  
- Azt javaslom, hogy vigyétek ki a tevékhez, hisz ott is vannak 
lovak, amelyikek már nem férnek el itt. - tanácsolta Vezető. 
- Nálunk otthon az vált be, hogy Szél és An málhása egy-
máshoz lett béklyózva első lábaiknál és úgy jól viselték az 
idegen helyet is, persze szabadon és csak később pányváztuk 
őket -már külön-külön- a karámhoz, így nem volt vesze-
kedés. 
- Jó, de akkor a kanca nem sállott, most meg úgy látom ki-
vánósak a többiek is. 
- Mindegy, a lényeg, hogy vigyük Szélt a szabadba. 
- An - kezdte a házigazda - csak delelő után megyünk tanító-
inkhoz, most az egyik lovásszal menjetek ki a baktriánok 
telepére, intézzétek el a lovak biztonságos elhelyezését és 
még visszaértek időben. A fedeztetések is majd ott kint lesz-
nek. Közben Voguz is megkezdheti a barátkozást. Vigyetek 
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váltó lovakat a heréltekből, amivel visszajöttök, meg majd 
naponta ki tudtok menni egy-egy kis időre.  
- Jó lesz így. - nyugtázta An. 
- Voguz, ragaszkodsz ehhez az ingedhez ? - kérdezte Vezető. 
- Nem különösebben. 
- Akkor ne haragudj. - s azzal a lendülettel letépett az ing 
aljából egy csíkot, szinte körbe - Ezt kössétek Szél kötő-
fékjére, had érezze mindig a szagodat. Majd csináltatunk új 
ingeket. 
A megbeszéltek szerint már léptettek is kifele a városból. 
Kiérve, An megiramította fehér lovát, aki végre megszokott 
tempójába foghatott és úgy megelőzte a többieket, hogy egy 
idő után várakoznia kellett, hisz nem tudták az utat. 
- Jó ló ! - dicsérte a lovász. 
- Olyan páratlan, mint a lovasa. - büszkélkedett Voguz.  
 
A baktriánokhoz érve tájékozódtak, mi lenne a legjobb lehe-
tőség szél kikötéséhez és annak megfelelően jártak el egy 
hosszú pányvával, amiről nem ért el másokig. Hogy kevésbé 
ficánkolhasson, azért egyes béklyót kapott mellső lábaira. 
- Figyelj Szél. - szólt An a lovához, miközben simogatta az 
arcát - Látod ? Ő a férjem, mi egy ember vagyunk. Kérlek, 
bánj vele úgy, ahogy velem.  
Szél a fejét rázta kissé, de nem az ellenkezés látszott rajta, 
hanem az ing szalagjának lebegése zavarta pofája mellett. 
- Lépj ide Voguz. - kérte az ifjú ara - Had vegyen rólad is 
szagmintát és kezd el szemből finoman simogatni Tudod, 
mint a sajátodat. - mosolyodott el. 
- Azt hittem úgy, mint téged.  
- Miért, engem megsimogattál már ? - huncut számon-
kéréssel.  
- Szabad ? - tanácstalankodott az ifjú férj. 
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- Hát ha rendes esküvőnk lett volna, már a nászéjszakán is 
túl lehetnénk. - kacérkodott An, amibe Voguz pirult bele. 
- Úgy látom, nem idegenkedik tőlem. 
- Persze, mert megkértem. 
- Ne hogy azt mond, hogy érti amit mondasz ? - keveredett  
az ifjú más irányba, hogy a kényes kérdés megkerülhető 
legyen.  
- Hidd el, hogy érti. Anyja után én neveltem fel kiscsikó 
korától. 
- Szerintem mára elég ennyi. Egyelőre biztos nem akarok 
ráülni, hisz a fedeztetéshez az úgysem szükséges. 
- Úgy van. - helyeselt a lovász, aki furcsállotta az idegenek 
viszonyát. Haza kényelmes ügetéssel indultak. 
 
 
KEZDŐDIK A TANÍTÁS 
 
- Lesz valami ? - érdeklődött Vezető. 
- Lesz. Nem lesz itt semmi probléma. - felelt biztató hangon 
An - Szél értelmes, Voguz meg jó ember. 
- Én is úgy ismertem meg. Közben asszonyaim összeállí-
tottak a hölgyeknek új ruhákat. Szerencsére a mi viseletünk-
ben nem annyira kell a pontos méret. Mint figyelmes nők, a 
lábatokat is lenézték és megfelelő méretű csinos sarukat is 
beszereztek. Ha felöltitek az új viseletet, már nem is gon-
dolják rólatok, hogy idegenek vagytok. 
- Köszönjük, szívesen vesszük. Biztos Vera is örülni fog. 
- Ő már fel is öltözött. - mire elősétált az özvegy és olyan 
csábos volt, mint egy érett eladó lány. 
- Én majd úgy követlek, mint ha a szolgád volnék. - nyugtázta 
Voguz. 
- Úgy is nézel ki. - tréfálkozott a nővér - Hozzám képest. 
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- Ne aggódj, hamarosan téged is kikupálunk sumernek. - 
szólt mosolyogva a házigazda - Nemsokára indulhatunk. 
Nálunk csak könnyű reggeli van és bőséges vacsora. 
 
As és Vezető a papTanítók felé-, míg Vera és Voguz az 
orvosTanító felé vette az irányt. Kellemes séta volt és olyan 
elegáns biztonságos negyedben, ahol kisérő sem szükséges. 
 
Az öreg papTanító már várta vendégeit. Úgy látszik, csak 
fölizgatta az ismeretlen. Egészen jó állapotban volt és azt 
tanácsolta, telepedjenek le a park egyik padjára.  
- Hogy szólíthatlak ? - kérdezte illendően An és miközben a 
két férfi a padon ült, ő az öreg elé telepedett a fűbe, török-
ülésben, persze gondosan egy kendőt leterítve, tapintatosan 
óvva új ruháját. 
- Szólíst Tanítónak, azzal nem hibázhatunk. Szerzetesi ne-
vem Dumuz, a korábbinak meg nincs jelentősége, de a Taní-
tó tökéletesen megfelel. 
- A Dumuz név mögöttese -ahogy Jas mesteremtől tanultam- 
a „Halál” -mint már elhunyt Asnat édesapámé- A halál em-
bere életének nehéz helyzeteit úgy tudja megoldani, hogy 
egyszerűen elengedi azt, tudomást sem véve a helyzet ko-
molyságáról. Majd túllépve mindenen új, ugyanolyan nehéz 
szituációkat épít ki, hogy azokat ismét maga mögött hagyja. 
- Ilyesformán tudom én is, épp ezért nem igen használom. A 
’tanító’ az állandó megújulást jelenti. Az ilyen ember amint 
elérte célját, új irányok felé veszi útját, így sosem csontoso-
dok meg, csak csontozatilag, az agyam nem engedem.  
- Hamar belevágtatok. - jelzi Vezető. 
- A te neved most hallgas, miként leginkább az enyém is. Had 
beszéljen An, én meg mindent elteszek, ahova el tudom 
tenni. Ha unod, nyugodtan ügyeid után nézhetsz. Tudom, 
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hogy a te eszed azért rendesen az üzleten jár. Ez a dolgod. 
Aztán majd visszajössz a fiatalasszonyért. 
- Elsőre kíváncsi vagyok, hogy haladtok. 
- Lányom ! … ha megfelel a megszólítás ? 
- Nyugodtan, megtisztelsz. - felelt An. 
- Felmerültek már nevek. Előbb azokat tegyük rendbe. 
Tudod, sokszor mondják, hogy ne azt nézd hogy mit mon-
danak, hanem hogy ki mondja. Ha tudjuk, hogy ki a beszélő, 
más megvilágítást kapnak a szavak. Említettél: Legfelsőbb, 
Balarám, Jas, Nárada, Asmata, Kuru, jász neveket, meg 
Bizalmas Tanítás-, meg Tanítvány tanítást, amit Nárada 
Puráaként is hívtok. 
- Igen. - helyeselt An - A Legfelsőbb az As- és a jász nép szá-
mára a Legfelsőbb. Mondhatjuk Istennek is, de leinkább a 
MINDEN kifejezés az, ami teljességében lefedi, hisz Ő -és 
ez fontos, hisz Ő Személy- valóban minden, nincs rajta kívül. 
- Értem. 
- Talán némi sorrendiség segíthet; én az As népből szár-
mazom, akik Baktriában, As városállamában éltek és még 
közülük sokan élnek. Ezt a helyet Vezető is ismeri, hisz 
gyakorta vezet arra keleti útja. A jász nevet akkor vettük fel, 
amikor pár családdal elhagytuk As városát és pusztai no-
mádok lettünk. Kuru, az egy Ind város -az Indus folyón túl- 
és a város határában-, Kuru mezőn zajlott le a korszakváltó 
ütközet, ahol minden As férfi elesett. Mivel „gazdátlanul” 
maradtunk, Jas tátos kapta a megbízást, hogy kiderítse mi 
történt s mi-, hogy legyen. Ő keletre zarándokolt és ott talál-
kozott Balarámmal, aki a Legfelsőbb egyik személyes alá-
szállása, azaz Maga a Legfelsőbb. Úgy is mondják, mint 
avatár, ami nem egyezik meg az inkarnációval ! Ez fontos ! 
Tehát a Balarám, az egy név, mint ahogy több néven is 
nevezhető a Legfelsőbb, mint például Hari. Jas a Bizalmas 
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Tanítást kapta meg -amit tegnap említettem- hogy 640 
szakaszból áll és körül írja az Abszolút Igazságot. Nevezik 
Jasopanisad-nak is, mint a Jas-hoz szóló bizalmas tanítás, 
mert az upanisad azt jelenti. Aki közel ül, vagy közelülő. Mint 
most én hozzád. Mikor Jas meghozta a tanítást, az nem hogy 
megoldotta népünk problémáit, hanem részévé vált a nézet-
eltéréseknek, ami természetes. Remélem nálatok ilyen nem 
fog előfordulni. 
- Tudod lányom, a Barátom azért hozzám hozott téged, mert 
nekem bármit mondhatsz. Én semmin nem sértődök meg, 
semmin nem botránkozok meg, de csak- és csak annyit adok 
tovább, ami nem okoz galibát. Sokfélék vagyunk a papTaní-
tói tanácsban. Én nem is vitázok. Arra is emlékszem amit 
tegnap mondtál a jász mesédben: „…Miként szóljunk a 
világhoz, fordult jó Jas Balarámhoz. - Legfelsőbb meg annyit 
szóla; - Ne hogy tudjon, bárki róla. Tartsa néped tudás 
titkát…” - én tartani fogom, ha már megtisztelsz. 
- Köszönöm. Szóval, a bizonytalanság nőtt, ezért Asmata 
nagyasszony megerősítésért ment, szintén keletre, de lévén 
hogy ő asszony, a sors nem Balarámhoz vezérelte, hanem 
annak hugához, Szubadrához. Szubadra ugyancsak elmondta 
az Abszolút Igazságról szóló tudást, ahogy azt a nők képesek 
kezelni. Ezt Asmata könyvének nevezzük, mert nálunk As 
városában van papír, ahogy nálatok az agyagtáblák és az ilyen 
papír lapokra rótt szövegeket összefűzik és azt könyvnek 
hívjuk. Ugye az agyagtáblákat nem lehetne összefűzni.  
- Éppen lehetne, csak minek a’ csak szerencsétlenkedés 
volna. - jegyezte meg szokásos kedves malíciával az öreg.  
- Hiába a Bizalmas Tanítás, hiába Asmata könyve, Jas mes-
tert kétségek gyötörték, mert a jász nagycsaládok nem akar-
tak érteni, nem akartak őszintén hajlani. A Legfelsőbbhöz 
fohászkodott segítségért -akit Hari néven is említettem már- 
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és aki oda vezérelte Nárada munit, aki egy vándor tanító, de 
olyan különleges, hogy nem csak a Földön képes vándorolni, 
de még a különböző bolygórendszerek között is. Szóval nem 
akárki. Ő erősítette meg Jast, mint tanítványt a már tegnap 
említett 1118 pontos intelmével, ajánlásával. Mivel ez egy 
gyűjtemény, ezért nevezzük Nárada Puránának is, hisz Tőle 
származik. 
- Felfogtam. - nyugtázta PapTanító - és ha gondolod, még 
egy kérdéskört összefoglalhatsz. 
- Én már rég elvesztem. - jegyezte meg, kissé keseredetten 
Vezető. 
- Bezzeg üzleti számolásban még olyan friss volnál, hogy 
senki be nem tudna csapni. 
- Úgy van. Tegnap esete én meséltem vendégeimnek a 
szitákról. Tudod ?  
- Igen. Tőlem hallottad. 
- Ez is igaz. A te szitáidon az értékes tudományok akadnak 
fenn, az enyéimen az üzletiek.  
- Kedves Tanító ! Megpróbálom összefoglalni a Bizalmas 
Tanítás esszenciáját és majd legközelebb fejtjük ki még a 
kifejtendőket. 
- Legyen úgy. 
- A MINDEN -mint esszencia- hét tudnivalóból áll: 
Első tudnivaló: 
A MINDEN mindenben benne van, mindent áthat, mégis 
minden a MINDEN-ben nyugszik. A MINDEN-től semmi 
nem független, miközben a semmi is a MINDEN része. A 
MINDEN őnmagában teljes, nincs ideje, tere és vágya, nincs 
kezdete, vége, nincs terve és nincs neki iránya. A MINDEN 
nélkül, minden értelmetlen. 
Második tudnivaló: 
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A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek 
része, minden benne van, s mindennek figyelője, mozgatója, 
felügyelője és minden elszenvedője. Szétterjeszti önnön 
magát, önmagán belül; időben, térben és létben, szét a 
végtelenben, mi csak őbenne véges. MINDEN mindennek 
és önmagának oka, áthat mozgót, mozdulatlant, érzetet, 
vágyakat. 
Harmadik tudnivaló: 
Megosztja önmagát, teremtve magában -részben az egész- 
önös tereket. Alkot szabályokat, súg a térbe rezgést, levegőt, 
földet és vizeket. Teremt önképére szabad lélt végtelent, 
majd hagyja szabadságban vétkezni a teljes részeket. 
Negyedik tudnivaló: 
A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem múlható. Mi 
őt meghaladná, a MINDEN-t zárná ki, mint valót. Meghalad 
mindenben mindent és mindenkit, ezért jóban rosszban, 
nemesben galádban; jobb egyedül csak őt tisztelni. Kép-
zelettel bíró lényei teremthetnek maguknak  neveket, képeket 
kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el. A 
korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel, azt 
szolgálja, isteníti,  hívja segítségül amikor baj érte. 
Ötödik tudnivaló: 
A MINDEN-en belül minden meglelhető, terek, személyek, 
rezgések és képek, képzetek, energiák, szelek, zűrzavar, béke, 
csend és félelem, mind megfér egy helyen. Vannak sosem 
múlók, vannak kelők-nyugvók, megnyilvánultak és sohasem 
láthatók. Ami változatlan, azt változó fel nem fogja. Ami 
változik az születik, majd elhal, míg él növekszik, gyengél-
kedik, tanul s kezdi újra. 
Hatodik tudnivaló: 
Változó létformákban változnak eszmények, emberi elmé-
ben, milliárd elmélet. Ezen rész-egészben földünk életterén, 
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Nap-nál istenibbet lény hiába remél. Nálánál nem kell 
menedék jobb legyen, szebb, erősebb e körben ki lehet. Nem 
kell emberképre formálni, csak hagyni, ésszel félni, szeretni, 
befogadni s -hatni. Itt is a MINDEN a közép, mint bárhol, 
akár semmiben, mennyben, vagy más világon egyre megy. 
Múló érzetekben megnyugvás nem lehet. 
Hetedik tudnivaló: 
Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől 
elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, 
korlátolt önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, ön-
maga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel. Megtenni 
önmaga; mit kéne képtelen, s mi segítség bentről jön elfojtja 
szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a 
MINDEN erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik 
mindent áthatva, minden égit és földit magukhoz ragadva, 
hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellem-
nek kiutat nem hagynak. 
 
Az öreg becsukott szemmel ült a padon. Hosszan hallgatott. 
- Várj nyugodtan. - suttogott Vezető - Úgy látom mára elég 
lesz. 
- Köszönöm a bizalmat, hogy megosztottad kincseidet. - 
szólt elmélázón, mint aki valamifajta révülésben van. - Men-
jetek nyugodtan, én most jól érzem magam itt ezen a gyenge 
Napon. Holnap ilyen idő tájt elvárlak. 
- Áldás ! Áldás ! - szóltak a távozók, miközben a fiatalasszony 
könnyed mozdulattal lerázta kendőjéről a rátapadt fűszálakat 
és összehajtva vetette át a vállán. Melegség járta át szívét. 
Még sosem találkozott ilyen hallgatósággal és nem a karaván-
vezetőre gondolt. 
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ORVOSLÁSOK 
 
Az utcára érve a házigazda javasolta, hogy sétáljanak át 
orvosBarátjához, megnézni mire jut a két gyógyító és ha An  
is úgy gondolja, ő leváltaná Voguzt kisérői szerepéből, hogy 
az ifjú pár újra kilovagolhasson a baktriánokhoz, Szél és 
Voguz barátkoztatására. 
- Üdvözöllek Barátom ! - tértek be az orvosi tanórára - Hogy 
látod mekkora a rés Vera és a Te tudományod között ? 
- Üdvözöllek, nem nagy. - reagált a házigazda. 
- Ennek örülök. Voguz, ha nincs ellenedre megkértem felesé-
gedet, hogy folytassátok a barátkozást Széllel, hogy minél 
előbb megejthessük a fedeztetéseket. A lovak nem úgy van-
nak mint mi emberek, akik egész évben készek vagyunk az 
üzekedésre. Tisztes jószágoknál csak adott éves ciklus felel 
meg a párosodásra, hogy utódok születhessenek, az én 
kancáim meg most kivánósak. 
- Jól mondod Barátom ! - csatlakozott OrvosTanító - Akár 
tanulhatnánk is az állatoktól tisztességet. 
- Látjátok már az irányt ? - kérdezett Vezető. 
- Igen. Jó az irány. Vera ugyanúgy viszonyul betegségekhez, 
mint én. Az egész embert értékeljük, nem csak ilyen-olyan 
tüneteket. Abban is egy a gondolkodásunk, hogy minden be-
tegség, rendellenesség csak tünet és legfőbb dolgunk elsőre 
nem a tünet megszüntetése, hanem az ok kiderítése. Ha tud-
juk az okot, a gyógyítás sokkal ígéretesebb. 
- Ha megszűnik az ok, elmúlik az okozat. - szólt hozzá 
lelkesen Vera. 
- Látom barátom el akarsz csábítatni ! - huncutkodott Orvos-
Tanító. 
- Mert, hogy ? 
- Olyan felséges hölgyet küldtél ma hozzám, aki bármely 
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elegáns sumer asszonynak méltó vetélytársa lehet. 
- Ez csak a ruha. - szólt közbe An. 
- Lehet, hogy csak ruha, de azt sem képes mindenki méltóan 
viselni. Belül mindannyiunk szép, kívülről mégis sokfélék 
vagyunk. 
- Barátom, megengeded, hogy leváltsam Voguzt, hogy dol-
gukra mehessenek ? Addig én terhelnélek majd társasá-
gommal. Megígérem nem fecsegek. 
- Úgy szokott lenni. - nevetett fel OrvosTanító - Persze, 
menjenek a fiatalok. Előttük a jövő, mi már csak ráérősen 
vagyunk. 
- Te, Barátom ! Nekem még komoly terveim vannak. 
- Már megint útra kelsz ? 
- Még nem, csak ha az itteniek elrendeződtek, de amint 
végeztél Verával, An PapTanítóval és Voguz is a rábizot-
takkal, természetesen irány kelet. Te is tudod, a Nap ott kel, 
nyugaton meg lehanyatlik. 
- Még hogy beléd nem szorult bölcsesség ? - dicsérte meg An 
jótevőjüket. 
- Na menjetek dolgotokra. Jót ne halljak felőletek. - tetézte 
újabb otromba vicceskedéssel Vezető. 
 
Az ifjú pár alig várta hogy Vezető palotájánál újra lóra ül-
hessenek és láthassák kedves fehér lovukat. 
 
 
SIKERES BARÁTKOZÁS 
 
Vacsoraidőre mindenki hazaért, így közösen ültek asztalhoz 
a ház asszonyaival együtt.  
- Szépek vagytok. - hízelkedett ElsőSzámú - már csak Voguzt 
kell rendbe szedni. 
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- Köszönjük, büszkén viseljük a gyönyörű ruhákat és a saruk 
is elegánsak, hiába egyszerűek, meglátszik készítőjük mes-
terségbeli tudása. 
- Mi a helyzet Széllel ? - kérdezte kíváncsian a házigazda. 
- Minden rendben lesz. - szólt Voguz röviden. 
- Mikor odaértünk, mint ha Szél mindkettőnknek örült 
volna, hisz korábban ügyet sem vetett rajtam kívül másra. 
Nagyon fenn tudja hordani az orrát. - részletezte An - Le-
kötöttem róla az ingdarabot és azt figyeltem meg, mint ha 
jónéven venné amikor Voguz mellélépett, hogy újra érezheti 
a megszokott szagot. Talán meg is kedvelte, hiába férfiszag. 
- Látod, azért nekem is van fogalmam a szelidítésről. - 
dicsérte sajátmagát Vezető. 
- Szerintem akár holnap délidő után kimehet Voguz segéd-
kezni, ha te is úgy gondolod.  
- Az nagyon jó. Reggel ki is vezettetem a sállzó kancákat a 
lovászokkal, legyenek kéznél, ha már úgy kívánják. Mi majd 
átmegyünk Verát hazakísérni PapTanító után. Mert azt is 
tudni kell ám, hogy nem mindig elég egy hágatás, tudod 
Voguz ? - amit valójában csak a két férfi értett a helyén. 
- Szél még nem fedezett, biztosan jót tesz neki is, nem csak 
a kancáknak. 
- Ebben biztos vagyok. - helyeselt Vezető, mint ezügyben is 
tapasztalt - már alig várom a csikókölyköket. 
 
A vacsora kedélyes hangulatban zajlott le és mindenki elé-
gedetten tért nyugovóra. 
- An. - szólt Vera, már az ágyból - Tegnap beszéltünk arról, 
hogy a nő választ. Meg hogy a női sejt dönti el, hogy be-
enged-e hímet vagy sem. Te döntöttél már ? 
- Igen. - válaszolt a fiatalasszony határozottan. 
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- Akkor mire vársz. Férj és feleség nem azért szokott külön 
aludni, hogy ha az asszony úgy gondolja, ne kereshetné fel 
urát. 
- Gondolod ? 
- Gondolom. 
An némi zavart matatással, kezében a kis olajmécsessel indult 
át Voguz szobájába. Szerencsére a derengő fényben nem 
láthatta Vera, a fiatalasszony izzó arcát.  
Csak kora hajnalban tért vissza. Mikor Vera félálmos- és An 
csillogó tekintete találkozott, mindketten elmosolyodtak.  
- Aludjunk, még korán van. - motyogta Vera nagyot sóhajtva, 
de már aludt is tovább. 
 
 
MI MARADT A SZITÁN ? 
 
Másnap borongós volt az idő, talán még esőre is állt, amikor 
PapTanítót a kerengőn találta An és Vezető, de nem egyedül. 
- Kedves papTanító társamat kértem segítségül - kezdte 
rekedtesen az üdvözléseket követően az öreg - Több szita 
többet fog. Az én öreg szitám, már imitt-amott szakadozott. 
Könnyen áteshetnek értékes szemek is. Benne feltétel nélkül 
megbízok. Annyit ad tovább, amennyit hallgatói elbírnak. 
- Tegnap mennyi maradt a szitán ? - érdeklődött Vezető. 
- Egyben maradt minden, szépen rendben a szita szövetén. 
Úgy gondolom nem veszett semmi kárba. 
- Ennek örülök, de ha megbocsátotok én leváltanám Vera 
bátyját OrvosBarátomnál, hogy mehessen baktriánjaimhoz 
lovak fedeztetésében segédkezni. An páratlan csődöre jól jön 
vérfrissítésre. 
- Az is fontos. - nyugtázta a fiatalabb, bár az öregnél nem 
sokkal kevesebb évet számlálható papTanító. 
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- Ha végeztünk Verával, eljövünk a fiatalasszonyért. Nyu-
godtan terheljék egymás szitáját. - azzal magukra hagyta a 
bölcselkedőket. 
- Kedves Uraim ! Úgy gondoltam, hogy a 640 szakaszos 
Bizalmas Tanítást hat nap alatt adnám át. Minden üzenet-
részt kétszer-kétszer felidézve. 
- Jó lehet úgy. - helyeselt a fiatalabb -mégis idős- papTanító. 
- Házigazdámtól úgy hallottam, hogy a sumerek nagy tisz-
teletben tartják a kettes és a hatos számot. 
- Jól hallottad. 
- A kettő, világunkban a legtermészetesebb. A Legfelsőbb e 
teremtettségében a kettősség - kezdte An - a változás hor-
dozója. Fény - sötét, jó - rossz, van - nincs, élet - halál, derű 
- ború … és a többi. Lám most be is borult és már szemerkél 
is, míg tegnap derült. Itt mindig minden változik. A megállás 
halál. 
- A hat a kettőből indul. Ott van egy nap, aminek fele világos, 
fele sötét. Kettős. Sumer hagyomány ezeket tovább felezi, 
ketté osztja és egy ilyen negyedet hat időegységre oszt, ahogy 
két, hat-Holdciklusos félből áll egy év. - magyarázta a fia-
talabb papTanító. 
- Jász szent száma a négy. 
- Mert ? - kérdezte Dumuz. 
- Mert világunkban igen sok a négyesség. A négy világkoszak; 
arany-ezüst-bronz-vas kor. Természetben a négy évszak; 
tavasz-nyár-ősz-tél, a négy égtáj; észak-kelet-dél-nyugat. 
Családban; az apa-anya-fiú-lány négyes. A durva fizikai 
elemek közt; a föld-víz-levegő-tűz négyessége. A finomak 
között; a tér-ész-értelem-hamis én(ön)tudat. Emberi osztá-
lyokban; a gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő, 
meg a négy életrend, az emberi életben; tanuló-családos-
visszavonult-lemondott. 
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- Figyelmes felosztások. - szólt elismerően a fiatalabb.  
- Járjunk egy kicsit. - javasolta Dumuz - An mondta, hogy a 
megállás halál. - és az öreg An-ra mosolyodva, elindult a 
kerengő baloldali szárnya végén lévő szobácskájától vissza-
fele, a bejárat irányába. 
- Elnézést. - állította meg An - Kérhetem, hogy a másik 
irányba menjünk körbe-körbe ? 
- Mert, hogy ? - tanácstalankodott a fiatalabb. 
- Miként Nap-Királyunk is balról jobbra vándorol az égen - 
mikor felnézünk- ez a forgási irány a kedvezőbb. Ez a jó, az 
ellenkező irányba forgató a nemjó. Az talányos, hogy Föld-
Anya -mint bolygó- miért forog balra, miközben az is csak 
nézőpont kérdése, hogy felülről-, északról, vagy alulról-, 
délről szemléljük.  
- Biztos, hogy a Föld kerek ? - kérdezi őszinte érdeklődéssel 
a fiatalabb - Nálunk a Tanácsban ez még vita kérdése. 
- Biztos. Így hallottam mestereimtől. Meg aztán házigaz-
dánknál láttam olyan térképet, amit a Himálaja fölötti útjáról 
hozott, egy cserzett bőrre festve és azon két kör ábrázolja az 
egyik oldalt és a mások oldalt vizeivel, meg szárazulataival. 
Mivel, hogy egyszerre a két oldalt ugye nem láthatjuk, ahogy 
HoldAnyánk is mindig csak egyik arcát mutatja. Visszatérve 
a forgásra, mondhatnánk, a jobbra forgatás pozitív, míg a 
balra forgatás negatív. A jobbra, a jobb-, a balra, a balsors. 
Bizonyára találkoztatok már a NapKereszt jelével, néha 
forgórózsának is mondják, Ind földön szvasztikának neve-
zik. Az is, ha jobbra forgat építő, míg ha balra, akkor elsö-
tétítő, romboló, pusztító ! 
- Eddig erre nem fordítottunk figyelmet. - jegyezte meg a 
fiatalabb - Legyen úgy ! Legyünk pozitívak, építők. Nem sze-
retnénk rombolni. 
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- Említettem Dumuz Atyának az Abszolút Igazságról szóló 
tanítást, de azon belül majd még érdemes lesz kitérni a 
lényeg-elvre, a vissz(a)hatás- és az azisnemis törvényekre. 
- Eligazítanál bennünket, hogy mik ezek ? 
- A lényeg-elv azt próbálja érthetővé tenni, hogy mindennek 
van lényege. Élőnek - élettelennek, éginek - földinek. Jász 
úgy nevezi; lél, amit sokszor és sokhelyen léleknek is mon-
danak, de csak részben fedi egymást a kettő. A lényeg a lél. 
Ehhez tartozik, hogy sosem valaminek-, vagy valakinek lesz 
lényege, hanem mindig lényeg-, azaz egy-egy külön önálló lél 
ölt magára, hol élő, mikor meg élettelen formát, testet, 
alakot. Miként az ember ruhát. Azután mint nálunk em-
bereknél, ha egy ruha elkopik, akkor felveszünk egy másikat. 
Ami talán még a legfontosabb, minden lél -azaz lényeg-
alkotó- semmi anyagival nem rendelkezik és eredendően 
örök + teljes tudású + boldog. Tehát -akár- ha mi, tökéle-
tesen megszabadulnánk -hamis- anyagi/testi azonosulásunk-
tól, akkor felszínre juthatna lényeg-alkotónk a lél, Aki -ugye 
Aki- azaz személy ! és örökkévaló, teljestudású és boldog 
lehetne. 
- Ez világos, még ha nem is az. 
- No látod, ez is az azisnemis törvény megnyilvánulása, hisz 
az azt jelenti, hogy az egyidejű azonosság és különbözőség 
állapota. Szinte mindig minden az is, meg nem is az. Mint 
például a világunk, ami valóság is meg illúzió is. 
- És a vissz(a)hatás törvény ? 
- Az szintén önmagáért beszél. Vitathatatlan, hogy ha valami 
történik, annak következménye van. Ezt karma törvénynek 
is mondják, aminek a lényeges eleme, hogy jónak jó, nem-
jónak nemjó következménye-, értsd visszahatása van. 
- Magától értetődik. 
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- Itt talán vége is lehet a bevezetőnek azzal a három kötő-
erővel ami a Legfelsőbbtől származik és semmi nem mellőz-
heti e világban. Ezek hárman vannak; jó – szeszély – nemjó. 
A jó a Legfelsőbb felé segít, a nemjó Tőle elfelé, míg a sze-
szély csapong a kettő között. Ebből van a legtöbb.  
- Ennyi az egész ? - szólt hamisan az öreg - Csekélység, csak 
sajnos egy egész élet nem elég megvalósításához és még a 
Bizalmas Tanítást, meg a Tanítvány üzenetét el sem kezdted. 
- Ezért van több élet. - egyszerűsíti le a dolgot An. 
- Az nálunk nem elfogadott. - jegyezte meg kissé szigorúan a 
fiatalabb papTanító - Itt nem csak a nép, meg mi pap-Taní-
tók, de még Urunk, Uruk város uralkodója is az égi felszüle-
tésre készül. Ur városában és Elám vidékén is így tartják. 
- Tudom. Nem is firtatom, bár nélküle nem igazán érthető 
meg a MINDEN.  
- Még az is van ? - némi méltatlankodással megjegyezve a 
fiatalabb - és mindez, egy pusztai nomád nép fejében ? 
- Bizony. - és szokatlanul nem volt semmi szerénység An vá-
laszában - Tulajdonképpen a MINDEN minden. Ezt tegnap 
felvázoltam Dumuz Atyának és ma úgy értettem, hogy egé-
szében értékelte. Minden tegnapi mondandóm fennakadt el-
mélye szitaszövetén. 
- Így van. - helyeselt az öreg - Még ha karavánvezető keres-
kedő barátom szitáján át is folyna mind. 
- Én nem aggódok ilyesmi miatt. - folytatta An - A finom 
szitákat ugye lószőrből szővik. 
- Igen. 
- A lószőr egy csodálatos anyag. Finoman fogazott, miköz-
ben igen erős. Ha egy húron kifeszítve végighúzzuk, meg-
szólaltatja azt. Ha egy ilyen szitán ugyan minden át is folyik -
netán- attól még a kis fogacskákon megmarad annak nyoma. 
Ha sót szitálunk át egy lószőr szitán és semmi nem marad a 
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szita szövetén, megnyalva, a szövet sós. A sós édes is egyfajta 
kettősség. Édes tud lenni az Abszolút Igazságnak az az íze is, 
amit az ember nem is érzékel. Lényegi lénye azonban -a lél 
teljestudású, ahogy említettem- s így érzékeli mindazt, ami 
éri. Azért persze sosem árt egy kis só sem. Azt pedig hatá-
rozottan állítom, ha valamit sokan állítanak, annak attól nem 
lesz több igazságtartalma ! 
- Te mindent tudsz ? - kérdezte gyanakodva a fiatalabb pap-
Tanító. 
- Ugyan, én csak egy száj vagyok, ami közli azt, amit meste-
reitől hallott, kapott. Miközben igaz a kérdésed -látod azis-
nemis- én a MINDEN-t tudom ! Nem pedig hiszem ! 
- Hogy ? 
- A hit az magában hordozza, hogy vagy úgy van, vagy nem. 
Igazából még hívő is bizonytalan. Az elkötelezettebbjei 
akarják hinni, a felszínesek, akik csak be akarnak tagozódni a 
sokságba, hogy ne legyenek problémáik, -tettetett- álhitben 
élnek. A tudás tudva tudja, hogy az úgy van és nem makacs-
ságból. 
- Hát te asszony ! Őszintén meglepsz. Ilyen elmefuttatások 
még a tanácsban sincsenek. 
- Nem baj. Mindenki azt kell élje ahol tart, akkor része a 
rendnek. Akár a több, akár a kevesebb; ’túl’ azaz nem jó, 
mondhatni ’nemjó’ által meghatározott, miközben az ami 
neki nem való, lehet hogy ’jó’ s látod, megint egy azisnemis. 
Tehát a nemjó lehet jó, csak akinek az nemjó, az még nem 
érett a jóra. 
- Kezdem sejteni. 
 
 
EZER KÖZÜL EGY 
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- Egy helyt úgy szól a Legfelsőbb a Bizalmas Tanításban, 
hogy: „ezer ember közül ha egy, ki őszintén törekszik, ezer 
ilyen közül talán egy, ki lényem megérti”. Házigazdámtól úgy 
hallottam, hogy Uruk városának nagyjából hatezer lakosa 
van. Tehát hat ember lehet itt nálatok, akik őszintén 
törekszenek az Abszolút Igazság megismerésére. 
- Ezerszer ezer, azaz egymillióból, ha egy ? Aki megérti ? 
Akkor lehet, hogy nálunk senki nincs ilyen ? - tanakodott fél-
hangosan az öreg. 
- A Legfelsőbb nem részrehajló, nem egyénválogató, hisz 
Nála van a valódi ’szeretet’. A valódi ’szeretet’ az örökös-, 
elvárásnélküli adás és mindez részrehajlás nélkül. Nézzetek 
fel a Napra, annak isteniségét talán senki nem vonja két-
ségbe. Ő nem Isten, de olyan. Bármi elvárás nélkül csak ontja 
éltető sugarait -kellő okból a pusztítókat is, amitől leginkább 
FöldAnya külső ruhája véd meg bennünket- és mindenkire 
egyformán süt, válogatás nélkül. A Legfelsőbb is ilyen és 
számunkra is ez a hozzáállás volna az üdvös. A tudók- és az 
érdeklődők-, vagy törekvők eloszlása egyáltalán nem egyen-
letes a világban.  
- Te egymilliomodik vagy ? - kérdezte gyanakvóan a fiatalabb 
papTanító. 
- Biztos, hogy nem ! - szólt határozottan An - Én tudom, 
hogy még nagyon sok mindent nem tudok, de türelmes és 
belátó vagyok. Nagy valószínűséggel ebbéli életemben el sem 
jutok addig, hogy a Legfelsőbb lényét megértsem. Tudva 
tudhatom Személyét, sokat tudhatok az Abszolút Igazságból, 
de az Ő lényét meg nem érthetem. Végessel végtelen fel nem 
fogható. Az biztos, hogy Jas mester és Asmata nagyasszony 
egymilliomodik, kicsiny jász csoportunkból. Mindkettőjük, 
külön-külön. Lehet, hogy ide meg nem jutott egymillio-
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modik. - mosolyodott el kedvesen- Ne haragudjatok ! Én ezt 
nem tudhatom. 
- Még erről a MINDEN-ről, mint megnevezés, mondanál 
valamit ? - kérte a fiatalabb Tanító. 
- A MINDEN körülbelül olyan szó, mint az hogy Isten, mely 
kifejezést ti is használjátok, meg sok más nép a maga nyelvén. 
Azt is mondhatnánk, hogy egyfajta pozíció, állapot, minőség, 
rendeltetés … de ilyen nevek, hogy MINDEN, vagy Isten, 
de akár Legfelsőbb, nincsenek. Ezek nem nevek ! Olyan mint 
ha mindenkit úgy szólítanánk meg, hogy ember. Persze néha 
ilyen is előfordul. Igazat mondanánk, csak ilyen nevű ember 
nincs. Mindnyájunknak van saját -megkülönböztető- neve, 
van akinek akár egy élete során több is. Ugye Dumuz Atya ? 
- sandít az öregre - Név a Balarám, név a Hari, de az, hogy 
Teremtő, FennValó és a többi, nem név. Lesznek olyanok, 
akik úgy fognak imádkozni, hogy „szenteltessék meg a Te 
neved” de hogy mi az a név, azt senki se tudja közülük. 
- Te valóban igen művelt vagy An. - nyugtázta az öreg. 
- Nem mondanám. Írni, olvasni nem tudok. Egy bizonyos, 
feneketlen az agyam. - mosolyog - Mestereim pedig töltöttek 
is bele sokat tanításaikkal. Bár a lehetőség mindenki előtt 
adott. Engedjétek meg, hogy egy kis példázatot idézzek a 
szájhagyományos jász bölcseletekből. 
- Halljuk. 
- Alszik a tudás szunnyad, milljomrét burkú börtönében, 
gazdáját ezer örv fogja, vágyak zablája százfele húzza. Elvan 
a tudás el csendesen így, ám sötét burok hálórengetegén át, 
lehetőség ha feldereng, mindjárt mozdul súgva pisszen, ha 
csepp napfény éri is. Amint érzi remény fokát, tudás szólal 
hangosan, vágy és szándék belül mozgat, tett a jóra kívül 
bont, amint fogy a burok réte, felüvölt a szent tudás. Feszít 
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zajong s nincs már vége, ha vágy megmarad, tett nem lohad, 
felszínre jut bízva lásd. 
- Azt mondod, hogy mindenkiben ott szunnyad a tudás ? 
- Igen. És az olyan tudás, amit nem tanítanak és nem lehet 
tanulni. A királytól a csatornatöltelékig, mindenkiben. 
- No, ez meglehetősen sajátos megközelítés. 
- Ha elfogadjuk, hogy lényegi lényünk, a lél, többek között 
teljes tudású, akkor mi a kérdés ? 
- Ha elfogadjuk. 
- Igaz. 
- Leányom. - kéri az öreg - Tedd már világossá a különb-
ségeket, MINDEN-tudat, minden tudás és teljes tudás 
között ? 
- A MINDEN-tudat tudatosság a MINDEN-ről, Aki Isten, 
Aki a Legfelsőbb. Lehet- és van is számtalan Felsőbbség, 
meg Fél(ig)Isten, de csak ő a ’Leg’ és mindenben. 
A minden tudás, az valójában nem létezik -hisz arra is ér-
vényes hogy minden végtelen, ami végessel fel nem fogható, 
teljes mértékben- tulajdonképpen a tárgyi tudás ilyen, amit 
lehet tanulni, csak azután a halál pillanatában mind elmúlik. 
A teljes tudás, pedig az Isteni lél természetes sajátossága. 
Tudás mindarról, ami a MINDEN és a lél számára érdem-
leges, hisz egyikük sem anyagi, hanem 100%-ban lelki, azaz 
anyag feletti, anyagon túli. Ez az a tudás, amiről az előbbi 
példázat szólt. 
- Úgy gondolom mára elég lesz a szitálni való. - jelezte az 
öreg - Tudod lányom nekünk nem csak sok érdekeset, meg 
újdonságot mesélsz, de ugyanakkor óriási felelősséget is 
raksz a vállunkra. Kinek- és mit adjunk tovább ? Az, hogy mi 
papTanító társammal mit hogyan dolgozunk fel, az a mi 
dolgunk, de mi kerüljön a Tanács elé, mi a többi papTanító 
elé egyénileg és mit üzenjünk a sumer fogadókészséghez 
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igazított tudományból Uralkodónknak, akin keresztül -az Ő 
döntése szerint- mi jut-, mi juthat-, mi jusson el a néphez ? 
- A jász egy szabad pusztai, nomád nép lett. Míg As-ként, As 
városállamában éltünk, őseinknek is okozott ez fejtörést -
megjegyzem, hogy ott és akkor az As tudás nem ez volt- 
Akkor még sem Jas mester, sem Asmata nagyasszony nem 
hozott Isteni üzenetet, sem Nárada nem segített még Jas 
mesternek. Azt mára már látni, hogy mindegy hogy milyen 
volt a régi As hit, nem volt képes megakadályozni, hogy ki 
ne törjön a nézeteltérés és nem csak a falakon belül, de a 
családokon-, külső kapcsolatokon keresztül másokkal is. 
Kívánom, hogy a sumerek között mindig maradjon meg az 
egyetértés. 
- Mi is arra vágyunk, de egyre nehezebb. - nyugtázta a fiata-
labb papTanító. 
 
 
TANÍTÁSI TERV 
 
- Áldás ! Kedves Tanítók. - toppant be a karavánvezető derű-
sen Verával, miközben a szemerkélő eső már rég elállt, a 
társalgók mégis egyre csak körbe-körbe jártak, a kerengőn, a 
tető alatt, természetesen jobbra forgatólag. 
- Épp berekesztettük a mai szentenciákat. - fogadta az 
üdvözlést Dumuz Atya. 
- Szentencia ? Az, ha jól tudom rövid, velős, igazságot 
kifejező mondás. Hát nem voltatok rövidek. 
- Az is, meg vélemény jelentése is van. - pontosított a 
fiatalabb papTanító - Hisz még nem tudjuk An szavaiból mi 
az igazság és mi a vélemény. Mert, hogy ugye véleménye 
bárkinek- és bármilyen lehet. 
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- Ez is egy vélemény. - nyugtázta An, lehet hogy kicsit szem-
telenül, de senki nem figyelt fel rá. 
- Ő Vera, An sógornője. - mutatta be Vezető az özvegyet - 
népe gyógyítója és orvosBarátomhoz hoztam továbbtanu-
lásra. És képzeld Öreg Tanítóm, OrvosBarátom azt mondta, 
hogy nincs nagy rés az ő és Vera tudományában.  
- Ennek igazán örülök én is. - válaszolt az öreg - és ezt biz-
tosan nyugodtan elmondhatom a Tanácsban, hogy két 
pusztai -NŐ !- vendég érkezett városunkba és egyik böl-
cseletben, a másik orvoslásban nagyszerű tudással rendel-
kezik, azzal szemben amit mi elképzeltünk felőlük. 
- Mond ki nyugodtan, sötét tudatlanoknak állítottuk be őket. 
Így magunk között elmondhatjuk és tudom sem Vera, sem 
An nem sértődik meg, sejtik ők ezt, hisz nem tudatlanok. 
- Tudjuk. - nyugtázta Vera, hangjában a legcsekélyebb sér-
tettség nélkül. 
- Mivel az orvostudomány gyorsan kipofozható, kérlek ben- 
neteket, hogy a bölcseletbéli fáradozások se tartsanak hóna- 
pokig. - mosolygott. 
- Már megint mennél ? - kérdezte az öreg. 
- Még nem, de a fiatal párra, meg Vera orvoslására szüksége 
van a kis pusztai klánnak. Akadnak ott teendők. Vannak 
betegek, sebesültek, meg a szomszédos törzzsel is viszály 
támadt, Vera férjét is azok vágták le. Kellenek az olyan 
vitézek mint Voguz, meg An. 
- An is vitéz ? - csodálkozott el a fiatalabb papTanító. 
- De még milyen ! Ti a Tanácsban levegőt se kapnátok, ha 
meglátnátok lovagló-, de különösen nyilazó tudományát. 
- Szóval An asszonyság, anbalfabéta fiatalasszony és nem 
csak a magas bölcselet hordozója, de még harcos is ? 
- Náluk ez így dukál. Egyszerű élet, magasszintű gondol-
kodás és hadrafoghatósága asszonyoknak is. 



153 

 
 

- Kedves Lányommal -mondta, hogy nem neheztel ilyen 
megszólításért- kétszer hat nap alattra gondoltuk az eszme-
cserét. Utána mi addig rágjuk, szitáljuk amíg kedvünk tartja, 
An-t hazaengedjük. - foglalta össze az öreg.  
- Annyira azért nem sürgetős, biztosan ők is szívesen ismer-
kednének még a sumer élettel. - vélte rövidnek Vezető az 
időt, hisz annyi alatt még azt sem tudhatja meg -biztosan- 
hogy a kancák megfogantak-e. Mármint úgy az állati-, mint 
az emberi kancák. 
- Holnap elvárunk An és belekezdünk a Bizalmas Tanításba. 
Már kíváncsian várom. - mondta őszinte érdeklődéssel az 
öreg, az első találkozáshoz képest, egyre virulóbb állapotban. 
Hiába tudósnak a tudás a kenyere.  
 
 
HONNAN HOVA TOVA 
 
Vacsora időben újra együtt voltak háziak és vendégek. Egyre 
otthonosabb és közvetlenebb lett hangulat és viszony. 
- Most te mesélj Voguz, mi hír a baktriánoknál ? 
- Jó Uram ! Minden szépen ment. Szél kezes volt -legalább is 
hozzám- a kancák meg csak úgy vigyorogtak, amikor jó volt 
nekik.  
- Lovászaim ügyesek voltak ? 
- Úgy láttam igen jártasak, nem csak a lovak terén, de a bak-
triánokat illetően is.  
- Azokkal is ők bánnak. Nem tartok én külön tevepásztort 
meg külön lovászt. Kereskedő vagyok én, nem jótékonykodó 
pénzpocsékoló. 
- Nálunk is úgy van, mindenki kitanul mindent, hogy szükség 
szerint lehessen az embereket cserélni. 
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- Köszönöm, de tudod egy hágatás nem hágatás. Két hágatás 
fél hágatás, háromhágatás egy hágatás. - nevetett, ahogy a 
száján kifért. Tényleg még a hasát is fogta, amit azért az 
asztaltársasság nem értett, de örültek hogy ház ura jókedvű. 
- A mi klánunkban van egy mondás: - kezdte Vera - A 
családban, ha anya boldog, mindenki boldog. Úgy látom, 
nálatok ez úgy módosul, ha a családfő boldog, akkor min-
denki boldog. 
- Így bizony ! - helyeselt Vezető - Miért Kedveseim ! Nem 
vagytok boldogok ? 
- DE ! azok vagyunk. - szólt a három asszony kórusban, de 
mindenki tudta, hogy ez a „boldogság” nem az a boldogság. 
- An ! Ha megkérlek, mondanál most olyan mesét népedről, 
amit Voguz és Vera sem hallott még ? - váltott témát Vezető. 
- Természetesen, olyan is akad. Úgy tartjuk a szájhagyomá-
nyosságban, hogy honnan hova tova. 
- Már a címe is bíztató. - jegyezte meg az egyik asszony kedé-
lyesen. 
- Címet mindig adunk és versekbe is szedjük meséinket, amit 
azért hívunk meséknek, hogy senki ne firtassa mennyi benne 
a valóság és mennyi a rege. Így könnyebb megjegyezni, meg 
ha kérik, nem kell találgatni, hogy - Tudod, az a lovas, vagy 
az a nyilas … ! - Ki tudja ki mire gondol. 
Egyszóval: Jász királyság puszta szélén, északlejtős hegy-
vidékén, sandán tekint reá a Nap, talpuk alatt föld nem 
szalad. Míves szikla faragásbúl, rótták házuk palotájuk, út-
jaikat lekövezték, soraikat egyengették. Szaladt szekér kopott 
kövön, virágzó kert nyílott rögön, megtalálták minden csíny-
ját, termést hozó víg csalitját. Volt itt erdő sziklaháton, lankás 
lejtőn ligetsávok, messze futó puszta szélen, végtelennel így 
beszéltek. Sok századon pompázott hon, bölcs királyok 
uralkodtok, rend volt béke, világ éke, bőség ült e nemzet-
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ségen. Nem csak királyik volt dicső, vitézeik messze hírlő, ép 
így szorgos kétkeziek, mindent látó tudós fejek. Asszonyaik 
bő erényben, gazdag ölük szeretetben, szépegészség gyerme-
kikben, ősről fira tisztességben. Sosem ismertek bilincset, 
rabláncot sem kerítettek, barátságban szomszédikkal, Barata 
föld uraival. Mindenük volt ami kellett, írást papírra vetettek, 
teljes hitük látó szemük, mindenségre nyitott szívük. Ol-
vasztották hegyek ércét, kovácsolták kardok élét, szilaj lovuk 
erősségük, karívezett nyilas kezük. Minden réteg biztont 
tudott, vérük sosem kavarodott, kerek egészt éltek haltak, 
hamvaikat vízbe szórtak. Volt itt mese, ősi rege, szépség ép-
ség tőgyökere, ezen szilárd alapokra, épült jász út kalan-
dokkal. Nagy Barata birodalom, első szülött fia vakon, nem-
látta a napvilágot, öccse viselt királyságot. Trónörökös lett ő 
előbb, mint azt adta volna idő, de hát mi jött gyorsan múlt 
el, szükségből a vak király lett. Ősi jászok vak királlyal, voltak 
nemes barátságban s hiába volt galád fia, becsületbűl kitar-
tottak. Oly-annyira hűek voltak, mikor kitört vita sora, által-
keltek magos hegyen, Kuru végzet mezeire. Ebben a nagy 
vérontásban, rokon rokont mind levágta, vitéz jászok oda-
vesztek, egyenes harc küzdelemben. Messze szállt a halál jaja, 
bánta asszonyaik haja, tar fejükkel sírtak ríttak, családfőt 
hiába híttak. Voltak fiak lóra termett, nyilazásra megérettek, 
de csatába nem mehettek, ők maradtak apjok hellyett. Né-
hány öreg tudós elme, tanakodott jó mi lenne, így hozta a 
bölcsek szava, Jas induljon jó tanácsra. Nem járt könnyen 
viselt tagja, kitartón ment erős bottal, vándorolt míg meg 
nem lelte, Balarámot fölkereste. Így fordult a jó tanácsért, 
legfelsőbbik tudományért, tudakolta mi volt oka, sorscsapá-
suk fő indoka. Kapott bizalmas tanítást, megértette nem 
ámítás, azzal tért meg véreihez, ahol minden romban hevert. 
Széjjel szakadt ős hagyomány, nem járt senki apja nyomán, 
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viaskodtak szomszédikkal, egymást marták nagy haraggal. 
Nem jó ez így szólt öreg Jas, városunkban ragály s vihar, nem 
maradhat itt a nemzet, örök harcban mind elveszne. Vándor-
útra keltek páran, elvadultat meg nem vártak, bevetették 
csöndben maguk, végtelen rét lett a honuk. Csudálatos tiszta-
ságban, természeti színpompában, lassan-lassan lecsitultak, 
természethez idomultak. Tudóssá lett mindamennyi, meg-
tanultak hidat verni, szőttek fontak és faragtak, szilaj harcos-
nak maradtak. Együtt éltek szűk családban, asszonyik is 
hadba szálltak, mikor szükség úgy kívánta, mindent tudott fi 
és lánya. Honnan hova, hova tova, ez lett jászok rendelt sora, 
egész volt és nem ostoba, dicső éltük nem mostoha. 
 
- Hát ezt szépen kikerekítetted. - dicsérte meg a házigazda - 
Legalább asszonyaim is kaptak egy kis képet, hogyan lettetek 
ti pusztai nomádok. 
 
 
MINDEN A MAGA ÚTJÁN 
 
Asztalbontás után, Vezető csak annyit mondott; - Minden-
kinek pihentető szép éjszakát és holnap delelőig ki-ki mú-
lassa idejét, ahogy tetszik. Azután úgy lesz, ahogy ma. Vera 
Voguzzal OrvosTanítóhoz, An velem PapTanítóhoz s miu-
tán rá bíztam, leváltom Voguzt, hogy mehessen a baktri-
ánokhoz. Hogy el ne tévedjetek, most gyertek végigvezetlek 
benneteket, hogy mindenki tudja mi hol van. - fejezte be nem 
kis célzatossággal és vendégeinek végig mutogatta, hol mi 
van, melyik szoba kié. Azt már Voguzra bízta, hogy itthoni 
kötelezettségét az éj leple alatt-, vagy nappal-, neje és nővére 
távollétében végzi el.  
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- Vera. Nem arcátlanság minden éjjel zavarni asszonynak az 
urát ? - puhatolózott An, mikor már kettesben lettek háló-
jukban. 
- Az étvágy dolga. Én sosem voltam nagyétkű, míg az uram 
élt, de van aki kívánósabb. Erre nincs szabály. 
 
Reggel Voguz megállapította, hogy az itthoni kötelessége 
nappalra maradt. Talán késhet annyit a baktriánoktól -mikor 
visszajön Vera kíséretéből hátasért- hogy szerét ejthesse 
vállalt kötelezettsége megkezdésének. És úgy is lett. Bár kissé 
fáradtan vágtatott a tevetelepre, de legalább az egyik asszony 
mosolyogva folytatta a napot, amit az a másik kettő elől sem 
rejtett el. 
 
Az orvosi tanulmányok mindkét félnek megelégedésére 
zajlottak, miközben An lassan, tagoltan, tőle telhető átszelle-
mültséggel idézte fel kétszer egymás után a Bizalmas Tanítás 
száz-száz szakaszát naponta a két papTanítónak. Nem voltak 
kérdések. Zúdultak a szent szavak a szitákra. A hetedik napra 
„már csak” negyven szakasz jutott, így akkor közösen össze-
gezték az addig elhangzottakat, hogy félreértés ne essék. 
 
Így teltek a napok megszokott rendjük szerint, bár mikor An 
érzékelte, hogy ifjú ura egyre csak fárad, megkímélte éjszakai 
látogatásaitól.  
- Majd ha vége lesz a fedeztetéseknek, újra jövök. - tapinta-
toskodott - Biztos szokatlan számodra ez a fuss ide, fuss oda. 
Annak viszont örülök, hogy Szél és te közötted minden 
rendben. Mivel a lovak sállása akár két hétig is eltarthat, addig 
inkább pihend ki magad éjszakánként. Én jól vagyok. 
 
Napi száz szakasz papTanítóknak, orvoslási szakterületek 



158 

 
 

tetőtől talpig naponta, két-két fedezés három asszonynál (egy 
ember-kanca egy nap) épp kitöltötte a hat napot, így a su-
merek kettes és hatos száma is figyelembe lett véve. Egy hét 
és az égető dolgok bevégeztettek. 
 
 
BESZÉLJÜNK A HALÁLRÓL 
 
A soros vacsoránál a házigazda fölvetette, hogy olyan sok 
mindenről esett már szó, de még egyszer sem beszéltek 
halálról, végtisztességről, pedig az is az élet része, akár több 
élet hitűeknél, akár egyélet hitűek körében. Azt tisztázták, 
hogy a sumerek nem hisznek a lélekvándorlásban, míg a jász 
hagyomány azt természetesnek tekinti. Több nézetkülönb-
ség ellenére, a már két hete együtt töltött idő harmonikusan 
telt. Meg persze a hosszú ideút sem múlt el nyomtalanul 
idomulásban. Vezető maga is- és az általa választott szellemi 
partnerek is rendkívül nyitottak és megértőek voltak a ven-
dégekkel szemben. Mindenki tudta, hogy a pusztaiak nem 
téríteni jöttek -sőt Vera épp orvostudomány elsajátítására- a 
vendéglátók meg voltak olyan értelmesek, hogy ha már ide-
geneket hívtak, nem kérték rajuk számon másságukat. 
 
- Mi történik nálatok, amikor valaki meghal ? - kérdezte 
Vezető. 
- Annyiban ketté kell választani a kérdést, hogy az As nép és 
a jász, másként viszonyul halottjaihoz, mint Voguz és Vera 
népe. Én a férjeméknél idegen vagyok és hiába fogadtak be, 
nekem kell igazodnom az ő szokásaikhoz. Én ezt tudomásul 
vettem. Ezért is nem beszélek ott senkinek -még Voguznak 
sem- olyan dolgokról, amit papTanítókkal osztok meg és ami 
lehetőségnek őszintén örülök. Nálatok sumereknél megint 
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más világ van. Így hát én akkor leszek hiteles, ha csak az As 
és jász szokásról mesélek. Szerintem azt tudjátok, hogy mi 
barátságban vagyunk az Induson túli Indekkel is. Sokban 
hasonlítanak szokásaink is, így a halálhoz és a halottakhoz 
való viszonyunk is. Hasonló As városállam felépítése, mint 
Harappa, vagy Mohendzsodáró, ami érdekes módon halot-
tak dombját jelent. Azt nem tudom miért. Így nálunk is az 
általános a halott elhamvasztása, a halálát követően egy 
napon belül, majd a hamvaknak vízbe szórása, vagy szélnek 
engedése. Tudjuk, hogy lényegi lényünk, valódi kilétünk a lél, 
már eltávozott, ami hátramaradt, az már csak lebomló anyag. 
Míg például sok más népnél a halottat igyekeznek minél 
szebb-, jobb állapotban végtisztességre helyezni, hogy -hite 
válogatja- mikor lesz majd szüksége az elhaltnak a testére. 
Sőt a különböző temetkezések során mindenféle melléklettel 
is ellátják az eltávozott testét, amire hitük szerint annak -
mármint az elhaltnak- majd szüksége lesz. De van nálunk az 
úgynevezett pusztába vonulás is, én most erről mesélek 
nektek, nem a sokféle másról. Kicsit hasonlít az úgynevezett 
égbetemetéshez, amit a Himálaja tetején követnek, hisz ott is 
tisztában vannak a test és a lél viszonyával. 
- Ennek mi a címe ? - kérdezte az egyik elégedetten mosoly-
gós asszony. 
- Bevégeztetett.  
Pusztavándor öreg Tátos botra rója terheit, búcsút intve 
veszi lába napnyugatnak lépteit. Nincs itt sírás, nincsen 
bánat, útra kél a jó öreg, aki látja mosolyt röptet, intve hódol 
sok föveg. Elindul a végső útra, nem kíséri senki sem, lenyu-
godott szívvel, egyként, köszönt múló életet. Nem vágyik ő 
üdvösséget - Míly világ lesz ? Egyre megy ! - volt mit szívből 
megtehetett; - Ím, most bevégeztetett ! 
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Hallja még az égbe szálló, csöndes, békés dallamot, amit 
hátrahagyott népe, búsvidáman hallatott. Fájó szívvel int 
feléje, aki marad még kicsinyt, fáj a szívnek, ám a lél víg, sorsa 
más helyre viszi.  
Térdig érő magos fűben járás már nem könnyüdik, lassan 
megy a Nap nyugtával, szemét egy csepp könny üli. - Elég 
volt-e ? - amit megtett - Átadta-e amint kell ? - nem tudja 
meg hogy lesz tovább, ki-ki éri amint tesz.  
- Ennyi volt, ím ennyi mára, pillanat lett sok-sok év ! - árnyék 
nyúlik, egyre hosszant, övé, fáké, bokroké. Itt a hely mi alkal-
mas lesz, itt a végső nyughelye végerőből botra dőlve, nyom 
a földbe rúdhegyet. Tátosbot a kopjarúdja, végső harcnak 
harcosa, ez lesz itt a békeküzdés, arca már nem marcona. 
Nincs itt kürtszó, dob se szólal, lovasroham messze leng; egy 
a küzdő, egy az ellen, le kell vetni életet. Viharverte köntösé-
től, csendesen megszabadul, nincsen más csak ágyékkötő, 
ami marad legalul. Sokat látott köntös zsámoly, nyugszik 
botja tövében, öreg Tátos üggyel bajjal, fonja lábát köréje. 
Szikár kezek fonadéka botra kúszik ég felé, lehunyt szemmel, 
emelt fővel csendesíti életét. Nincsen benne ragaszkodás, 
vágyak álma eljövend. Egyre könnyebb lesz már minden, 
áldozat mit elkövet. Itt a végső áldozatja - Lám a játék véget 
ért ! - ennyi volt csak, most csak ennyi, föladja az életét. Nap 
korongja egyet pislant, látóhatár pompaszép, fű, fa, virág, 
madár hallgat; - Ím, elillant kósza lél ! - ami maradt már nem 
Ő az, nem a Kedves Jó Öreg, csupán erős csontozaton 
szövetek és bőrköpeny. Testmelegje már elhagyta, lepi éjnek 
harmata, megtalálja lágy fuvallat s más élőknek garmada. 
Mondta mindig jó öregje: - Életen az élet él ! Tedd csak 
mindig mi a dolgod, légy derűs és sose félj ! Nem tehet mást 
ember fia -miként többi élő sem- ha nem okul, akkor marad, 
magát testnek vélőnek. Ez az egyik legfőbb lecke; - Tudd 
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hogy lél vagy, nem haló ! Testi rabság futó létünk, ősi tudást 
elhagyó ! Mi a testet megmozgatja, az sem te vagy - higgyed 
el ! - káprázat és mámorítás, ami velünk incseleg. Nézd mi 
Tátos után maradt; arcvonása mint derül, tátosbotja kopja-
fája, sírja rét mi elterül. Eső mossa, szél szárítja, Nap hevétől 
fonnyad el, egyre inkább szikár csont csak, földi jószág lopja 
el. Réti arszlán, ég keselyű, varjú, holló, kis rigó mind-mind 
tölti éltes kedvit, porhüvelyt eltisztító. Múlnak évek, hetek 
napok, Tátos botja égre néz, lassú vándor főhajtással emeli 
meg süvegét. - Dicsőség az égieknek ! Földieknek elmúlás, 
vajon milyen új kaland lesz új életre eljutás ? 
Csend a vége, puszta béke, senki nem rí életért; - Ennyi volt 
és itt a vége ! Csapong, kacag csacska lél … 
 
- Csudába ! Még majdnem meg is könnyeztem. - morgoló-
dott a házigazda. 
- Ne haragudj Uram ! Te szoktál sírni ? - puhatolózott An. 
- Persze hogy szoktam, de olyankor amikor senki nem látja. 
Talán a te tátosod is azért vonult el, hogy senki ne lássa a 
szenvedését. 
- Nem szenvedett Ő ! - nyugtatta An - Tisztában volt azzal, 
hogy születő és haló teste elhasználódott, már nem tudja 
segíteni szolgálatában, hát önként feladta. Azt meg nem 
akarta, hogy népe terhére legyen. Tisztában van azzal, hogy 
ő nem a teste, hanem az örök csacska lél. 
- Na ide figyeljetek csacska népek, menjünk aludni, mielőtt 
nagyon elszomorodnánk. - állt fel a padlón fekvő párnáról, 
azért kicsit már öregeskedően Vezető, hisz az idő malmai 
mindent megőrölnek, ezt még ő is tudja. 
 
 
SIKERÜLT A FEDEZTETÉS ? 
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Mivel a ház asszonyai már sok éve élnek együtt, így havi 
ciklusuk is összehangolódott. Bár régóta ismert a családban, 
hogy a férj magtalan, így az nem különösebben érdeklődött 
a „kitüntetett” tisztulási napok felől, miközben azok köze-
ledtét már mindig megelőzték fokozódó feszültségek - meg-
háromszorozva. Mivel a feszült napok már több mint három 
hete lezajlottak, újabbaknak meg se híre se hamva -pedig itt 
volna az ideje- Vezető elkezdett puhatolózni a szolgáló-
lányoknál úrnőik tisztulási folyamatai iránt, hisz annak kez-
dődnie kéne, de csak halasztódik. Mivel Vera és An is pár 
pihenőnapot tartott öreg tanítóik megkímélése érdekében, 
Vezető egyedül látogatta meg orvosBarátját. Bizalmasan fel-
tárta előtte fondorlatát és tanácsot kért, hogy mitévő legyen. 
- Először is légy türelemmel. - intette- Mivel tudom, hogy 
nem vagy jártas gyerekcsinálásban, azt tanácsolom, hogy 
nyugodtan várjál még pár napot. Mikor kellett volna meg-
kezdődni asszonyaidnál a tisztulásnak ? 
- Egy-két napja. Mindig rendben szokott náluk lezajlani. 
Mindhárman egészségesek, most meg már lehet, hogy akár 
három napot is késik. 
- Ha terved beteljesült, akkor a fiatal vér nem volt hiába, de 
ilyen szerencséd csak neked lehet, hogy mindhárom asszo-
nyod várandós lehessen. - szólt irigykedve. 
- Gondolod ? 
- Még nem lehet tudni. Azt javaslom várjunk még egy hetet, 
addig szórakoztasd a vendégeidet, hátha meg kell ismételni a 
fedezéseket. 
- Szórakoztassam, szórakoztassam ! Szétvet az izgalom. 
- Elég nagyok már, bízd rájuk hogy ütik el a szabadnapjaikat. 
Mondtad, hogy An lovas, meg íjász, had hódoljon annak. 
Voguz is kikapcsolódhat, biztos ő is tele van bizonytalan-
sággal. 
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- Úgy lesz. Köszönöm. 
- Jut eszembe. Jövő héten lesz Uralkodónk születésnapja. 
Tudod, hogy olyankor nagy ünneplés van és mindenféle 
programokkal a népnek is. Szokott lenni lóverseny, meg 
íjászat is. Keltsd fel vendégeid érdeklődését. 
- Jó ötlet. Még egyszer köszönöm. - hálálkodott tőle szo-
katlan feszültséggel. 
- Várj még egy pillanatra. Ha úgy van, ahogy An lovagló és 
íjász képességeit említetted, versenybe szállhatna ő is, csak az 
a gond, hogy nálunk ugye nők nem vehetnek részt a versen-
gésben. 
- Kitalálok valamit. Még egyszer köszönöm. - s így már némi-
kép egy kicsit másfelé is terelődhettek Vezető gondolatai. 
 
 
VERSENY LESZ 
 
A már jól bevált vacsorai együttlétre, házigazda láthatóan 
kieszelte tervét, hogy An miként léphetne a férfi versenyzők 
sorába.  
- Kedveseim ! PapTanítók kaptak elég szitálni valót egyelőre. 
OrvosBarátom meg azt tanácsolta, hogy pihenjetek egy 
kicsit, de csak annyit, hogy szeretett Uruk városunk Uralko-
dójának egy hét múlva esedékes születésnapi lóversenyére és 
íjász vetélkedésére felkészülhessen az én két hősöm. - nézett 
határozottan An és Voguz felé. 
- Milyen verseny ? - lepődött meg Voguz. 
- Kedveseim, itt minden évben nagy versenyek vannak a 
kitűntetett napon. Természetesen legnépszerűbb a teve-fut-
tatás, de egyre izgalmasabbak a lóversenyek is, hisz nem egy 
híres lótenyésztő van városunkban és a környező város-
államokban. - megjegyezve - Majd meglátjuk, hogy alakulnak 
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Szél nemzette csikóink. Nem kis reményekkel vagyok irá-
nyukba. Eddig én csak a tevefuttatásokba kapcsolódtam be -
nem kis sikerrel baktriánjaimmal- de most két szeretett 
vendégem felbátorított, hogy benevezzünk a lóversenyre és 
az íjászatra is. Én bízok bennetek, ezért most a tevehajtást el 
is engedem. 
- Megtisztelsz. - nyugtázta őszinte elfogadással An, aki való-
ban örült annak, hogy a fárasztó út, a sok elmefuttatás után, 
kicsit visszatérhet kedvelt gyakorlataihoz, na meg a szabadba. 
- Így az orvos által tanácsolt pihenés aktív lehet. Csakhogy 
van egy kis nehézség. Ezeken a versenyeken csak férfiak 
szerepelhetnek. Én azonban nem bírom ki, hogy An meg ne 
leckéztesse, az itteni szájhősöket. Már azt is kieszeltem mi-
ként. Uralkodónktól fogadást kérek és elárulom neki terve-
met. Nem kérem, hogy áldását adja rá, csak hunyjon majd 
szemet az An győzelme miatti felháborodás felett. Bocsánat 
kedves Voguz ! El nem venném tőled a győzelem esélyét, 
csak kérdés, hogy lovon, vagy íjászatban győzöd le asszo-
nyodat. 
- Az illem szerint mindkettőben. - incselkedett a fiatalasz-
szony, férjére sandítva. 
- Nekem mindegy. Mindkettőnk győzelme az én ’házam’ 
dicsősége lesz. 
- Már látom ellenfeleim -és néhány ellenségem- verseny-
zőjének leszereplése miatti kudarcát. 
- És mivel vennéd rá Uram, hogy Uralkodónk melléd áljon ? 
- kérdezte az ElsőSzámú. 
- Egyrészt jól ismer, hogy mennyi adománnyal segítem népe 
boldogulását. Másrészt olyan ajándékot viszek neki, aminek 
nem tud ellenállni.  
- Mi lesz az ? - kérdi őszinte kíváncsisággal az asszony. 
- Lótuszselyem.  



165 

 
 

- Az milyen ? 
- Mostani utamról hoztam és még nektek sem mutattam 
meg. Olyan ritka és olyan drága, hogy nincs belőle akkora, 
hogy mindhármótok kedvére lehessen. Mielőtt elviszem, 
azért megmutatom. Ilyent még biztos senkitől nem kapott 
Uralkodónk. A lótuszselyem-szövet kinézetre egy len és 
hernyó-selyem keverékéből készült anyaghoz hasonlít. Ki-
váló gyűrődésálló és valóban lélegző. Színe enyhén sárgás, 
mint az érett arany. De most halljuk vendégeimet érintő 
tervemet. Voguzzal nincs semmi gond. Neki csak adnia kell 
saját magát, viszont An nőiségét ügyesen el kell takarnunk. 
Először is kell két zászló, hogy milyen lobogók alatt száll 
versenybe a két vitéz. Én leszek a pártfogójuk, ezt tudatjuk a 
néppel és mint az én pusztai nomád vendégeim, nemzet-
ségük zászlaja alatt fognak megjelenni. An te milyen zászló 
alatt szállsz „csatába” ? 
- A jász zászló a keleti puszta 
képe. Közepén az aranyló Nap, 
felül az éjkék ég és alatta a zöld 
legelő.  - kezdte a fiatalasszony - 
Ha alul 4 egység magasnak vesz-
szük a zöldet, a Nap és az ég 
pedig 6,6 akkor teljesül az arany-
metszés. 4 a jászok szent száma, a hat a sumereké kétszer, 
mely kettes a másik általatok tisztelt szám.  
- Úgy van. - bólintott helyeslően Vezető. 
- Ám a Nap hiába van a zászló közepén, alsó darabkáját el-
takarja a föld. Így ez a Nap éppúgy lehet a kelő, mint a 
lenyugvó. Ez a zászló egyben azt is jelképezi, ami a keleti 
bölcsek megállapítása; miszerint az Isteni tudás, -miként a 
Nap- keleten kél és nyugaton lehanyatlik. Ami természeti 
jelenségként tagadhatatlan. 
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- Még szerencse, hogy mi délebbre vagyunk. - derült a házi- 
gazda, majd így folytatta - Voguz ! A te néped milyen zászló 
alatt szerepeljen ? 
- Te is tudod kedves Uram, hogy nálunk igen nagy becsben 
állnak a kétpúpú baktriánok. Legyen világoskék mezőben egy 
homokszínű baktrián. 
- Támogatom ! - lelkendezett Vezető - Én sem véletlenül 
járok hozzátok baktriánokért. A mi vidékünkön a dromedár 
a honos, az egypúpú, de mivel én keletre járok, arra a vidékre 
a ti baktriánotok való. Miközben kicsit nagyobbak s így 
jobban terhelhetők, mit a dromedár. Meg a két púpjuk miatt 
ügyesebben is málházhatók. Tudjátok, én kereskedő vagyok, 
ha ugyanarra az útra hasonló teherhordókkal megyek, persze, 
hogy a szívósabbat és a nagyobb teherbírásút választom. - 
nyugtázza elégedetten - Asszonyaim ! A szabóval készíttes-
sétek el a két zászlót, természetesen mindkettőt selyemből. 
De ott van még An álcázása. Azt javaslom, hogy keressetek 
férjed ruházatából olyan darabokat, amik férfiasak, de rajtad 
is kényelmes és azt vegyítsétek a sajátjaiddal. Nem baj, ha 
kopottas leszel, nem a maskarával kell kitűnni. Ami pedig a 
legfontosabb, Asszonyaim elvisznek a vargához, aki a bőr 
holmijainkat készíti. Nagyon ügyes mester. Csináltassatok 
vele egy olyan sisakot -a legfinomabb bőrből- ami az arcot is 
fedi, de nem zavarja a látást. Az alakja legyen olyan, mint az 
As sisak, de takarja biztosan ne csak az arcot, hanem a nyakat 
is. Akár az egész alsó része ráomolhat a válladra. Ezt rátok, 
meg a mesterre bízom. Ami meg nagyon fontos, öregítse az 
egészet, mint ha az valami régi holmi lenne. Na, úgy érzem 
már eleget beszéltem, most kikapcsolódásnak had halljunk 
valami mesét jász harciasságról. - indítványozta a házigazda. 
- Szerinted sikerülni fog ez az egész ? - bizonytalankodott 
An. 
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- Ne izgulj. Ahogy ismerlek, úgy elkápráztatod a nézőket, 
hogy senki nem azt lesi, hogy fiú vagy-e, vagy lány. Na mesét, 
halljuk ! 
- Ezt a mesét, íjas lovas jászok néven őrzi szájhagyományos-
ságunk. 
Jó lovas, jó íjász, ezek dicső jászok, megvédik önmaguk, nem 
vínak világot. Nem voltak hódítók, nem foglaltak földet, 
egész életükben jártak rétet völgyet. - Mért járnak lovakkal 
ezen dicső jászok ? - Azért hogy síkságban legyen magas-
ságok. Jó lóval átkelnek áron éren lápon, folyamon úsztanak, 
vágnak át pusztákon. Váltják a lovaik, ki málhás ki hátas, 
bogáncstól nádastól védve vannak lábak. Kaftánjok nem ér 
le harmatvizes fűre, így járják végtelent mindig lovon ülve. 
Szívós zömök lovuk nem mondható szépnek, kócosak, 
csapzottak mégis kedves képpel. Kitartásban párjok nincsen 
föld kerekén, télen szűk idő van, nyáron bő legelés. Őszre 
úgy meghíznak nem bírják a vágtát, szemre gyengébbeket így 
hát le is vágják. Erősbik fajtáik tavaszig kibírják, akkor dús fű 
mellé falják virág szirmát. Jászoknak dolgaik sohasem sürge-
tős, lovaiknak vágta azért csak ismerős. Oly módon harcol-
nak tartanak nagy távot, nyilaik lőtávja másét megduplázzon. 
Remek jó íjászok párjukat ritkítják, aki rájuk támadt szósze-
rint ritkítják. Aki tör jászokra annak az a végzet, távolról 
nyilaznak, szabadul sok lélek. Izmaik oly feszes mint ideg az 
íjban, nincs bizony őbennük találatnak híja. Száz lövés száz 
halál, tudja minden ellen, jászok íjtudását világ dicsérhesse. 
Nyilaiknak hegyén nem száll a félelem, ki velük szembe száll 
annak az végzete. Nem kell az ellennek jászoktól tartani, 
azonnal halál jő s lesznek szebb napjaik. Nyilaik vesszeje 
nádnak erős szála, ifjaik gyűjtik azt vizenyősben járva. 
Hegyük ércből, fából, mikor csiszolt kőből, kérdés hogy mi 
célból, mikor mire lőtök. Miként a nádakat akként madár 
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tollat, gyűjtenek örökkön keltükben jártokban. Vesszőben 
egyensúlyt -hegynek ellenében- homok és viaszzár amik 
képezének. Íjoknak tegezét mindig zárva tartják, ajzatlan 
fegyverük bajok ne zaklassák. Nap heve ne szíjja, esőcsepp 
ne verje, maradjon örökkön félelmes fegyvernek. Sérültet, 
rokkantat sohasem hagyhat jász, húr pendül nyíl repül 
azonnal ott a gyász. Kik harci szándékkal indítnak támadást, 
küzdésben ők bizony, azoknak sorscsapás. Közelről nem 
vívnak, verejték nem éri, se ellen sem saját, hideg fejjel mérik. 
Ellenség kerülje jászoknak létterét, távolból tudhatja bizton-
ban életét. Mikor, ha közeleg idegen jászokhoz, jó hétszáz 
lépésről nyilaznak lábokhoz. Aki még közelít s békejelt nem 
mutat, annak egy újabb nyíl nyit meg újabb utat. Aki jön 
békével, íját vagy lándzsáját mutatja messziről magasra fel-
tartván. Jöhet az nyugodtan ki jelez szándékát, de ha csal 
azonnal hét vessző járja át.  
Íjmester valahány, íját készítette, évekig nagy gonddal mívvel 
egyengette. Visszacsapó íj bíz ős jászok fegyvere, juhbélből 
sodorva acélos idegje. Vigyázzák, becézik, mind nevén ne-
vezik, elmét hosszabbító halálnak fegyverit. Elme és cél kö-
zött nyíl ami kész halál, kit egyszer célba vesz azt bizton 
eltalál. Játékból sosem lő, élettel nem játszik, hirdeték tisz-
telők jászok dicsőségit ! Nem vágynak ők földre, mások jó-
szágára, akivel csak lehet élnek barátságban. Barátságuk híre 
mindig is volt, mint hogy sok dicső jász milyen módon 
harcolt. Kőkemények jászok, de bíz csak a harcban, minek 
rendjét tartva, csalni sosem csalnak. Rabot nem ejtenek, 
szolgát nem tartanak, úgyan úr minden jász, amiképpen szol-
ga. Népük közt nem él meg senki sem lenézést, élethez ami 
kell mind együtt megszerzék. Ifjakat éppen úgy nevelnek 
életre, legyen fi-, vagy leány lóra és fegyverre. Művelék 
tudásuk élten át végtelen, amíg csak íj ajzást erővel felérnek. 
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Egy múlja csak felül testüknek edzését, az hogy ki miképpen 
műveli elméjét. Elme, ha nem feszes sosem lesz találat, kerüli 
jászokat ellenség halála. Így víjják harcaik, így élik életük, 
lóháton s nyilazva, tisztelve Istenük. Dicsőség mindenik-, 
egyenes jó jásznak, pusztának gyermeki, ékei világnak. 
 
- No hát majd így ékesítsétek az én házam dicsőségét is a 
versenyen. A többi az én dolgom. 
 
 
FELKÉSZÜLÉS ÉS LÓTUSZSELYEM 
 
A következő hét nem volt különösebben mozgalmas, de se-
rényen telt, főleg An és Voguz számára, akik igyekeztek 
lovukat és magukat is a legjobb formába hozni.  
- Uram ! Megtudtad hogy milyen feladatok lesznek a lova-
soknak és az íjászoknak ? - kérdezte An. 
- Igen, hogyne. Mikor Uralkodónkat megajándékoztam a 
lótuszselyemmel, tájékoztattak a szervezők.  
- Hogy sikerült a terved ? - érdeklődött Voguz. 
- Uralkodónkat annyira elkápráztatta a szövet, hogy meg-
ígérte, szemet huny. Ő sincs ellene egy kis zsiványkodásnak. 
- Miért olyan különleges az a lótuszselyem ? 
- A drága és csodálatos selymek szálait hernyók selyemgubó-
jából nyerik. Akárhogy is, de az hernyók nedveiből készül. 
Ezzel szemben a lótuszselyem szálait az isteni vízilótusz, víz 
alatti száraiból húzzák ki. Alig pár Ind ilyen mester él és nem 
terjesztik a tudományukat. Nagyobb titok, mint a hernyó-
selyemkészítés, pedig erre felé azt sem tudja senki. Amikor a 
lótusz-szárakat eltörik, azokból nyerik a hajszálvékony rosto-
kat és azokból sodornak fonalat a szövéshez. Sokan megpró-
bálták, de senkinem nem sikerül utánozni a technikát. Azt 
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mondják, hogy nem mindegyik növényfajta jó erre, nem 
mindegy hol és mikor szedik, nem csak évszak, de napszak 
szerint is -rebesgetnek olyant is, hogy csak Hold-töltekor 
éjszaka jó- kérdés, hogy milyen hosszú és/vagy milyen erős 
a szár, milyen nedves, vagy száraz, meg el tudjátok képzelni, 
hogy amikor megszáradnak a rostok, akkor összevissza tör-
nek csak fonni nem lehet. Azután meg nagyon sok szál kell, 
nagyon kevés szövet elkészíthetőségéhez. Amit én hoztam -
meg sem mondom milyen áron- Uralkodónknak egy mellé-
nyét fogja csak kiadni, de ilyen ruha ezen a földtekén nincs 
senkinek.  
- És a vetélkedés ? 
- Ugyan tágas a városunk, de a sok nép, meg a feladatok nagy 
hordereje teret kíván. Kint lesz minden erőpróba a város 
melletti nagy téren. Ott szokott lenni időnként a tevevásár, 
úgy hogy lesz hely bőven. Uralkodónk díszpáholya is felépül 
addigra, hogy mindent jól követhessen. A lóverseny minden 
indulóval egyszerre lesz, az egész hatalmas tér körül, a nép 
meg belül. A kisodródó lovak nem a népet tapossák. Ilyenkor 
nem kicsi a küzdelem. Az ádáz harcban már halál is történt. 
Az összecsapó lovasok nem kímélik egymást sem, nem hogy 
lovaikat. Mindig van bukás. Így esett, hogy majdnem az élen 
haladó felbukott és átviharzott rajta az egész had. Nem élte 
túl.  
- Akkor jó lesz elől haladni ? - kérdezte An. 
- Az a legbiztosabb. Hat kört kell megtenni. Nem csekély a 
táv. 
- És az íjászat ? - puhatolózott Voguz. 
- Az első lovasnak oda kell baktatni az Uralkodó páholyához 
és azzal kettéválasztani a tömeget, mert a szétnyíló nép 
között lesz a lövészet, ami három feladatból áll, célbalövés, 
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sebeslövés és távollövés. Célba négy vessző, sebesen kettő, 
távra kettő, külön-külön bajnok-avatással. 
 
 
SEBES- ÉS TÁVOL-LÖVÉS 
 
- Mi az a sebeslövés ? 
- Az egy nagyon érdekes és izgalmas próbatétel. Egy palánkra 
felakasztanak farkánál fogva egy élő halat -amit persze a 
segédek időnként locsolgatnak vízzel, hogy szegény ki ne 
száradjon, meg aztán meg ne fulladjon a sok levegőtől- - szól 
mosolyogva - Elébe meg felállítanak egy négyküllős harci-
szekér-kereket, cölöpbe erősített tengelyen. Mielőtt a lövész 
sorra kerül, az egyik segéd megpörgeti az álló kereket és úgy 
kell eltalálni a halat, hogy a forgó kerék küllői el ne csapják a 
vesszőt. Ha véletlenül valakinek sikerül átlőni a küllők kö-
zött, igazából az a legjobb, aki a vergődő hal szemét találja 
el. 
- Na ! Ez aztán már tényleg lehetetlen ! - kételkedik Voguz, 
miközben An figyelmesen hallgat. 
- Igazad van, eddig még senkinek nem sikerült. 
- Akkor minek ilyen feladat ? 
- Ennek a próbatételnek a hírét Ind földről hozták, ahol állít-
ják, hogy léteznek olyan kiváló íjászok, akiknek sikerül. 
- Majd meglátjuk. - hümmög An - És mekkora a tér ? 
- A kerekes-halas atrakcióhoz ? Hát hogy mindenki jól lát-
hassa nincs nagy táv, de értitek, hogy nem is az a nehézség. 
- A távollövés helyének távjára gondoltam. 
- Elég nagy. Először lesz a tevefuttatás. Mondhatni nálunk 
az a nemzeti sport. A lovaglás mostanában kezd népszerű 
lenni, az íjászatban meg be kell vallani nem a sumerek a 
legjobbak.  
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- Elég nagy, de mekkora ? - kíváncsiskodik még mindig An. 
- Miért fontos ez ? - csodálkozik Vezető. 
- Csak magunk között mondom - mint ha valami nagy titkot 
közölne - Az én távolnyilammal, lehet, hogy kétezer lépésre 
is ellövök. 
- Olyan nincs ! - szinte felháborodott a házigazda. 
- De van. Erről még Voguz sem tud. - mosolygott az ifjú ara. 
- Vannak még titkaid ? - sandít férj a nejére. 
- Persze. - és csillogó huncut tekintetében benne volt, hogy 
nem viccel. 
- Itt hat-nyolcszáz lépésnél távolabbra még senki sem lőt ! Te 
meg kétezerre ? 
- Jó, kicsit túloztam, csak úgy 1600-1800 lépésre. 
- Az is rettenetes ! - ámul el, még Voguz is. 
- Hát akkor pálya nincs. - állapította meg Vezető. 
- Akkor hogy mérik le ? - derült az ifiasszony. 
- Az legyen a szervezők gondja. Ha tényleg olyan messze 
száll a nyilad, akkor megállapíthatják, hogy felfoghatatlan 
messze. Majd így vésik az agyagtáblába, mert hogy ilyen 
eredményt biztos, hogy följegyeznek. 
- Egyáltalán mire jó ilyen nagy táv ? - érdeklődött őszintén 
Voguz. 
- Ugye meséltem már a távolhalálról, meg mondtam olyant 
hogy önlőtáv. Mikor a végtelen szabad pusztában -ahol 
nincsenek kősor határok- ha idegenek közelítenek, valahogy 
ki kell puhatolni barát, vagy ellen jön ? Ha elég távol vannak 
ahhoz, hogy elébük lövünk, akkor megértik, hogy itt csak 
veszíthetnek, leginkább életet. Jász nem keresi a harcot. Ha 
barát, akkor békejelet mutat és jöhet. Ha rossz szándékkal 
közelít, akkor meg belátja, hogy ne próbálkozzon, hisz ha 
közelebb jön, amikor még a saját lőtávját-, az önlőtávot sem 
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érte el, mi már biztosan lenyilazzuk. Ez a távolhalál. Jász nem 
szereti a kaszabolást, meg egymás verejtékét nyelni ! 
- Valóban, amikor a feketelábú rablók ránkfordultak, ők még 
el sem érték azt a közelséget, hogy értelmesen lőttek volna, 
te már sorra szedted le őket lovaikról. 
- Így van ez ! - ha alaptalanul, ha nem, azért fennhéjázva An. 
Mi tagadás a büszkeség sem áll távol jásztól. 
- Nem fér a fejembe ez a távollövés, meg látom rajtad, hogy 
a kerekes-halas próba is inkább kihívás számodra, mint sem 
hogy megrettentene. - tanácstalankodik Voguz. 
- Valóban kihívás. Még sosem próbáltam. De már van ötle-
tem a kivihetőségre. 
- Éspedig ? 
- Emlékszel, hogy két íjat hoztam magammal az útra. Az 
egyik gondosan be van csomagolva puha szövetbe. Még nem 
is láttad. A másikat igen, azt szoktam használni. A becsoma-
golt a távol íj, amire csak nagyritkán van szükség, de nem baj 
ha kéznél van. 
- Az mit tud ? 
- A szokásos visszacsapót ismered, hasonló a tietekhez, talán 
kicsit jobb, de ezért ne neheztelj, hisz tudod hogy így van. 
- Na Voguz ! Most aztán kapod rendesen ! - gúnyolódott 
Vezető - Ilyet az én asszonyaim nem mernének megengedni 
maguknak. Feleségnek hallgass a neve, ha ura szól.  
- Nagyjából nálunk is ez a rend. - válaszol csendesen Voguz, 
miközben arra gondol, hogy esküvő ide, esküvő oda, az azért 
csak olyan hirtelen sámános volt. Lehet, hogy nem is igazi (?) 
- A távolíj sokkal erősebb. Sok hónapig kellett gyakorolnom, 
hogy idegjét kellően meg tudjam feszíteni. 
- Olyan erős vagy ? - kérdi Vezető. 
- Tudod, hogy nő létemre nem vagyok gyenge, de a lényeg a 
technikában rejlik, amit íjmesterek tanítanak. Meg hát íj és 
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íjász egy kell legyen ! Nem véletlen, hogy nálunk minden íj-
nak neve van. 
- Még nem is mondtad, hogy hívják az íjadat ?- kérdezte a 
férj. 
- Fürkészdarázs. A távolíjamnak meg Rettenet a neve. 
- Olyan rettenetes ? - incseleg Vezető. 
- Az. - jelenti ki határozottan - Az íjászkodás nem csak erő, 
ügyesség, meg ilyenek. Az íjmester olyan dolgokra képes 
fegyverével, ami úgy tűnik, hogy lehetetlen. Ott van például 
a jász hadivirtusban a fejlövés. Olyankor nem is látom igazá-
ból az ellen szemét, de a tekintetünk találkozik. Amikor azt 
mondják, hogy a szem a lélek tükre, akkor ha két tekintet 
találkozik, akkor felettes kapcsolat jön létre. Gondoljatok 
csak egy viszonzott szerelmes tekintetre. 
- Az már igaz. - helyesel erőteljesen Vezető, nem kis mosoly-
lyal. 
- Nos, a távollövéshez meg a kerekeshez Rettenet lesz segít-
ségemre, céllövéshez Fürkészdarázs és úgy gondoltam, hogy 
készítek pár rövidebb vesszőt a kerekes-halas feladathoz. 
- Mert ? - puhatolózik Voguz. 
- Annak a feladatnak két nehézsége van, egyik hogy a vessző 
olyan gyors legyen, hogy előbb átérjen a küllők között, mint 
hogy azok elcsaphatnák. Ezért legyen minél rövidebb. A 
másik pedig a ficánkoló hal tekintetét elcsípni. Az menni fog. 
De ahhoz hogy gyors lehessen a rövid vessző, nagyon erős íj 
kell, mint Rettenet, Akit nem kell teljesen megfeszíteni, mint 
távollövéshez, csak annyira, amilyen hosszú a rövid vessző. 
Az így is elég gyors lesz. 
- Ezt jól kieszelted. - gratulált Vezető - Tudtam én, hogy kit 
kell - bocsánat - Kiket kell sorompóda állítani házam képvi-
seletében. Ha úgy lesz, ahogy remélem, már mehettek is haza 
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- szólt elhamarkodottan - Házam dicsősége már örökre meg-
marad. 
- De még nem végeztünk Uram ! - szól a mindaddig hallgatag 
Vera, akit ugyancsak nem hoztak lázba a mindenféle harci 
cselekmények, mint jámbor gyógyítót. 
- Persze ! Igazad van. Csak elkapott a hév. Tudom, hogy van 
még dolgunk. An se végzett és ki tudja Voguznak lesz e még 
tennivalója a testőrködésen kívül. 
 
 
A VERSENY 
 
A nagy napra minden elkészült, minden és mindenki a 
helyére került. An sisakja valóban remek lett, kellően öregítve 
-mint ha azt már mióta hordanák- a maszk- és annak vállra 
lazán eső lágy bőr része pedig sejtelmesen rejtette el viselője 
női vonásait. A két vitéz teljes díszben, kivételesen Voguz 
elegánsan, míg An természetes használtsággal, mint aki most 
érkezett a vad pusztából. Az ifjú férj lova szabályosan fel-
szerszámozva, ám Szél bármi felszerelés nélkül, lehetőséget 
nyújtva arra, hogy ló és lovas összenőhessen. A bemutató 
felvonuláson külön-külön léptettek, mindkettőjük előtt fel-
vezető lovas Vezető házából, a versenyző zászlajával. Mö-
göttük is egy-egy kisérő fegyverhordozó. Minden induló 
rendben vonult el az Uralkodó tribünje előtt, megadva az illő 
tiszteletet. Elől a tevehajtók, harciszekéren -saját zászlajuk 
alatt- tevéik a tér oldalán az indulónkénti sátraknál a kiszol-
gáló személyzettel. Őket követték a versenybe nevezett 
lovasok, majd azok zárták a sort, akik csak az íjverseny 
résztvevői lesznek, de szintén lóháton. A középre felsereglett 
nép -talán az egész város, nem kevés közel- s távoli vendég-
gel- harsány zajongással üdvözölte a külső körön körbe-
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vonuló, majdani szereplőket. A hosszú bemutató egyáltalán 
nem untatta a közönséget, sőt még a tribünön helyet foglaló 
előkelőségeket sem, hisz mindenkit alaposan szemügyre 
vehettek. Igazán színes volt a mezőny. Próbálták értelmezni 
ki melyik zászló alatt indul, ki milyen felszereléssel bír és 
persze már folytak az esélylatolgatások. Az könnyen meg-
állapítható volt, hogy amennyire Szél fehér szőrével és 
szerszámozatlan alakjával kirívó volt, annyira -szinte- eljelen-
téktelenedett lovasa kis termete, a többi deli harcoshoz 
képest. Mivel a varga ügyesen formázta meg az As mintájú 
csúcsos sisakot, az némiképp mérsékelte a magasságkülönb-
ségeket. Mikor mindenki körbeért, ki-ki saját ’háza’ táborá-
hoz vonult a végleges felkészüléshez. Ezt követően a teve-
hajtók is körüljárták egyszer a népet tevéiken, amit nagyobb 
ováció fogadott, mint a lovasokat. A tisztelgő és bemutat-
kozó kör befejeztével sorba felálltak a startvonalhoz, az 
ugyancsak nyugtalan, már habzószájú jószágokkal. Vegyesen 
voltak dromedárok és baktriánok, azért jóval több egypúpú. 
A lengedező szél fokozta a színes látványt, a tevék és teve-
gelőik díszes szöveteinek gazdag rojtjait, függőit lebegtetve. 
Kürtszóra indult a sor, a hajtók harsány bíztatásával. A te-
véknek négy körből állt a verseny. A hatalmas, stadion sze-
rűen elnyújtott kört kettős kötélsor választotta el a néző-
seregtől, a két kötélsor között jó négy lépés távolsággal. A 
kötélsorok között tisztes távra egy-egy rabszolga várta, hogy 
kell-e igazítani a karókon, vagy a kötélzeten verseny közben. 
A lovakhoz képest ugyancsak imbolygó futású tevék nagy 
teret igényeltek, miközben a versenyzők erősen szorították is 
egymást minél lehetetlenebb helyzetbe. Nem volt ritka, hogy 
a külső kötélsor cövekjeit is magukkal döntve sodródtak pá-
ran majdnem a közönség első sorait veszélyeztetve. Ilyenkor 
az odafutó rabszolgák, gyorsan igazítottak a felborult renden. 
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Mondják, hogy az sem volt ritkaság, hogy az igazgató rab-
szolgákat az újabb körön érkező és kisodródó tevék taposták 
le. Az ádáz küzdelem ellenére mindenki célba ért, eléggé 
szétnyílt mezőnnyel. Természetesen a győztest fogadta a 
legnagyobb üdvözlés, hisz itt csak egy díjat osztanak és csak 
az elsőnek. A többi dicsőségét sem felejtik el, de helyezéseket 
nem hirdetnek. A győztes mielőtt az Uralkodó elé vonult 
volna, -már csak magányosan, de- újabb kört tett meg, szinte 
lenyugtatni a tevét alaposan felzaklatott állapotából. Így újra 
-most már kitüntetetten és jobban- megcsodálhatták a baj-
nokot. A siker természetesen leginkább a tevét futtató ’házat’ 
és annak urát illeti, amit mindenki jól tudott és számon is 
tartották mindig a győztest, mely istálló tevéi ezt követően 
jóval magasabb értéket kezdtek képezni, mint korábban. A 
körbe ért tevehajtó a tribün elé járult, ahol díszes koszorút 
ejtett nyakába az Uralkodó. Az ilyen koszorúk vegyes élő 
növényekből fonottak, amit megszárítva a győztes családja 
generációkig kitüntetett helyen őriz otthonában. Ugyanilyen 
koszorút kap a tribünre felkisért, tevét kiállító ’ház’ Ura is. 
 
A lelassult program nem csak a nézők-, de a versenyre váró 
lovak és lovasok idegeit is erősen borzolta. Mikor mindenütt 
rendeződtek a sorok, az induló lovasok is rendben felálltak a 
teveverseny rajtvonalához, a hatkörös futamra. Voguz és An 
egymás mellé helyezkedett, mikor An félhangosan csak any-
nyit mondott: - Vágjunk előre ! - hisz tudták mindketten, 
hogy a lovak versenye nem csak sebesebb, de vadabb és 
erőszakosabb is lesz, mint a tevéké. Azon mindenki erősen 
csodálkozott, hogy az a kistermetű lovas hogy-hogy bármi 
szerszámzat és nyereg nélkül indul, bár inkább várakozóan 
figyeltek, hogy mi sül ki e felkészületlenségnek vélt módiból. 
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- Győzzünk ! - súgta An Szél fülébe, amikor nyakához si-
mulva ölelkezett négylábú kedvesével. A következő pilla-
natban felharsant kürtszóra, Szél olyan vágtába fogott, hogy 
a patái által feltépett homok sűrű felhőt borított a szomszé-
dokra, némi zavart is okozva. Már egy lóhossznyi előnyre tett 
szert, amikor Voguz majdnem mellé ért. - Menj csak ! - kiál-
tott hitvesére, aki mint ha még több erőt merített volna férje 
biztatásából olyan féktelen iramot diktált -bármi sarkalás, 
vagy fenyítés nélkül- hogy előnyük nőttön-nőtt. Nem kellett 
tartani összegabalyodástól. Nem így Voguznak és a többiek-
nek, akik nagyon szoros viaskodásba fogtak. Mindenki a 
legközelebb akart helyezkedni a külső kötélsorhoz. Voguz 
ugyan ha kicsivel is, de tartotta a második helyet, miközben 
a középmezőnyben máris ütközés történt. Az egyik ló -szinte 
fején át- bukfencet vetve dobta le lovasát, míg a másik ugyan 
talpon maradt, de lehagyta biztatóját, akit a mögötte haladók 
a másik bajbajutottal együtt sikeresen kerültek ki, vagy ugrat-
tak át. Mivel itt is csak győztest hirdetnek, kezdett érdekte-
lenné válni a verseny, hisz a szürke ló és a vele összenőtt 
lovas úgy repültek, hogy nyomukba nem érhetett senki. A 
féktelen erejű mén, szeretett -könnyű- gazdájával, szerszám-
zat korlátai nélkül, verhetetlen volt. Talán még a közelmúlt 
fedezésekből szerzett élményei is lőtték előbbre és előbbre. 
- Ki ez ? Ki ez ? - hallatszott innen is onnan is - És honnan 
való ? Melyik házból ? - miközben a tribünön is lelkes talál-
gatások szökkentek szárba. Uralkodó ismerte a hátteret, így 
végtelen felséges nyugalommal figyelt, mint aki egyedüliként 
mindent ért. A felvonuláskor mindenki láthatta az álarcos 
vitézt és azt is, hogy milyen zászló alatt indul. A szervezők 
harsány bemutatással hirdették meg mindenki származását és 
indítója ’házát’ így már minden figyelmes néző előtt világos 
volt, hogy a kelő-, vagy lenyugvó-Napos zászló alatti jász 
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vitéz az, aki a karavánvezető házából jött a versenyre. A kö-
zönség már alig figyelt a csatározókra, mindenki a fehérlovas 
álarcost leste, aki egyre jobban elhúzott a többiektől. És csak 
száguldott és száguldott, ló és lovas egybeforrva. Voguz pró-
bálta tekintetével megtalálni hitvesét -szorongatott második 
helyéről- de a por és a tömeg, meg persze a hatalmas előny 
miatt tényleg csak a nyomát látta, meg azt sem igazán.  
- Érthetetlen ! Ilyen nincs ! Rettenetes ! Félelmetes ! - nem 
tudtak válogatni a szavakban, jelzőkben a nézők. Uralkodó 
is elégedett volt. Az utolsó kör előtt odasúgta egyik oldalt-
állójának, hogy hívják a tribünre KaravánVezetőt. Tudta, 
hogy itt más nem győzhet és nem is győzhetett. An olyan 
előnnyel lett első, hogy az már megszégyenítésnek is meg-
felelt a többi versenyzővel szemben. Míg lovaikat csillapítva 
levezető kört ügettek a lovasok, a rabszolgák villámgyors 
serénykedéssel bontották a karósort és a kötélzetet, a nézők 
pedig ismerve a rendet már húzódtak is kétfelé, hogy közé-
pen megnyílhasson az íjászlőtér. An kicsit fürgébben, másfél 
kört tett meg a tribünnel ellentétes pályaszélig, sűrűn borulva 
Szél nyakába és nem spórolva dicséretben és simogatásban. 
A szétnyílt tömeg között méltóságteljes egyenes testtartással 
léptetett az Uralkodó elé.  
- Az én vitézem ! - örvendezett Vezető, aki addigra már az 
Uralkodó mellett fogadhatta a gratulációkat.  
An is megkapta a dicsőség koszorúját a nyakába. - Bocsáss 
meg Uram, hogy nem fedem fel arcomat. - szabadkozott lágy 
női hangján a győztes. 
- Maradjon is így ! - nyugtatta Uralkodó és tőle szokatlanul, 
kedélyesen mosolygott KaravánVezetőre, míg az is megkap-
ta jutalmát, hozzá téve: - Ezt érdemes titokban tartani. Men-
jetek dicsőséggel. 
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ÍJÁSZAT 
 
Míg mindenki hangulata szerint nyugtázta a lóverseny alaku-
lását, a rendezkedő rabszolgák felállították a céllővés szalma-
fonatú tábláit, kellő távolságra a lővonaltól, a tribünnel ellen-
tétes irányba, de a díszvendégek által is még jól látható közel-
ségbe. A szorosra font szalmakötelekből-, csigavonalban 
körre formált táblákat függőlegesen és vízszintesen is erős-, 
színes szalag osztotta kereszt alakban. A keresztek metsző-
dése, kisgyermek tenyérnyi közepet jelölt. Az egymás után 
felsorakozó íjászoknak külön-külön céltábla került felállítás-
ra és ahogy váltották egymást a lövészek, újra és újra megsza-
badították a szalmafonatokat az előbbi találatok vesszőitől. 
Egyszerre két-két vitéz állt a céltáblák elé és tempójuknak 
megfelelő ütemben adták le a négy-négy lövést. An és Voguz, 
szándékosan utolsóknak maradtak, így ők is megfigyelhették 
az ügyesebbnél ügyesebb íjászokat. A nem Uruk városi indu-
lók között előfordult egy-egy visszacsapó íj is, de jellemzően 
majdnem mindenki hosszúíjjal lőtt. Ezek az egy fából készült 
fegyverek markolati része hol ilyen, hol olyan kialakítású, van 
hogy kerek, hol félkör, másszor akár laposra mívelt. Akadtak 
szép számmal pontos találatok, amikor a szalagok egymást 
átfedő négyzetébe is csapódtak vesszők, de voltak bőven azt 
jócskán elkerülők is. A jó értékelésnél csak az jöhetett szá-
mításba, akinek -lehetőleg- mind a négy találata  kis négyzet-
ben volt. Többen megközelítették ezt, de a KaravánVezetői 
’ház’ előtti versenyzők közül négy pontos találatot senkinek 
nem sikerült elérnie, hiába volt harsány-, jobb lövéseket él-
jenző üdvrivalgás. A fiatal pár -persze An változatlanul 
maszkos sisakban- kimért lépésekkel vonult a lővonalhoz. 
Nem siettek, nem kapkodtak. Már kipihenték a lovaglás fe-
szültségeit. A közönség -ismerve az addigi eredményeket- 
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feszülten várta a pusztai nomádként bemutatott idegenek 
szereplését. Még az Uralkodó is mint ha kissé izgatottabban 
fészkelődött volna trónusán, hogy vajon milyen a kiváló lo-
vasok íjásztudománya ? Hisz eddig legeredményesebbek ők 
ketten voltak a tevehajtókat követően. An és Voguz, nagy-
jából mindig egyszerre lőtt, majd fújt egyet, lőt és fújt egyet. 
A lövés pillanatában mindig üres tüdővel. Mindketten négy-
négy vesszőt repítettek a cél közepébe. Már csak a szigorú 
értékelőnek kellett eldöntenie, hogy melyik négy vessző áll 
közelebb a négyzetecske közepéhez. Ebben Voguz volt a 
pontosabb s így a célbalövés győztese. Míg a kiérdemelt 
koszorúátadás lezajlott, a sürgölődő rabszolgák felállították a 
különleges kerekes-halas célt, ami már egész közel került a 
tribünhöz, az ott ülők minél nagyobb élvezetére. Eközben a 
tömeg is igyekezett kétfelől úgy tömörülni a tribün irányába, 
hogy azért mindenki ráláthasson a különleges találmányra, 
még ha sokan egészen oldalról is. Amíg a készülődés zajlott 
a hírközlő, harsányan ismertette a feladatot, annak lényegét 
és célját mindenki felé. An és Voguz ismét a sor végére állt 
be. Amíg az egymásután sikertelen próbálkozások nagy kö-
zönséghurrogás közepette folytak, An letérdelve, gyakorlott 
mozdulatokkal ajzotta fel Rettenetet. Ez az íj közel sem volt 
olyan mértékben hátracsapva, mint a céllövő Fürkészdarázs. 
Tegezt sem vett magához a fiatalaszony, hanem csak két 
rövidke vesszőt tűzött övébe. A közönség ugyan elégedetlen-
kedett, de nem különösebben meglepetten, hisz mindenki 
tudta, hogy ez ideig még sosem sikerült senkinek a feladat 
sikeres teljesítése. Még olyan hangok is felhangzottak itt-ott, 
hogy ez egy teljesíthetetlen bolond Ind találmány, nem is ide 
való és már a távollövésre lettek volna kíváncsiak. Voguznak 
nem volt másik íja, így neki fel sem merülhetett rövidke 
vessző használata. Lehet, hogy az ugyan -akár- ha rövid is 
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volna, az alig megfeszített ideg nem adna elég bíztatást a 
szükséges gyorsasághoz. Mindkét próbálkozása során el-
csapta a vesszeit a sebesen forgó kerék küllője, így a hal 
nyugodtan vergődhetett sértetlenül a palánk előtt. Azért mi-
kor a kistermetű álarcos íjász állt fel a próbához utolsónak, a 
fokozódó csendesedésben összesúgtak: - Ez meg a fehérlo-
vas ! A kelő- vagy nyugvó Nap jász zászlaja alól, a Karaván-
Vezető ’ház’ vitéze. 
Mikor An felemelte Rettenetet, idegjére pattintott rövidke 
vesszejével majd’ mindenki értetlenül figyelt. Kivárt. Úgy 
tanította íjmestere, hogy a pontos célzás lényege, hogy a lö-
vész semmi mást nem lát, csak a célt. Megkereste a hal buta 
tekintetét és -nő létére- (hisz köztudott, hogy a nők majdnem 
teljes szélességben látnak a férfiakkal szemben, akik azért 
csak előre) sem a népes seregletet-, sem a forgó kereket-, de 
jószerivel még a ficánkoló hal testét sem látta, csak a szemet. 
Rettenet csekély megfeszítéséhez is iszonyatos erő kellett. 
Újai az idegen, vesszőcske hegye ép a markolatig húzva és 
minden körülményt kizárva útjára engedte a nyilat. Az olyan 
sebességgel suhant, hogy inkább csak halk visítását lehetett 
hallani, mint sem hogy látni, ám a következő pillanatban a 
forgó kerék mögött a hal kopoltyújába csattan a hegye. A hal 
mozdulatlanul feszült a palánkhoz szegezve. A tömeg inkább 
felüvöltött, mint hogy üdvrivalgást hallatott volna. Ilyet még 
sosem láttak ! Ám volt még egy lehetőség és hogy az ismét a 
régi feltételekkel történhessen, a meglőtt halat másikra cse-
rélték. Síri csend lett. Még a hitetlenkedők is reménykedni 
kezdtek, hogy megtörhet a bolond Ind találmány megoldha-
tatlanságának sora. An épp úgy állt a próba elé, mint első 
alkalommal és most tökéletes volt a találat. A mozdulatlan -
bár farkát még kissé rezgető- hal, szemén átfúródott vessző-
vel szegeződött a palánknak. Leírhatatlan lett az ováció. Még 
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az elálmélkodott Uralkodó is elejtett egy óvatlan tapsolást. 
An szerencséjére, álarc takarta vonásait, így nem láthatták 
örömkönnyeit. Mikor elment Voguz mellet, az csak annyit 
mondott büszke-, boldog-, kedves gúnnyal: - Hogy, hogy 
nem sikerült elsőre ? - de fülig ért a szája. 
- Az első hal szemén hályog volt. - válaszolt a bajnok és vála-
sza komoly volt. 
Persze az újabb koszorú nem maradhatott el, miközben 
Vezető egyik szolgája már két koszorúval küszködött, hisz a 
’ház’ Ura immár harmadik jutalmát várhatta. 
 
A távollövéshez, mint ha már kedvetlenebbül vonultak volna 
fel a versenyzők. Egy-két élesszemű-, figyelmes hozzáértő 
íjász, vissza is lépett a próbatételtől, belátva hogy az ő -egy-
szerű- hosszúíjuk esélytelen. Nem ismerték sem Rettenet-, 
sem íjásza lelkét, de felmérték, hogy ott borzasztó erők 
munkálhatnak. Ha oly szerény feszítéstől, ilyen sebességet 
képes adni a nyílvesszőnek, kétségtelen hogy a teljes feszítés 
csodákra képes. An ismét csak a sor végére állt, szerénységet 
tettetve, női szemérmességét álarcával takarva. Azért a nép 
fel-fel csattant, amikor egymást előzték a távolabbnál távo-
labbra sikeredett lövések. Már-már váratlanul, az egyik Ur 
városi íjász -aki ugyancsak visszacsapó íjjal mérette meg 
tudását- túllőtt Voguz két nyilán, amelyek addig vezettek. A 
közönség és a tribün is kételkedve reménykedett, hogy ennél 
távolabbra ugyan még az álarcos vitéz sem fog lőni. Az 
ugyancsak távolba nyúló lőpálya mentén -a találati helyek 
közelében- rabszolgák sorakoztak kimért távolságokban 
egymástól, az előre lelépett -képzeletbeli- mérési -ötven-
lépésenkénti- vonalaknál. Midegyikük egy fehér és egy piros 
zászlót tartott bal és jobb kezében. Amikor az új lövés 
hosszabb volt az előzőnél, akkor a fehér zászlót-, ha rövi-
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debb az addigiaknál, akkor a piros zászlót emelték a magas-
ba. Nem véletlenül rabszolgákra bízták ezt a „nemes” fela-
datot is, hisz előfordult már, hogy az íjászok -akik nem 
célzott lövésekre-, hanem távolira törekedtek- elvétve a 
szabad sávot, bizony jelző embert találtak el. Szerencsére, 
ilyen most nem esett meg. Az Úr városi íjász távolibb nyila 
meghaladta a 900 lépést, amikor utolsóként An következett. 
Nyugalma mozgásából is sugárzott. Akik közelebb álltak 
hozzá hallhatták, hogy valamit motyog, mint aki íjának 
beszél. Felállt a lővonalra, határozott mozdulattal feszítette 
meg íját, Aki csendes nyafogással viszonozta az erőfeszítést. 
A visszacsapó íjak ugyanis több darabból összetettek, nem 
mint az egy fából készülő hosszúíjak. Mikor útjára engedte, 
szinte az égbe irányzott nyilat, a kilövés pillanatától, félhan-
gos mantrával kísérte a vessző útját. A nézők hamar szem 
elől vesztették a vesszőt. Néma várakozás következett. Se 
fehér, se piros zászló nem emelkedett a magasba. Bekövet-
kezhetett a Vezető által „megjövendőlt” felfoghatatlan mesz-
szeség ? A bíráskodók arra jutottak, hogy bizonyosan el-
hagyta a lősávot a nyíl, azért nem találják. An érezte, tudta, 
hogy vesszeje olyan távolra jutott, hogy az a majd’ végelát-
hatatlan szabad tér után következő bozótosba csapódott. De 
volt még egy lövése. Felmérve a helyzetet, belátta hogy nem 
kell akkora igyekezet. Alaposan megnézte a legtávolabbi 
zászlós ember helyzetét -aki az eddigi legnagyobb távolság 
vonalában állt- majd a közelében figyelő Voguzt kérte arra, 
szóljon a lövészetvezetőnek, adjanak jelet a legtávolabbi rab-
szolgának, hogy emelje magasba mindkét zászlaját. Ez az 
utasítás, mint valami jelzéssor, végigszaladt egymásután 
mindegyik zászlós emberen, eljutva az utolsóhoz, aki fel-
tartva hagyta a két zászlót. Így már An jól felmérhette, hogy 
meddig tartson igyekezete. A lövési szertartás nem változott, 
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de mint ha türelemre intette volna Rettenetet. A vessző ala-
posan túljutott a kétzászlós emberen -de biztosan értékelhe-
tően- mire az határozottan csak fehér zászlaját lobogtatta 
lelkesen. Így a „felfoghatatlan messzeség” felfoghatóvá-, 
mérhetővé vált, ami majdnem ezer lépés lett. An eközben 
újra térdre ereszkedve, gyakorlott mozdulattal megszabadí-
totta Rettenetet felajzott állapotától. - Mi ketten tudjuk, hogy 
az első lövésed, az még egyszer ekkora volt. - simította végig 
fegyver-testvér barátját. A közönségen inkább szörnyülködő 
morajlás haladt végig, mint sem kitörő öröm. Mint ha min-
denki ráébredt volna, hogy jász nyila nem játék. Azért az 
Uralkodó elégedetten akasztotta a győztesnek járó koszorút 
An nyakába és csak annyit mondott kettőjük között: - Maradj 
csak így eltakarva. Dicső gyermeke vagy népednek. Áldásom 
legyen rajtatok. - és mint ha férfival lenne dolga, kezét a jász 
vitéznő vállára tette, elismerőleg a közönség előtt, majd el-
gondolkodott: - Milyen lehet egy igazi jász vitéz ? 
 
 
RÁADÁS 
 
Az ismét megjutalmazott KaravánVezető azt kérte az Ural-
kodótól, hogy két íjász lovasa, had mutassa be a közönség-
nek és persze az Uralkodónak lovasíjászati erősségét, ami 
nem szerepelt a vetélkedésben. Száguldó lóról célt találni. Az 
Uralkodónak felketette érdeklődését az ajánlat és utasította a 
szervezőket hogy kikérve a két lovasíjász tanácsát, állítsanak 
fel célokat. 
- Megkértem az Uralkodót hogy lovasíjász bemutatót tart-
hassatok. Had imádjon benneteket a nép. Meg engem is. - 
lelkendezett Vezető, amikor vitézeihez ért. 
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- Legyen. - nyugtázta An - Had láthassák a pusztai lenézettek 
virtusát. Nem árt, ha híre megy. Ha tartanak tőlünk, nem 
támadnak ránk. 
- Szerintem is mutassuk meg. - helyeselt Voguz - Van itt elég 
hely a tribün előtt és a közönség között, hogy keresztül le-
hessen vágtatni. A lőpályára, a tribüntől harminc lépésre 
verjenek le két-két karót -azokból amivel a kötélkerítést 
képezték- és mind-egyikre akasszanak egy-egy halat. Úgy 
láttam van még bőven a kerekes-halas versenyből. 
- Mivel csak kettő ment tönkre. - viccelődött Vezető - Meg-
viszem a hírt Uralkodónak - és sietett a tribünre, mire a 
szervezők megkapták a szükséges eligazítást, a kikiáltó pedig 
harsány fennszóval tájékoztatta a közönséget a ráadásról. A 
hírt mindenki örömmel vette, miközben még éledeztek el-
ámultságukból. 
 
Karók és halak a helyükön, a két lovasíjász rendesen fel-
szerszámozott lován, szokásos íjával és kellő vesszővel 
lépésben vonult a szabad sáv egyik szélére. 
 
Voguz kezdte a közepes vágtát, majd oldalra fordulva gyors 
lövést adott le az egyik halra. Talált. 
An követte, hasonló -nem erőltetett- tempóban. Oldaltfor-
dulás a karók előtt, lövés, újabb hal. Találat. 
Viszafordulva, Voguz teljes vágtára bíztatta lovát, másik 
oldalra fordulva, új lövés, új hal. Találat. 
An szintén viharzó lováról adta le az újabb lövést. Újabb hal. 
Találat. 
A másik irányból ismét visszafordultak a lovasok, szél-
sebesen immár a karókra céloztak. Voguz két karóba egy-egy 
vesszővel, míg An másik két karó oldalába két-két vesszőt 
repített. 
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A siker és az üdvrivalgás nem maradt el. KaravánVezető -
kitüntetetten- az Uralkodó mellől csodálhatta háza képvise-
lői szereplését és kicsit sajnálta, hogy nem földijei, de azért 
őszinte büszkeséggel.  
- Megtiszteltél. - fordult Uralkodó Vezetőhöz, aki szinte 
belesápadt a meglepetésbe, hisz Uralkodó nem szokott így 
leereszkedni alattvalóihoz - Igazi alkalomhoz illő ajándék 
volt két vitézed. Mikor csatlakoznak testőrségemhez ? - mely 
visszautasíthatatlan kérdésre Vezető teljesen zavarba jött. 
- De hát An egy nő ? - hebegte. 
- Valóban, erről megfeledkeztem. Nem tűnt annak. 
- Maszkban azért nem maradhat örökre. - próbálta elvenni 
az élét a kínos helyzetnek Vezető. 
- Természetesen. Menjetek dicsőséggel. Emeljétek házad 
rangját, Uruk városunk fényét. 
 
 
ÁLDOTT ÁLLAPOT 
 
A KaravánVezetői ’ház’ körében sem maradhatott el a méltó 
-bensőséges- ünneplés, de mi tagadás a ház urát leginkább 
feleségei állapota izgatta. Így miután lezajlott az esemény -
ahogy azok visszavonultak külön-külön szobáikba- sorra jár-
ta asszonyait, kitudakolva tisztulásuk megjöttét, vagy annak 
elmaradását. Valóban erőt kellett magán vennie, hogy az 
egésznapi diadala után kapott további örömhíreket ép ésszel 
elviselni legyen képes. Mindhárom asszony tisztulása késik.  
 
- Több, mint egy hete semmi egyikőjüknél sem ! - köszönt 
zihálva orvosBarátjának, amikor azt kora reggel felkereste. 
- Én is szép napot kívánok Barátom. - nyugtázta az orvos 
higgadtan - Téged most a szerencse lova vett a hátára. 
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Részese voltam vitézeid tegnapi sikereinek - aminek őszintén 
örülök - de tudd, hogy házad népe nem ok nélkül remélt sza-
porodása engem is boldogsággal tölt el. Lehet egy nőnél 
késés, lehet kettőnél, de háromnál ? Ha már bármi is essen 
meg, nem fogsz gyermek nélkül maradni. - azzal meglapo-
gatta Vezető hátát a férfiúi ölelés közben. 
- Az is lehet, hogy akár három gyermekem is lehet ? 
- Az is lehet. 
- Mit követtem el, hogy ekkora adományban részesülök ? 
- Szerintem Felsőbbségünk jó szemmel nézi azt, amit eddig 
cselekedtél s még cselekszel is, vendégeid és népünk össze-
kapcsolásával. Mesélted, hogy An milyen magas szellemi-
séget oszt meg papTanítóinkkal - amiből azért úgy látom te 
keveset értesz - Dicséretre méltó, hogy hozzám hoztad 
Verát, aki elviszi keletre a sumer orvoslás hírét. Mit tehetnek 
ennél magasztosabbat szellemi emberek. PapTanító a maga 
terén kiváló, nekem sem kell szerénykednem az én dolga-
imban és mindegy ki mit gondol felőled, az hogy sikeres üz-
letember vagy azt sem csak őseidnek köszönheted, hanem 
éles eszednek is. Mindebben pedig semmi sanda hátsó szán-
dék nincs. Én ezért hiszem megérdemeltnek sorsod alaku-
lását. Még Voguz „kihasználásában” sem látok kivetnivalót. 
Egészséges fiatal ember s férfi mi mást hetet ha úgy adódik, 
mint a magot hinteni. Hogy vérek keverednek ? Keverednek. 
Ha Felsőbbségünk kegyes népünkhöz, akkor a vérkeveredé-
sek nemesedést hozhatnak, nem sorvadást. Ha nemesedünk, 
akkor áldás van rajtunk, ha nem, hát az is a mi sorsunk, amit 
tisztességgel kell viselni. 
- Én most nem mondok semmit. Csak bírjam rendben tar-
tani viselkedésemet. 
- Látom, hogy nincs különösebb bajod, de hogy szíved 
mindezt elbírja és higgadtan viselkedni is képes légy, adok 
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egy kis oldatot, idd ezt meg. Megnyugtat, de el nem tompít. 
Ha már egyszer orvoshoz jöttél. Barátom. - és újra megölelte.   
 
 
FOLYTATÓDIK A TANÍTÁS, DE KI KIT ? 
 
- Benéztem OrvosBarátomhoz és PapTanítóhoz is - szólt az 
átriumban kedélyesen csevegő vendégekhez és asszonyaihoz 
Vezető - Mindketten várnak benneteket. - fordult An és Vera 
felé - Hogy mindenki kificánkolta magát, fejezzük be amit 
elkezdtünk.  
- Képzeljétek ! Uralkodónk majdnem besorozta testőrségébe 
An-t és Voguzt. Milyen szerencse, hogy emlékeztettem női 
mivoltodra. Máskülönben nehéz lett volna kikerülni a fel-
séges kegy karmaiból. Voguz meg a férjed, akinek köteles-
sége téged hazavinni és oltalmazni. 
- Kedves Uram ! Amit te kieszeltél az úgy volt rendjén ahogy, 
és mivel bekövetkezhetett, biztos lehetsz abban, hogy áldás 
is volt azon. - jegyezte meg Vera - Mi az orvoslásban is akár-
mit megtehetünk, ha az nem találkozik az elrendezésekkel, 
akkor bajos a gyógyulás. 
- Látod Vera ? - szólt kérdezőn gyógyítóhoz An - Téged én 
nem tanítottalak, csak hallod itt-ott amit elejtek és lám böl-
csességed egyre nő, ami nem az én érdemem ! - hangsúlyoz-
ta őszinte szerénységgel. 
- Folytassuk Uram amiért jöttünk. - nyugtázta szinte egyszer-
re a két nő. 
 
An Vezetővel, Vera Voguzzal -könnyű sétával- ment szokott 
„tanodájába”. 
 
PapTanító most egyedül várta őket, békésen napozva egy 
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padon a kertben. 
- Áldás legyen rajtad Tanító ! - köszöntötte Vezető, öreg 
barátját szívéjesen. 
- Tiszteletem Tanító Uram ! - folytatta An. 
- Hallottam dicsőségeteket. 
- Ide is behallatszott ? 
- Aminek kell, az mind behallatszik. Csak azt nem tudja a 
nép, ki volt az az álarcos As vitéz ? 
- Hát egy álarcos As vitéz. - mosolyodott el An - miközben 
PapTanító elé ült a fűbe terített kendőjére. 
- Nekem most dolgom van, ezért magatokra hagylak benne-
teket, úgyis csak zavarnék nyugtalan szívemmel. - azzal el is 
távozott. 
- Kedves Uram. Tudom, hogy nem tisztem érdeklődni az 
átadott üzenetek, hogy- s mint kezeléséről, de ha megtisz-
telsz mond el, miként látja a helyzetet papTanító társad ? 
- Bonyolult a dolog. Ugyan nem tartozik rád, de időközben 
tartottunk papTanítói tanácsot. Számon kértek, hogy miért 
jársz ide. Többen sérelmezték, hogy nem elég hogy idegen 
vagy, még nő is. Én nem vagyok hazug ember, de úgy voltam 
kénytelen csavarintani az igazságon, hogy kereskedő bará-
tom kért meg arra, tanítsalak sumer bölcseletre, hogy a pusz-
tai vadaknak magasztos hírt vihess. 
- Korábbi társad ? 
- Ő is nehéz helyzetbe került, de ő nem a Tanács-, hanem 
önmaga miatt. Erős meghasonlást érzett és úgy határozott, 
nem kívánja hallani szavaidat. Elzárkózik. El azért nem árult. 
- Elfogadom. 
- Veszélyes a te tudásod.  
- Én még fiatal vagyok. Nem értem. 
- Fiatal korod ellenére mérhetetlen tudás halmozódott fel 
benned mestereid által. Még te sem vagy tisztában vele mek-
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kora és hogy az milyen kétséges kimenetelű illetéktelen-, ava-
tatlanok számára. Legfőbb baja pedig az, hogy valóban az 
Abszolút Igazságról szól. 
- Baj ? 
- Baj. Az emberek -sokféle okból- nem szeretik az igazságot. 
Nem csak nem szeretik, de mikor találkoznak vele, nem is 
bírják ! Pontosabban szeretik, de csak a maguk igazságát. 
Hidd el, én alaposan megszitáltam mindazt, amit tőled hal-
lottam.  
- És ? - kérdezett An türelmetlenül. 
- Semmi nem esett át. Amíg társam hallgatott téged ő is így 
járt, de nem bírja a szita terhét, miközben igaz tudása szerint 
átengedni meg nem képes, hisz ő sem buta ostoba. 
- Mit tehetünk ? - és egy könnycsepp gördült le az arcán. 
Nem törölte le, nem szégyellte. Had száradjon le a Nap 
sugaraitól. 
- Folytatnunk kell a hazugságot.  
- Te tanítasz engem. Értem. 
- Már csak az a baj, hogy én neked semmit nem tudok taní-
tani. Tudnék sumer, netán elámi bölcseleteket, de azok mesz-
sze elmaradnak attól, amit te hoztál. Tudtam olyanról, hogy 
létezik Abszolút Igazság, tudtam hogy létezik, de eddig csak 
halovány foszlányaival találkoztam, miközben emberi kitalál-
mányokkal vannak tele a „legmagasabb szintű” tudósságok. 
Magad mondtad a MINDEN Hetedik tudnivalójában: 
„…Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember ember-
től elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg 
áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át…” Pedig a világ nem 
az ember. A világ több. A mindenség meg még több. 
- Kedves Tanító. Jas mestertől tudom, hogy az a vidék ahol 
Ti és mi élünk, amit KaravánVezető bejárt, az három felé 
osztható. Induson innen és Induson túl, Himálaja felett és 
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Himálaja alatt. A folyó kelet nyugati irányban választóvonal, 
míg a hegység észak déliben. Az Induson innen ember-
központú szemlélet uralkodik, ilyenek bölcseletei is. A Himá-
laja felett természetközpontú a szemlélet, sámánisztikus a 
vallás. A Himálaja alatt délre és az Induson túl keletre isten-
központú a szemlélet és a bölcselet is. Az As nép e három 
találkozási vidékén él. Mindhárom hatást gyakorol. Voguz 
klánja - amelyik befogadott - sámánt tart. Goru sámán jó 
ember. A ti vidéketek ember-központú, tehát az embert teszi 
előre, hiába hisz különböző istenekben - akik nem valót-
lanságok ! - Azt nézik, hogy az istenek hogyan tudják szol-
gálni az embereket, nem azt, hogy az emberek miként szol-
gálhatnák a Legfelsőbbet, Aki a MINDEN, Aki Maga az 
Abszolút Igazság. Az emberközpontú bölcseletek úgy tud-
ják, hogy az ember dolga az uralkodás. Uralkodni minde-
neken. Mindenkin, beleértve FöldAnyát is. Pedig az ember 
első dolga lényegi lénye-, a lél-, valódi kiléte szolgálata s ezen 
keresztül a Legfelsőbb szolgálata - volna.  
- Azt hiszem, ha nem is pontosan így, de korábbi társam is 
megérezhette ezt, ami összezavarta. Lehet, hogy az én agyam 
zavaros, de nincs összezavarva ! Értem én az azisnemis tör-
vényt is, amit hoztál. A lényeg-elvet is értem, megértettem, 
szitámon át nem esett egyetlen szemcséje sem, de említeni 
sem merem. Süket füleknek minek. Én az életemet már nem 
féltem. Mit féltsek rajta ? Ami megoldhatatlan számomra, 
hogy mikor-, hol- és kinek, mit adhatok át, hogy se annak aki 
hallja, se annak aki felfogja ne ártsak ? 
- Emlékszel Uram ? A Bizalmas Tanítás 5. és 6. szakaszára ? 
„olyan idők jöttek soron ami már nem dicsőít - ezt is meg 
kell lél-nek élni hátha eszmél s föléri - csak föléri egyszer 
végre nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt követni 
a botornak” - ahol a ’botor’ a bolond, buta, meggondolatlan, 
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ostoba világ s benne az ugyanilyen ember. Majd a 393. sza-
kaszban: „világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Leg-
felsőbb - érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd” - Ezt 
üzente Jas mesteren keresztül a Legfelsőbb, hogy az én -
immár- jász népem -mert, hogy az As városában maradt As 
nép ezt nem értette meg, amiből széthúzás lett- csak az érin-
tetlenség által mentesülhet a Legfelsőbb rendelte szellemi és 
erkölcsi hanyatlás hatásaitól. 
- Érintetlenség. - ízlelgette újra az öreg - Vele, de nélküle. 
- Úgy van. 
- Engedd meg TanítóTanítványom -mert a legszomorúbb 
pillanatban is ott bujkálhat a derű, az életigenlő elfogadása az 
elrendezéseknek- hogy mára elköszönjek. Majd holnap bele-
kezdünk a Tanítvány tanításába, míg bírja a szitám. Remélem 
nem fog átszakadni. - húzta el száját szomorúan.  
 
A megérkezett Vezető nem vidám társaságot talált az üde 
kertben, a hanyatló-, de kedvesen melengető Nap sugarai 
alatt, így a búcsúzás sem volt túl derűs. 
 
 
MIT MOND AZ ÍRISZ 
 
A papTanítói palota kapuja előtt várakozott Vera és Voguz, 
meg orvosTanító is.  
- De jó hogy látlak Barátom. - üdvözölte Vezető az orvost - 
A Te társaságod mindig felüdít. Hogy, hogy ? 
- Verával egy olyan részhez értünk, aminek próbáját szeret-
ném megejteni házadban.  
- Kíváncsivá teszel. - miközben kényelmesen sétált a kis 
társaság hazafelé a békés utcácskákon át.  
- Azt hogy a szem sok minden tükre, azt Vera is jól tudja. 
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Azt azonban még nem igazán, hogy az írisz - ami a szem 
szivárványhártyája - miről nem képes mesélni, pedig annak 
rengetegében minden látható. Ráadásul nem csak szervi 
bajok, de lelkiek is. 
 

 
 
- Lépjünk ki egy kicsit, hogy még besüssön átriumodba a 
Nap. Az Ő segítsége is kell(ene). 
Az izgalomba jött kis csapat szaporázni kezdte lépteit s így 
hamarosan KaravánVezető házához értek. 
- Mi Verával kimegyünk az átriumba és légy szíves küld oda 
egyik asszonyodat, valódi szemrevételezésre. - mosolyodott 
el az orvos. 
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- Mi nem mehetünk ? 
- Orvosi vizsgálat lesz, az nem tartozik másokra.  
Miután hármasban maradtak a próbatevők -Vera, ElsőSzá-
mú és az orvos- a doktor vette magához a szót.  
- Asszonyom. Tudod, hogy Vera gyógyító és tanulni érkezett 
hozzám. Nagy az ő tudása, de nem ismeri mélységében a 
szem beszédességének mikéntjét. Ezért ma elmagyaráztam 
neki, hogy mi minden olvasható ki a szem íriszéből és mi-
ként, de ezt próbára is szeretném tenni. Uradtól tudom, hogy 
áldott állapot üdve „fenyeget” benneteket és Barátom igen 
türelmetlen, hogy erről bizonyosságot szerezhessen. 
- Jómagam is. - erősítette meg az asszony. 
- Kérlek fordulj a Nap felé és próbáld nagyra nyitni a szemed. 
Ne félj, már nem olyan erősek sugarai mint délidőben, nem 
árt. - azzal alaposan vizsgálni kezdte az írisz szövetét - Meg-
történt a fogantatás. - nyugtázta, mire az asszonynak könny-
be lábadtak a szemei. Talán a Naptól ? 
- Ne most sírj, akkor Vera nem láthatja. - azzal Verát bíztatta 
a megfigyelésre, miközben magyarázta, hogy hol- s mit kell 
észrevenni. 
- Igen látom, amit mondasz. Valóban egyértelmű a szivár-
ványhártya rengetegében is. 
- Kicsit siessünk, míg jól süt a Nap. Kérlek, küld ide vala-
melyik másik asszonyotokat. 
Jött is izgatottan a második, majd a rövid „szemlélődés” után 
a harmadik. Mindháromnál áldott állapotról beszéltek a sze-
mek. 
- Látod Leányom ? - bocsánat asszonyom ! - Az írisz nem 
csak a szem dísze. Az nem csak egy színes gyűrű, hogy szebb 
lehessen tekintetünk. Aki érti, annak ugyancsak bőbeszédű. 
- Megengeded, hogy megpróbáljam magam sógornőmmel ? 



196 

 
 

- Persze, gyakorold csak. Ide küldöm, addig én megörven-
deztetem házura Barátomat. 
Mikor Vera és An kettesben maradtak, gyógyító csak annyit 
mondott; - Most ne kérdezz, mert mindjárt lebukik a Nap és 
nem láthatok jól. Gyere nézz Nap Urunk szemében. 
 
Vera izgatott igyekezettel pásztázta An írisze rengetegét, 
egyiket, majd másikat, azt sem tudta igazából -a bőség 
zavarában- hogy mit nézzen, de mivel épp áldott állapot jeleit 
kutatták az imént, hát arra koncentrált. Valamit látott, de 
nem értette. 
- Lehet, hogy gyermeketek lesz ? - mondta, inkább kétkedő 
kérdésként. 
- Hogy ? 
- Nem vagyok benne biztos, nincs még gyakorlatom. Meg-
kérem OrvosTanítót, hogy segítsen. - azzal beszaladt a ház-
ba, de mire visszaértek a Nap már a falak mögé ereszkedett, 
kevés fényt adva. 
- Mit láttál ? - kérdezte az orvos. 
- Olyasmit, mint a ház asszonyainál, de mégsem. 
- Mi az, hogy olyasmi ? 
- Olyan volt, de mint ha kettőből állna. - bizonytalankodott. 
- Ikrek ? - nyugtázta kételkedőn OrvosTanító - Egyelőre ez 
maradjon köztünk ! An, Voguznak se beszélj róla, mond 
hogy az egészségedet nézte Vera és az rendben van. Holnap 
gyere el hozzám ha PapTanítónál végeztetek. Megvizsgáljuk 
közösen újra. Mosolyt kérek ! - bíztatta a megilletődött fiatal-
asszonyokat, akik meglehetős zavartsággal nézegettek egy-
másra, mint akik nem értenek semmit. 
 
 
GYÖNGY ÉS GYÉMÁNT 
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- Gyertek asztalhoz ! Mindenkinek teríttettem. - szólt a ház 
ura és már telepedett is megszokott törzshelyére, kényelmes 
párnájára. - An ! Egész délután gondterhelt vagy. Mi bánt ? 
Persze csak ha megoszthatod. - fejezte be faggatózását ta-
pintatosan Vezető. 
- Valóban gondolkodóban vagyok. Most úgy érzem -hogy 
magamat is megerősítendő- egy olyan mesét osztanék meg 
veletek, ami azt a bizonytalanságot szeretné eloszlatni, hogy 
mit kezdjen az ember a valódi értékekkel a talmi csillogások-
kal szemben. 
- Na, ez így pont elég talányos. - jegyezte meg a ház ura - Te 
is úgy véled ? Barátom. - mert, hogy természetesen Orvos-
Tanítót sem engedhették el vacsora nélkül. 
 
An hangja kissé bizonytalanabb, volt a tőle megszokott hatá-
rozottságnál, de rákezdett meséjére: 

 
Puszta rétben él a béke, házak között zsong a nép. Lelki 
ember ki-ki szökken, tekintete égre néz. Túl a lápon, künn a 
végen rég lemondott Mester él, kutató fi környékezi: - 
Tudását hogy vehetné?  
Alázatos ifjú lélek tanítóját kérdezi: - Disznók közé -mond 
Mesterem- gyöngyöt ember vetheti? 
-Vedd csak sorra mi az igaz; gyöngy, fagyöngy, vagy gyé-
mánt-e? Utóbb járjon elméd azon mit vetsz disznók elébe. 
-Van gyöngy ami csillog ragyog, sorfonata pompaszép, érté-
ke csak színleg annak, messze vele ne menjél!  
-Van gyöngy amit igaznak vélsz, úgy is hívnak mégis ál, hogy 
is lesz ő gondold végig kagyló közé szutyok száll. Se le nyelni, 
se emésztni szegény kagyló nem képes, így hát fedi lassan 
szépen, gyöngyöt épít testében. Kívülről igaznak híjják, bévül 
tudjuk nem való, mégis aki nyakba teszi páváskodik mint a 
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hó. Fénylik egyre, sokra tartják szutykot fedő gyöngyház-
fényt, elég is az annak aki nem méri föl értékét. 
-Ám a gyémánt merő Nap-fény, legfőbb tudás szénben él, 
hegylánc súlya sűrítette, mindent vágó tömeggé. 
-Most nézzük meg disznó előtt melyik milyen sorsra jut, 
akkor tudod megérteni mi mit takar, mi mit tud. 
-Csecse-becse fagyöngyfűzért disznók eszik trágya az, igaz-
gyöngyöt széttapossák fényevesztett szutyokmag. Ám a gyé-
mánt bárhol is van, disznók előtt, föld alatt, taposhatják 
befödhetik sziklaszilárdnak marad. Ne aggódj hát disznók 
felől, kárt csak abban tehetnek, ami múló, gyönge szutyok, 
nem bír örök értékkel. Gyémántot ha hányják vetik, ütik 
vágják egyre megy, egyre ragyog, jobban csillan Nap Urunk-
nak elméje. 
-Ami égi, ami biztos, lehet fedni is akár, ha fölbukkan, ha 
míveled szerte foszlik félhomály. 
 
- A talányosság számomra továbbra is fennmaradt, de nem 
is az én tisztem, hogy mindent megértsek. - nyugtázta lep-
lezetlen boldogsággal Vezető - Kincsek ide, érték oda, lényeg 
az élet ! - s magasra emelte poharát. 
- Ebben egyet értünk. - helyeselt OrvosTanító. 
 
 
PAPTANÍTÓ BEZÁRKÓZIK 
 
Az újabb napi delelőkor, TanítóTanítvány és Orvos”tan-
hallgató” megszokott kisérőjével indult dolgára. Csendben 
sétáltak egy darabon együtt. Nem volt sürgetős és a verseny 
élményei is leülepedtek már. Pár járókelő méregette azért a 
két párost, KaravánVezetőt mint régi ismerőst köszöntve. 
Többen felismerték Voguzt a versenyről, de An alakja és 
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mozgása is gyanakvást keltett. - Ááá ? Az nem lehet. - nyug-
tázták -azért- bizonytalankodva. A papTanítói palota közelé-
ben váltak el útjaik. Mikor An és Vezető a kapuhoz ért, az 
őrző elállta az útjukat.  
- Hogy, hogy ? - vonta kérdőre Vezető az ajtónállót. 
- A Tanács döntése, hogy nő nem mehet be ! - hangzott vitát 
nem tűrően. 
- De … 
- A parancs, parancs ! 
Rövid tanácstalanság után elindultak Vera és Voguz után, 
akiket még hamar be is értek. 
- Mi történt ? - kérdi Vera. 
- Nő nem mehet be. - válaszolt kurtán An. 
- Mióta ? - így Voguz. 
- Azt nem tudjuk, de most, vagy mostantól tiltja a Tanács. 
An, te menj Veráékkal, én visszamegyek. 
Azzal visszafordult és őt, különösebb útonállás nélkül be is 
engedte az őr. Úgy látszik a sok örömteli izgalom nem lehet 
meg feszült izgalom nélkül. Mikor bekopogott és a hívást 
nem is megvárva benyitott PapTanító szobácskájába, az 
öreget ágyán fekve találta. Nagyon erőtlennek tűnt. 
- Mi történt Tanító ? 
- Levert a tehetetlenség. 
- Mi történt ? - ismételte meg a kérdést. 
- Erősen kérdőre fogta a Tanács vezetése papTanító társa-
mat -akivel te is találkoztál- Ő pedig sokat elárult nyíltan az 
An által hozott tudományból. Tőlem nem tudtak meg semmi 
veszélyeset. Belátják koromat és elnézik ha mellébeszélek. 
- Mi a baj ? 
- Idegennek és veszélyesnek tartják azt, amit An hozott. 
- Nem értem. Eddig bármi hírt hoztam, bármely vidékről -
ugyan nem fogadtak mindent örömmel, de- sumer ismeretek 
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növelésére, mindig jónéven vették. Hogy milyen hírnek mi 
lett a sorsa, azt én sosem kérdeztem. Bevallom, nem is 
érdekelt. Én csak hírvivő vagyok, nem bölcselő. Elég nekem 
az üzlet. An-t is azért csábítottam ide, hogy új híreket 
hozzon, de már te is belátod, amit ő tud, annak továbbítására 
én nem vagyok alkalmas. Hónapszám utaztam vele együtt, 
hetek óta él a házamban, dicsőséget szerzett tekintélyemnek 
és egy biztos: Ártatlan ! 
- A Tanács úgy véli ártalmas. 
- An ? 
- Nem ő -persze személyben Ő is !- Hanem amit tanít. 
- Mitől veszélyes az igazság ? 
- Attól, hogy igaz ! 
- Nem értem Uram ! Mi sumerek nagy becsben tartjuk a jó-
ságot, az igazmondást, az igazságot.  
- Így van mondva, de a papok is emberekből vannak és ki-ki 
ugyanazt másként értelmezi. 
- Én, mint szeretett Uruk városunk szülötte, ősi sumer család 
sarja, mindig arra voltam büszke, hogy nálunk nincs nagyobb 
kincs a tudásnál. Ezzel a biztos tudattal járok kelek minden 
felé, tudva, hogy sumernek párja nincs. 
- Most kiderült, hogy tudásban van. Ráadásul egy buta-, 
lenézett-, vad-, pusztai nép, akit itt most egy nő képvisel ! 
- Miért volna buta a jász ? 
- Mert mi úgy tudjuk. A Tanács azt akarja, hogy úgy tudjuk. 
De hogy e fölött vita ne legyen, kimondták, hogy An démon. 
- Mííí ? 
- Démon. Fő bűne, hogy bitorolja legfőbb égi istenünk ne-
vét, akit mi An-ként, vagy Anu-ként hirdetünk. Ráadásul Ea 
szülöttjének vallja magát, aki nálunk a világ sorsának kor-
mányzója, de ezeket te is tudod. 
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- Uram ! Én igazán nem vagyok nagytudású, de annyit még 
én is tudok, hogy ugyanazok a hangok-, ugyanúgy sorba rak-
va a különböző népeknél teljesen mást jelentenek.  
- Ezt a Tanács is tudja, de hogy elhitelteleníthessék An lá-
nyunk szavait, valamivel be kell mocskolni. 
- De An szavai ki se tudódhatnak, vagy csak azok és úgy 
ahogy a Tanács jónak látja. Ezért hoztam én őt hozzád, mert 
benned megbízok, hogy nem adsz tovább olyasmit ami 
sértené a sumer hitet, mégis ha úgy látod agyagtáblába 
véseted és elteszitek mélyre a papTanítói tudástárba. 
- Ez a történés vert le. Tehetetlen vagyok. Már állni sem 
tudok. 
- Érthetetlen. Ezt An-nak is elmondtad ? 
- Legutóbb még nem volt ilyen erős az elzárkózás. Mára a 
Tanács erősen megszigorodott. Abban sem vagyok biztos, 
hogy An-, meg akár egész ’házad’ nincs-e veszélyben. 
- Miért lenne ? Miért lennénk ? - már hebegve. 
- Te is tudod jól, sumernek megvannak a maga istenei. Nem 
kell ide MINDEN, nem kell Legfelsőbb, Balarám, meg ilyen 
másként gondolkodók. Nem kerek a Föld, nincs lélek, nincs 
újraszületés … és még sokáig sorolhatnám. Úgy látom, 
mindezt -gondosan titkolva- csak az én elmém szitája bírja 
el. A Tanács döntött. An nemkívánatos. Az egyszerűség 
kedvéért a parancs az, hogy nő ide nem jöhet be. 
- Lehet, hogy An nincs biztonságban ? - kérdezte Vezető 
rövid hallgatás után. 
- Eddigi élettapasztalatom azt diktálja, hogy gyorsan mene-
kítsd ki vendégeidet a baktriánjaid telepére. Titokban. Ha 
keresik őket, visszamentek keletre. Az éjszaka jótékony. 
- Ezért halmozott el Felsőbbségünk, hogy aztán ilyen terhet 
rakjon rám ? 
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- Látod ez is lehet, de az a te sorsod, vendégeidé más. Nekik: 
- Csak el innen ! Mielőbb. 
- Uralkodónk kegyeibe fogadta An-t, hisz Ő tudta, hogy csak 
egy nő. 
- A Tanáccsal nem fog szembe helyezkedni. Őt az uralkodás 
érdekli és köti le, nem merül a papi dolgokba. Amit azok 
mondanak úgy lesz. 
- Ezek szerint legjobb lesz ha sietek ? 
- Úgy van és ne neheztelj rám. 
- Ugyan Drága Tanító, te azt tetted ami a jó, de vannak akik 
a jót is rosszra csavarják. Áldás legyen rajtad ! - és gyors 
léptekkel fordult ki a szobácskából, sietősen végig az árkád 
alatt és igazából csak akkor tudott nagyot föllélegezni, ami-
kor kijutott a papTanítói palota falai közül. 
 
 
MENEKÜLÉS 
 
Lihegve ért OrvosTanító házába, ahol mindenki örvendő 
arccal fogadta, ám azonnal megérezték, hogy valami rendkí-
vüli esemény történhetett. 
- Mi van Barátom ? - kérdezte az orvos. 
- Hosszú, majd időben elmondom, most annyit, hogy azon-
nal mennünk kell. 
- Hova ? - kérdezte Voguz, érezve hogy nem csak ebből a 
házból. 
- Nektek el sumer földről, el Elám vidéken is túlra. Bocsáss 
meg Barátom, nekünk tényleg sürgetős. Ha rendeződtek a  
dolgok mindent részletesen elmesélek. Siessünk ! - és már 
indult is kifelé. Vendégei szó nélkül követték. Még sosem 
látták -mindig derűs- házigazdájukat így felzaklatva. 
- Mondj valamit Uram ? - kérte Vera. 
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- An egy DÉMON ! Így döntött a papTanács ! - amitől 
mindenki szava elakadt. Bár átérezték, mégsem értették a 
helyzet komolyságát. 
- PapTanító határozottan kérte, hogy meneküljetek. Most 
összeszedjük nálam amit csak lehet és kimentek a baktriánok 
telepére. Holnapra összerakunk nektek mindent és három 
málhás-, meg három hátas baktriánnal, két hajcsár elkísér 
benneteket. Két Hold-tölte alatt hazaértek. Ha lemegy a Nap 
én is kimegyek a tevékhez és mindent megbeszélünk. Bo-
csássatok meg ezért a kapkodásért. 
 
Úgy lett minden ahogy KaravánVezető gyorsan elhadarta, ő 
pedig családja körében -bármi eshetőségre- házában maradt, 
nyugalmat színlelve. Nem kellett sokat várnia, még szürkület 
előtt a palota-testőrség népes csapata zörgetett be. A vezető 
testőr mellett egy pap, a vendégeket keresték. 
- Nem sokkal delelő után haza indultak keletre. - mondta a 
ház ura kereskedői gyakorlatából eredő meggyőző erővel. 
- Delelőkor te még öreg PapTanítónál voltál. - szólt szigorú 
számonkéréssel a pap. 
- Úgy volt. Ő tájékoztatott, hogy vendégeim nem kívánato-
sak, ezért útjukra bocsátottam őket, tiszteletben tartva a 
Tanács szándékát. 
- Mi nem elüldözni akartuk őket, csak azt a hazudozó démo-
ni nőt meghallgatni. 
- Azt én nem tudhattam. - játszotta az ártatlant Vezető, is-
merve hogy az ilyesféle „meghallgatások” nem baráti beszél-
getések a -hivatásszerűen- démonűző papokkal. Az ilyen 
vallatásoknak rendszerint áldozatául esik a „meghallgatott” 
személy, nem beszélve arról, ha az illető „démon” a Tanács-
, de akár csak egyetlen pap szemében is. 
- Merre mentek pontosan ? 
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- Én csak annyit tanácsoltam nekik, hogy mindig keletnek 
tartsanak. 
- Hányan- s mivel mentek ? - keménykedett a vezető testőr. 
- Egy férfi, meg két asszony, mindegyikük egy-egy hátas-, 
meg málhás lóval. - felelt határozott -egyenességet sugalló- 
hangon Vezető, tudva, hogy keresők azonnal utánuk ered-
nek, miközben baktrián telepe nyugat felé van Uruk váro-
sától. 
 
A ház három megszeppent asszonya, csak némán figyelt, de 
a sumer rend szerint hiteles szó csak a ház urától várható -
különösen olyan tiszteletben álló személy esetén, mint Kara-
vánVezető- így női személyt még kérdésre sem méltatott a 
pap, vagy a vezető testőr. Sietősen távoztak. 
 
A ház ura azért szűkszavúan, de tájékoztatta asszonyait a tör-
téntekről s kérte őket -hogy ismerve vendégeiket- állítsanak- 
és állíttassanak össze bőséges útravalót a menekülőknek, 
majd igyekezett az istállóba. Két legmegbízhatóbb lovászát -
akik egyben kiváló tevehajcsárok és már több keleti útra 
elkísérték- félrevonulva utasította, hogy a legnagyobb titok-
tartás mellett vezessék vissza otthonukba a három vendéget. 
A két Hold-töltényi útra menjenek három-három baktriánnal 
-vegyülve a vendégekkel, mint vándor kereskedők- és vigye-
nek még a vendégek három-három lován kívül még három 
hátast váltásra. Így mindenkinek lesz lehetősége -szükség 
szerint- akár hátas lovat, vagy -tevét váltani -ha kell- karaván-
szerájok között is. Lényeg, hogy minél gyorsabban halad-
janak. Csak minél távolabb Uruk városától és a szomszédos 
Elám határától. Elmondta azt is, hogy a testőrség már keletre 
indult a menekülők után. Mivel a vendégek csak másnap ko-
rán fognak majd indulni, olyan úton menjenek, hogy ne talál-
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kozhassanak az üldözőkkel. A lovászok megértően nyugtáz-
ták a parancsot. 
 
 
ÚTBAIGAZÍTÁS 
 
Már elérkezett a szürkület, amikorra minden összeállt, amit 
Vezető kért és így a különítményük -összes rakományával, az 
ő vezetésével- ment ki a bakritánok telepére.  
- Nagy örömben találtalak benneteket OrvosBarátomnál. 
Mire fel ? - kérdezte Vezető, mielőtt a keserűbb hírekbe fo-
gott volna. 
- Igazad van Uram ! Előbb a jó hír. - helyeselt Vera, majd így 
folytatta - Tudod, hogy OrvosTanító utolsó leckéje a szem 
vizsgálatáról szólt. Nem csak szembetegségekről, hanem ami 
sokkal fontosabb a szem íriszének beszédességéről. Elma-
gyarázta, igyekeztem figyelni és nálatok, három asszonyod 
vizsgálatánál magam is megtapasztalhattam. Míg te Barátod-
dal beszélted meg az örömhírt asszonyaid felől, addig én -
gyakorlásként -na meg kíváncsiságból- megnéztem An sze-
mét. Sajnos már eléggé hanyatlott a Nap, meg gyakorlatom 
sincs, de valamit láttam bizonytalanul. Erre azt mondta 
OrvosTanító, hogy másnap, megfelelő fénynél, majd közö-
sen megvizsgáljuk. Így is lett és Barátod határozottan kijelen-
tette, hogy An áldott állapotban van, ráadásul ikrekkel. 
Gondolhatod, milyen öröm volt ez mindhármunknak, meg 
persze OrvosTanítónak is. Hát ettől voltunk oly’ boldogok. 
- Ez valóban boldogító hír számomra is és jó egészséget 
kívánok várandós Kedvesemnek, hisz tudjátok nem csak 
lányomnak tekintem An-t, de a legkedvesebb leányomnak. 
- Köszönöm Atyám ! És ne vedd ezt szemtelenségnek, de 
mivel az én édesapám már eltávozott, én szívesen tekintelek 



206 

 
 

új apámnak. 
- Na, hogy megjártuk az örömöt és a tiszteletadás köreit, 
lássuk mi van. 
- Valóban ! Mi van ? - szólt izgatottan Voguz. 
- Csalódás, tehetetlenség, veszély.  
- Így egyszerre az egész ? - reszketett Vera hangja. 
- Így. Csalódott vagyok papTanítóimban. Nem gondoltam, 
hogy ilyen szűklátókörűek. Tehetetlenség van nem csak ben-
nem, de kedves öreg PapTanítónkban is -aki belebetegedett-  
az, akivel An megosztotta jász tudományát. A veszély meg 
attól van, hogy a papTanítói Tanács veszélyes démonnak ki-
áltotta ki An-t ! 
- Ez hogy lehet ? - csattant fel An, inkább meglepetten, sem 
mint haraggal - Bölcsnek képzelt sumer Tanítók ? 
- Igen. S mindez annyira komoly, hogy miután gyorsan ide-
küldtelek benneteket, nemsokára jött hozzám egy palotaőri 
testőr különítmény, egy pappal és benneteket akartak kikérni. 
Én azt mondtam, hogy már elindultatok kelet felé. Sajnos 
menekülnötök kell, ne hogy a démonűző papok elé vessenek 
benneteket. Mert hiába, hogy An a „démon” -szerintük- ti 
sem kerülhetnétek ki a „meghallgatást” - mondta nyomaték-
kal. 
- Mi a bűnöm ? - kérdezte An tanácstalanul. 
- Az hogy igazmondó vagy. 
- Nem értettem meg pontosan a Bizalmas Tanítás 629. sza-
kaszát, hogy „tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják 
hallani” De hisz még az öreg papTanító társa is meghallga-
tott ? - folytatódott a tanácstalankodás. 
- Ő locsogott a Tanácsban. Hordta-hordta az ő szitája is a 
tudást, de nem bírta annak terhét. Olyasmiket is elfecsegett, 
amikről öreg PapTanító mélyen hallgatott s amire társát is 
kérte, hisz tisztában volt azzal, hogy meddig mehetnek el. 
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Minden esetre ne aggódj jász tudás felöl. Az öreg papTanító 
szóról szóra agyagtáblába ékeltette minden szavad és ki is 
égettette, hogy úgy kerüljenek a tudástárba az idők végeze-
téig. Ott vannak. Ott lesznek. A Tanácsnak sem kell tudni 
róla. Számomra ez már politika. Ahhoz annyit értek amennyi 
az üzlethez szükséges, de hogy a tudományban is ez megy ? 
- Hogy legyen ezután ? - kérdezte Voguz, érezve hogy mos-
tantól neki kell a férfinak lennie a csapatban. 
- Gyertek ide ! - intett a két távolban rendezkedő tevehaj-
csárnak - Együtt lesztek egy szerény karaván. Azért mond-
tam, hogy lóból és tevéből is legyen még egy-egy hátas, hogy 
lehessen váltani amikor kell. Voguz lesz a vezető, de ti ketten 
ismeritek az utat. Az első nehézség az lesz, hogy az üldözők, 
most előttetek járnak. Holnap pirkadatkor induljatok és ti -
nyomatékosította a hajcsárok felé- ismeritek a kikerülőket, 
hogy ne akadjatok össze. Ha kell, északról kerüljétek meg 
Susa városát, arra biztos nem keresnek. Kis kerülő, de biz-
tosabb. Amikor Elám földön átjuttok, talán megunják a 
keresést. Elám és sumer föld között kijelölt határ van, mint 
ahogy Elám észak-keleti szélén is. Ahogy kiértek a szabad 
pusztába, már nem rendelkezhetnek felettetek. An ! Ha a sza-
bad pusztán rátok támadnak, nyugodtan lenyilazhatod őket. 
- mosolyodott el némi keserűséggel hangjában - Mivel Elám 
sumer szövetséges, azok kiadnának Uruk városának. 
- Nagyon sajnálom, hogy ilyen bajt hoztam a fejedre. - szólt 
őszintén An. 
- Ugyan, én a tiedre, a tietekre és ez nem udvariaskodás. 
Sosem gondoltam volna, hogy jószándékomból ez kerekedik 
ki. Hogy mondtad egyszer ? Világ sora hanyatlása ? 
- Igen, ezt Te is jól megjegyezted. A szellemi és erkölcsi 
hanyatlás korában -ami nemrég kezdődött- ez a rend, ami 
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egyre csak mélyül, de számunkra az életet kell élni és immár 
én nem vagyok egyedül. - megsimogatva, izmos, lapos hasát. 
- Áldjon az ég benneteket ! Köszönöm Felsőbbségeimnek 
hogy megismerkedhettünk és nem csak hogy sosem felejte-
lek el benneteket, de amikor keletre megyek el nem kerülhe-
tem házatokat. - búcsúzott könnyek között Vezető - Ti meg 
tartsátok a rendet ! Voguz a vezető, de ti tudjátok mi merre. 
- fejezte be határozott parancsban a hajcsároknak - Titeket 
meg visszavárlak négy Hold-töltére, épségben baktriánjaim-
mal együtt. 
- Áldás legyen Rajtad Atyánk ! - szólt a három -immár- utazó 
és térdre ereszkedve, homlokukkal a homokot érintették. 
 
Vezető még odalépett Voguzhoz és egy markos pénzes-
zacskót adott át, hallhatóan ezüstök csengésével. Erősen 
megölelte és csak annyit súgott a fülébe: - Köszönöm. - amit 
jól értett az ifjú. 
 
 
ÁRULÁS 
 
A szerény, ám mégsem kis karaván hajnalban indult kicsit 
északnak, de kelet felé, hogy Susa városát megkerülve jut-
hassanak át Elám földön, visszakanyarodva a valóban keleti 
karavánútra, bízva hogy az üldözők már megunták a keresést. 
Az első szerálynál hazatartó sumer kereskedőkkel találkoz-
tak, akiket a két hajcsát ismert is. Szívélyesen üdvözölték egy-
mást és az egyik hajcsár -Voguzék előtt ismertelen nyelven- 
hosszasan beszélt egy sumerbe tartó kereskedővel. Feltűnt a 
három pusztai utazónak a titkolózás, de -egyelőre- nem tulaj-
donítottak neki jelentőséget. Lehetet az akár üzleti ügy is. 
 



209 

 
 

 
 
Hogy megpihentek a szerályban, másnap ismét hajnalban 
indultak tovább -még Elám földön, de- a már jól kitaposott 
karavánúton. Nyugodt-, bár kicsit lassú útjuk volt egészen a 
határt jelző fehér kövek soráig. A pusztaiak nem tudták, hogy 
milyen egy oda útra- és milyen megrakodva visszafelé, egy 
tevekaraván haladásának tempója. 
- Látod ? - kérdezte Voguz kedvesét - Ilyenekről beszéltek a 
feketelábúak. 
- Határ. - kérdésbe hajló hangon An - A fékevesztett szapo-
rodás miatt ? Persze hogy így nem férünk el a Földön. El-
sokasodunk és határokat kell húzni. Ostobaság. 
- Nekem úgy tűnik, mint ha az a hajtó, aki a karavánszerájnál 
sustorgott a sumer kereskedővel, szándékosan visszafogná a 
haladást. - jegyezte meg Voguz - Mikor rákérdeztem azt 
mondta, hogy az egyik tevének fáj a lába és ha nagyobb tem-
pót diktálunk, nem bírja végig a hosszú utat.  
- Miért nem hagytuk ott a pihenőhelyen azt a jószágot. - kérdi 
ésszerűen Vera. 
- Ezt én nem tudhatom, hogy erre mi a rend. - válaszolt az 
öccse. 
Alig hogy ez a pár szó elhangzott, An hátralesve azt látta, 
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 hogy egy csapat lovas, nagy sebességgel közeledik. Elég 
messze vannak még, de a porfelhő nagy iramot mutat a vagy 
tucatnyi feketeruhással. 
- Álljunk meg. - tanácsolta An, de már vette is elő íját felaj-
záshoz és kicsatolta tegeze fedelét Szél oldalán. 
- Ki ezek ? - kérdezte Voguz a gyanús hajtótól. 
- Nem tudom, biztos valahova sietnek. - tettetett ártatlan-
sággal. 
- Én Uruk palotaőrség-belieknek sejtem, az egyforma fekete 
ruhájukról, meg mind fekete lovukról ítélve. - bizonytalan-
kodott a másik hajtó, de azért elég meggyőzően. 
- Voguz ! Húzódjunk kétfelé. - szólt pergő hangon An - 
Tudod, mint a feketelábúaknál a határon. - mire Voguz is 
előkészítette íját és egyikük jobb-, míg a másikuk bal irányba 
távolodott el valamennyire a karavántól. Így ha rájuk lőnek, 
három felé kell próbálkozni. De ugyanebben a pillanatban 
An már le is adott két gyors lövést a lovasok elé. Hiába. Azok 
változatlan rohammal közeledtek, keresztül a földbe fúró-
dott jelző nyilakon. 
- Te hoztad ránk ?! - üvöltött Voguz a gyanús hajtóra. 
- Neem. - de semmi meggyőző nem volt tiltakozásában. 
A következő pillanatban nyílzápor zúdult a karavánra. Tevét-
, lovat- és a gyanús hajtót is érve. Világos volt, hogy a meg-
állást akarják kikényszeríteni, nem az utazókat leteríteni. Az 
ő parancsuk elfogásra szól. 
- Ez halálos támadás és túl Elám határán - nyugtázta An, nem 
is különösebben emelt hangon, azzal a tőle megszokott mo-
dorban árasztotta vesszeit a rohamozókra. Voguz sem tét-
lenkedett. Mire a lovas nélküli- és a mozdulatlan-, nyeregben-
maradtakkal futó lovak odaértek, már mindenkit -többnyire 
halálos- találat ért. 
- Előbb kérdezzük ki akit lehet, utána rádbízom, hogy hagy- 
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junk-e hírvivőt. - szólt nyers határozottsággal An középre 
léptetve.  
- Hol marad a kegyelem ? - méltatlankodott Voguz is oda-
érve. 
- Aki halálosan támad, annak nincs kegyelem. Visszajön más-
kor is és akkor végez veled.  
- És a sebesültek ? - szól halkan Vera. 
- Meggyógyulva újra ránktámadnak. - válaszolt An, ellent-
mondást nem tűrő keménységgel. 
- Hogy lehetsz ilyen ? - értetlenkedett Vera. 
- Aki rád tör, hogy meggyilkoljon, annak nincs kegyelem.  
- De az utódjai megbosszulják. - hebegett tovább a gyógyító. 
- Azok is így járnak.  
- Jó. Próbáljunk meg rendet tenni. - tanácsolta Voguz, mint 
ha vezér volna. 
- Vera nézd végig őket, a meglőtt tevét, lovat hagyjuk ké-
sőbbre. 
- Te árultál el ? - hajolt le Voguz a meglőtt hajtóhoz.  
- Ez nem árulás. Titeket a Tanács elé kell állítani. - mondta 
gyengén, de teljes meggyőződéssel. 
- Miért kéne ? 
- Mert a Tanács úgy akarja. 
- Mi meg máshogy akarjuk. Mi legyen veled ? 
- Nekem már mindegy, ezt a két nyilat nem élem túl. 
- A tieidtől kaptad. Szerinted ártatlanul ? 
- Igen. 
- Nem barátom, ez a fizetséged hűségedért. Véred nem 
rajtunk szárad. - azzal a földön hagyva a haldoklót, nővéré-
hez fordult - A többiek ? 
- Ketten, akik nem fejlövést kaptak-, ha gyengén is, de élnek.  
- Én azt mondom, kötözzük a lovaikra őket és irányítsuk 
vissza a jószágokat. Elám határáig biztos elmennek, ha nem 
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tovább.  
- Életben hagyod őket ? - kérdi An, egyáltalán nem vérszom-
jasan. 
- Ezek katonák. Azt a parancsot kapták, hogy minket vigye-
nek a törvényük elé. Nem akartak megölni. Ha hírünket vi-
szik, megtudják a papTanítók, abban a nagy Tanácsukban, 
hogy a pusztaiak nem csak nem buták, de rájuk támadni sem 
érdemes. 
- Igazad van. - nyugtázta a békés tudós harcos. 
- An. Te egy megveszekedett teremtmény vagy. Békére taní-
tasz, gyilkolsz, nem kegyelmezel és alig várod az anyaságot. - 
háborodik fel Vera. 
- Így van ez. Jó – szeszély – nemjó együtt jár mindenkiben. 
Én még fiatal vagyok, hogy csak jó legyek. - és inkább moso-
lyog, mint sem hogy gúnyolódna. 
 
A két sebesült katonát egy-egy lóra kötözték, tudva hogy mi 
volt a dolguk -így minek kikérdezni- majd erős farcsapással 
visszafelé irányították azokat. Vera ellátva a meglőtt lovat és 
tevét megjegyezte; - Most már tényleg van egy sérült tevénk, 
ami visszafogja a tempót. 
- Irányítsuk azt is vissza. - szólt közbe a másik tevehajcsár - 
Megy, ameddig megy, vagy míg valaki be nem fogja. Ha a 
társam meghal, eltemethetem ? 
- Már meghalt. - nyugtázta Vera, újra megnézve a hűséges 
árulót. 
 
  
ÚJRA OTTHON 
 
A hosszú út békében telt karavánszerájtól-karavánszerájig. 
Már nem siettek. A tapasztalt hajcsár is gond nélkül kalau-
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zolta az utazókat. Hazafelé rövidebbnek tűnt -ahogy szokott- 
mint oda, a sumerek felé. Ahogy letértek a selyemútról észak-
ra fordulva, egyre ismerősebb, és a pusztai népnek -kedve-
sebb táj vette körül a kis karavánt. Mikor a látóhatáron fel-
bukkant a sáncvár, már otthon érezte magát még An is. 
Ugyan senki nem jött eléjük, de a sánc tetején páran figyelően 
mozgolódtak. Szinte csak kőhajításnyira jártak a kaputól, a-
mikor egy hangosan kiabáló fiú rohant eléjük. Anya ! Anya ! 
- persze, hogy Ilu volt az és folytatta - An ! Voguz ! - Mikor 
Voguz mellé ért, az lenyújtott kezével felkapta az ágaskodót 
és maga mögé penderítette a ló hátára. A gyermek szorosan 
ölelte imádott nagybátyját. Még onnan is folytatta: - Anya ! 
Anya ! - úgy hogy mire a kapuhoz értek már mindenki tudta 
kik jöttek. A tevehajcsár az ismert kinti helyen állította meg 
baktriánjait, melyek azonnal földre is ereszkedtek. Mint ha 
még ők is felsóhajtottak volna. A kis csapat, ahogy az udvar-
ba ért Kimirt sietett hozzájuk, hogy gyorsan üdvözölhesse 
szeretteit, mielőtt azok -a szokásnak megfelelően- először 
Vezér elé járultak volna. - Vezér eltávozott. - szólt halkan az 
asszony örömkönnyei közt. A Vezérért szólókat már elsírta 
korábban. 
- Majd mindent sorban. - válaszolt Voguz leszállva nyergé-
ből, amint An és Vera is követte. Gyalog mentek hármasban 
a vezéri házhoz. A tornácon rangidős.  
- Tisztelet ! Áldás ! - köszöntek a hazatérők. 
- Áldás rátok is ! - fogadta egykedvűen rangidős. 
- Anyám mondta Vezérünk sorsát. - kezdte Voguz. 
- Hét napja történt, hogy álmában leesett az ágyról és a csá-
kányhegye beütődött. Kilehelte lelkét.  
- Nagy csapás. - sóhajtott az ifjú.  
- Nemsokára lesz vezérválasztás, addig én próbálom igazgat- 
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ni klánunkat. Menjetek pihenni, majd holnap beszámoltok a 
történtekről. 
 
Szomorú örömmel mentek Kimirt házába, épp csak kevés 
hozott dologgal málhásaikról.  
- Gyere Ilu ! Mi férfiak rendezzük el az elrendezendőket. 
- Mik azok ? - érdeklődött felcsigázva a kisfiú. 
- Hát rakjuk le a lovakról amit hoztunk -majd behordjuk ké-
sőbb- szerszámozzunk le és ha kivezettük őket, segítsünk 
eligazodni kitartó kisérőnknek is, aki egy sumer tevehajcsár. 
 
Csak a három asszony maradt a lassú tűz világította-, meleg 
otthonban.  
- Kezdem a legfontosabbal. - szinte cserfelt Vera, hisz anyja 
mellett ő örökre kislány marad - An és Voguz gyermeket vár 
és ikreket.  
- Ezt honnan veszitek, hisz nem látszik rajta semmi. - kétel-
kedik Kimirt. 
- A szemébe volt írva, de most már egyéb jelek is mutatják 
áldott állapotát. Még jókor tettük meg ezt a hosszú utat.  
- Megbolondítottak a sumerek, te lány ? 
- Ugyan Anyám. Nagyon sokat tanultam orvoslásból, majd 
meglátod. 
- Így van. Mondhatom, hogy Anyám ? - szólt kissé félénken 
An. 
- Hogy ne mondhatnád te ganajtúró. - amin már mindhár-
man nevettek.  
- Jaj de hiányzott egy kis nevetés. Nem mondom, hogy Ilu 
ne vidámította volna néha öreg szívemet, de sokat bánkód-
tam miattatok. Visszatértek-e még ? 
- Édesanyám. Olyan úri dolgunk volt, hogy ha azt elsorolom 
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el sem hiszed majd. Ami talán meggyőzhet, ha meglátod 
azokat a ruháinkat, lábbelijeinket, amiket vendéglátónktól 
kaptunk, aki akkor úr Uruk városában, hogy az egész sánc-
várat könnyen megvehetné és még mindig gazdag maradna. 
- Mondom én, hogy megbolondultál. - de már sokkal meg-
engedőbben. 
- De mi lett Vezérünkkel ? 
- Javulgatott, javulgatott, aztán egyik reggel az ágya mellett 
találták holtan. Kovács majd jobban el tudja mondani. 
- Ki is kérdezem, meg elkezdem beavatni holnaptól azokba, 
amiket tanultam messze földön.  
- Az biztos, hogy messze föld, hisz öt Hold-tölte múlt el, 
mióta elmentetek.  
- Igen, úgy kettő oda, kettő vissza, meg jó egyet tölthettünk 
Uruk városában olyan kalandok közt, hogy sok estére jut igaz 
mese. - folytatta An. 
- És lányom -ha már így vagyunk- Te is tanultál valamit ? 
- Méghozzá nagyot. - felelt határozottan An. 
- És mi az a nagy dolog ? 
- Tartsam a számat. 
- Na, hát ezért nem kellett volna olyan messzire menni, ezt 
én is megtaníthattam volna itt helyben. - derült a tapasztalt 
asszony. 
- Úgy látom a fiúk lemálháztak, kezdjünk behurcolkodni még 
mások kedvet nem kapnak rá. Úgy látom, nagyon tátják a 
szájukat a kíváncsiak. - javasolta Vera. 
- Csak hozzunk be mindent, hisz ma nem lesz annyi időnk 
lefekvésig, hogy minden a helyére kerüljön, oly sok minden-
nel halmoztak el. Majd holnap rendet rakunk. 
- Új vezetőnknek mikor számoltok be ? - kérdezte Kimirt. 
- Voguz nekem annyit súgott, hogy amíg nem lesz új Vezér, 
addig csak szőrmentén. Rangidőstől annak hazugságával vál- 
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tunk el, mikor azt füllentette, amit Vezér nem mondott, hisz 
még aludt, „amikor megkérdezte” ! - hangsúlyozta An. 
 
Kicsit szuszogva érkezett meg a két „fiú” hisz Kimirt számá-
ra bármekkora is lehet Voguz, az úgyis kisfia lesz örökre. 
- Édesanyám. Van-e a klánban eladó leány, vagy özvegyasz-
szony ? - kérdezte Voguz. 
- Csak nem még egy asszonyra vágysz ? Ilyen szokást is 
felvettél a sumerektől ? 
- Dehogy. Nekem An se kevés. - tréfálkozott - Majd pontról-
pontra elmondjuk a körülményeket, de a tevehajcsár megkér-
dezte, hogy itt maradhatna-e a klánban ? Meg ha igen, akad-
hatna-é számára feleség ? 
- Hát itt van, tudod Vera … - mert, hogy Kimirt sem vetette 
meg a tréfát. 
- De Anyám ! - háborodott fel az özvegy. 
- Ott van annak a két teveőrzőnek az özvegye, akiket a feke-
telábúak vágtak le, szegény Kaducsával -FennValó nyugosz-
talja - Az egyiküknek még gyereke sincs. 
- Jó, majd még beszélünk róla.  
- Mese ? - rikkantott Ilu. 
- No hát ennyi idő után már nem hagyhatlak cserben. - rea-
gált An, hisz értette a kérdést. 
 
A hazaérkezők előszedték maradék útravalóikat, Kimirt is 
talált egy kis sütnivalót és csak sikerült -ha nem is túl gazdag- 
de elégséges vacsorát összeállítani.  
 
- Úgy látszik holnap sok dolgunk lesz. - mondta derűsen a 
háziasszony - Holnap beszámoló rangidősnek. Holnap 
kováccsal beszélni. Holnap hajcsárbefogadást intézni. Hol-
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nap elrakodni. Holnap ruhabemutató. Holnap tisztesen 
megülni hazatéréseteket. Talán csak ennyi. 
 
- Jó. Akkor most még a régi jászos mesékből, mert holnaptól 
az Uruk városában- és az úton történtek lesznek a mesék. - 
nyugtatta meg a gyermeket An - Mesélek a jász hadivirtusról. 
- Az mi ? 
- Hát ahogy jász vitéz harcol. A virtust mondják erénynek is, 
mondják lekicsinylően hősködésnek is, de a lényeg, egyfajta 
hősiesség. 
- Az jó. - lelkendezett a kisfiú, olyan fiúsan.  
 
Puszta csendi szekértábor, gyermekek és öreg Tátos, verő-
fényben diskurálnak, mesét kérnek okulásra.  
- Tátos apó mond el nékünk, milyen csatában mi vérünk, 
hogyan küzd és miként győzi dicsőségben ellenségit ?  
- Tudja minden huncut gyermek, véreinknek íj a lelke. Lovon 
jár itt mindahányunk, íj és nyíl a jóbarátunk. Majd ha elég 
nagyok lesztek, jó szülétek meglep egyszer, általadja tudo-
mányát, íj-készítés varázslatját. Ma még botból készül íjtok, 
mivel gyakoroltok folyton, de már régtől tudja mindtek, szü-
léteknek mi a kincse. - Persze Ti is azok vagytok, de Veletek 
nem ví harcot. Íj mindnek a kedves párja, becézgeti vigyáz 
rája. Mond csak; - Ki az Apád íja ? - Rettenet ! - szól apja fia 
- És Anyádét hogy szólítják ? - Fürkészdarázs ! - minek hív-
ják.  
 
Mire An huncutul férjére nézett, a gyengülő tűz kellemes 
félhomályában. 
 
- Lám hát tudjátok Ti kik ők, nem csak botok mi tán kilő, 
lelke van ám mindahánynak, mindig szülétekkel járnak. Óv-
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ják, védik, megkímélik, erejük a harcra érik. Hadra való párok 
azok, kivel társa szinte rokon. Hadi íj az félelmetes, senki 
ellene nem mehet. Erről híresek a jászok, nyilazásban nin-
csen párjok.  
- De most halljuk hogy harcolnak: kettő útja vagyon annak. 
Egyik hogyha ellen támad, máskor segítünk barátnak. Mikor 
baráton segítünk, védelmezés a mi részünk. Ő míg tusakodik 
máson, addig jász őriz családot. Amíg kérőnk harcát vívja -
neki tetsző harcmodorban- nem küzdünk, nem kaszabolunk, 
távolhalál mi a sorunk. Oly távból súlyt jászok íja, azt kép-
zelik Istennyila ! Nem gondolják ki lesz alul, hadban sors-
csapások vagyunk. Kérdik néha mi jutalmunk ? - jászok ezen 
csak mosolygunk, barátság meg önzetlenség, senkit ne sújt-
son ellenség. Tulajdonlást, elbirtoklást, természettűl elbitor-
lást ? - nem ismerték soha jászok, ezt a három galádságot. 
Hogyha ellen reánk támad, jász azt mindig készen várja, 
száznyolc nyíllal tegezében, íj felajzva kőkeményre.  
- Felajzásról sose feledd ! - azt csak lövés előtt lehet, hisz íj 
pihen puzdrájában, idegfeszült a csatában. Jó jász harcos 
mind megérzi, hány az ellen s mi vezérli. Állnak szembe jó 
előre, száznyolcszoros túlerővel. Egy jó harcos egy lövése, 
egy pillantás s öt a vége. Egy lövés az egy találat, találkozás a 
halállal. Jön az ellen bőszült haddal, jászok sora mást nem 
adhat, kire mit a sorsa rámért, jámbort sújtó támadásért. 
Lövés titka abban rejlik; íjász ellen szembe tekint. Két el-
mének találkája, nyílvesszőnek haláltánca. Vehet ellen bár-
míly vértet, védsisakot előtétet, nyílhegy csakis szembe talál, 
vessző roppan kész a halál. Nyilunk vesszeje van nádból, Ti 
is gyűjtétek mocsárból. Hadban kemény ércből hegye, rétisas 
toll hátsófele. Ideg pendül, halál repül, csontot átüt kemény 
hegyük ! Mire száznyolc vesszőt kilő, száznyolc lél a menny-
be menő. Száznyolc lövés pislantásban, talán kétszer annyit 
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várhat, ez idő mit ellen tehet hideg fejű jászok fele. Nem ér 
egy se olyan közel, jászra vessen dárdát, követ, úgy esnek el 
a csatában, védekezőt nem találnak. Lovaikról porba hullnak 
felelőtlen nyomorultak, gyalogjáró esélytelen, ön lőtávját 
hogy elérjen. Ki ha mégis fordít hátat, annak is vége csatának. 
Kuru mező hagyománya; - Aki támad jut halálra ! - lovaik ha 
haza jutnak, viszik hírét a sorsuknak, viszik hírét a jászoknak; 
- Ki rájuk tör az gyászolhat ! Ilyesféle hadi vírtus amit ha kell 
mi megvívunk. Készüljetek Ti is erre, legyen éles minden 
elme. Okuljatok s tanuljatok, lényeget jól meglássatok, nem 
tréfa a viaskodás, amíg lehet kerüli jász. Menjetek most nádat 
szedni, rétisas tollat keresni, hogyha jőnek jó szülétek bizton 
mind meg örül néktek. 
 
- No, te meg gyerünk aludni. Álmodj szépet. - de már alig 
kellett bíztatni a fiúcskát, aki csak halkan nyomott el egy - 
Köszönöm - szót. A felnőttek is régen vágyott helyükre he-
lyezkedtek, ám hogy legyen szabad férfihely, Ilu anyja mellé 
gömbölyödött. Voguz immár nem ment a tetőre. 
 
 
HÁRMAN HÁROM FELÉ 
 
A szokásos korai felkelés után elkezdődött a gyors rendezge-
tése a sokmindennek, hogy legalább elférjenek, majd a három 
utazó három felé indult. An Goru sámánhoz, Voguz rang-
időshöz, Vera pedig a kovácshoz. 
 
An egy kicsit megemelte hosszú ruháját, hogy a csizmaszára 
csak legyőzi a reggeli harmatot, míg átgázol az ébredő réten.  
- Áldás ! Goru sámán ! - rikkantott a kunyhó közelébe érve. 
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- Ki vagy ! - szólt ki rekettes hangján az öreg, miközben haj-
lottan tolatott ki az ajtón.  
- An vagyok, a jász lány. 
- Nem asszony ?  
- Lánynak jász vagyok, asszonyként a ti népetekből való. 
- Mi szél hozott ifiasszony ? - kérdezte Goru, tőle nem szo-
kott derűvel. 
- Megjártuk sumer földet. 
- Megjártátok, vagy megjártátok ? 
- Így is, úgy is.  
- Az hogy megjöttél azt látom, de hogy lett a ’megjárás’ ? Mi 
történt ? 
- A tudós sumer papTanítók kikiáltottak démonnak. Mene-
külnünk kellett. - fogta rövidre. 
- Az nem tréfa dolog. Persze én tudom, hogy nem vagy az. 
- Már megismertél engem jó Goru, látsz te rajtam bármi 
rontást ? 
- Rontást ? Áldást látok rajtad. Látom az anyaság mosolyát. 
- Látod ? 
- Hogyne. Akinek szeme van az lát, ha a csalfa világ el nem 
homályosítja. Egy várandós asszony új arcot kap, a remény-
kedő-, vagy épp reményvesztett leányarc után. 
- Jól látod. Ráadásul ikreket várok. 
- Az jó. Ezek szerint csalóka esketésem megkapta FennValó 
áldását. 
- Bízom benne. Hisz nem csalás szándéka vezérelt bennün-
ket. 
- Jól tudom. Ezért is mentem bele a „játékba” amiről kez-
dettől fogva tudtam, hogy nem játék. Urad is jól van ? 
- Boldog mint én, csak most Vezér elvesztése aggasztja. Úgy 
látom nem bízik rangidősben. 
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- Abban én sem. Érzem sanda szándékait. De tudod, a régi 
tisztes hagyományok már kopnak.  
- Tudom. Világ sora hanyatlása. 
- Úgy valahogy. Amit látok innen, jól kint a sáncvártól, hogy 
elbolondítja a klán népét. Bolondok kellenek neki, akiket 
azután úgy ugráltathat, ahogy kénye kedve tartja. 
- És te miért nem teszel ellene. 
- Az én dolgom nem a politika. Az világi dolog. Én Fenn-
Valóval és az Ő cselédeivel barátkozok és megsúgták, hogy 
nem az én tisztem a beavatkozás. Ha a nép bolond szeretne 
lenni, akkor az a sorsa. Elsötétedés van.  
 
Voguz meglepődött, hogy rangidős milyen szívélyesen fo-
gadta. Még a tornácról is lejött elébe és mint ha a legjobb 
barátok volnának úgy kezdett vele beszélgetni. 
- Miről szeretnél tájékoztatni ? - kérdezte nyájasan. 
- Bocsáss meg, de most leginkább csak azt mesélném el 
röviden mit jártunk meg a hosszú úton és azokat a részle-
teket, amik súlyos kérdések, majd a megválasztott új Vezérrel 
osztanám meg. 
- Ahogy gondolod. Én viszont azt gondoltam, hogy sosem 
történt még, hogy klánunk gyermekei ilyen hosszú útra 
mentek volna, ismeretlen vidékre, más emberek közé, akik 
másként látják a világot. 
- Ez így van. - helyeselt az ifjú. 
- Nos, hogy mindenki méltón fejezhesse ki elismerését irán-
tatok, azt rendeltem, hogy ma kora este az egész klán össze-
gyűjtésével hallgatnánk meg kalandjaitokat, hogy mindenki 
részesülhessen különleges ajándékotokból. Már küldtem egy 
tevecsikóért és a közös tűznél, azt fűzzük nyársra, hogy min-
denki jóllakhasson. Legfontosabb, hogy a klán összetartson.  
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- Én is így gondolom. - de érezte Voguz, hogy az egész ked-
veskedésben egy merő számítás van, hogy maga mellé állítsa 
a klán többségét, vezérré választása érdekében, így másfelé 
kanyarította a beszélgetést. 
- Uram ! Had hozzam szóba sumer kísérőnk kérdését, ugyan 
itt maradhatna-e klánunknál ? 
- Hogy merült ez fel ? 
- Út közben mondta, hogy már többször járt vidékünkön és 
szívesebben élne ilyen szabadságban, mint a városi sokada-
lomban. Különben is kiváló lovász és tevehajcsár, akár ne-
künk sem lenne kárunkra. Meg aztán szívesen keresne magá-
nak lányaink-, özvegy asszonyaink közül párt. 
- Meddig tervezte, hogy itt lesz ? 
- Nem volt határozott elképzelés. - füllentett Voguz, ha már 
rangidős is megpróbálta egykor. Jól tudta az ifjú, hogy a 
lenyilazott üldözőiket küldők nem néznék jó szemmel a 
hűtlen hajcsár magatartását, akár még élete is veszélybe kerül, 
ha hazatér. 
- Maradjon egyelőre, majd meglátjuk mi hasznát vehetjük. 
Akár holnap ki is próbálhatnátok a mi baktriánjainknál, ő is 
őrködhetne egy váltást. Legalább jószágait is kiviszi innen. 
 
Vera nem sietve, de gyors léptekkel ért a kovács műhelyéhez. 
- FennValó éltessen ! - örvendezett őszinte örömmel a mar-
kos mesterember - Mi jót hoztál messzi földről ? 
- Áldás legyen rajtad is mester. - viszonozta az üdvözlést 
Vera, némi bizonytalansággal hangjában - Hogy mit hoztam 
arra még lesz időnk, de mond el, mi történt Vezérrel ? 
- Csak azt mondhatom, hogy én tudom, hogy nem az ágyról 
való leeséstől fúródott mélyebbre a csákány hegye. - válaszolt 
egyszerű egyenességgel. 
- Mire gondolsz ? 
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- Nem gondolom, tudom. Mikor elmentetek, a seb szépen 
gyógyult Vezér fején és agya is tudomásul vette a bronz éket. 
Te is tudod, ha egy test befogad egy idegen dolgot, azzal so-
káig elélhet. Szépen javult. Egyre jobban beszélt, bár moz-
gása még mindig nehézkes volt, de tisztán gondolkodott. 
Mindent jól látott, csak lassan tudta kifejezni magát. Amikor 
jött a hír, hogy leesett az ágyról, azonnal oda siettem. Vezér 
a padlón, de élet már nem volt benne. Mondtam ugye, hogy 
a seb szépen körülnőtte a csákány hegyét, már nem is ned-
vedzett. Én csináltam Vezérnek egy fejfedőt -amint ígértem- 
és azt viselte napközben. Éjszakára azt mindig levette, hogy 
ne zavarja az alvásban. Már a kiálló kis csonkot is megszokta. 
Akkor reggel Ő a padlón hevert -már mozdulatlanul- mégis 
a párnáján látszott egy kis véres nedvesedés nyoma, tehát a 
csapot álmában valaki beljebb ütötte, amitől a seb megnyílt. 
Csak ezután lökték a földre. Hiába nem volt rajta a fejfedő, 
a csonkot nem üthette be, hisz nem a fejére esett, hanem az 
oldalára. 
- Mit gondolsz ki lehetett a bűnös ? 
- Gondolok, amit gondolok, én csak azt mondhatom -de ezt 
csak neked mondom- Vezért meggyilkolták. 
- Ahogy elmondtad kétségtelen, hogy nem a leesés miatt halt 
meg. 
- Hogy kinek volt az útjában, azt csak sejthetem, de nem az 
én tisztem ítélkezni. 
 
 
SÜTÉS FŐZÉS 
 
Delelő utánra megpezsdült az egész sáncvár. Minden lakás 
ajtaja sarkig kinyitva, ki-be sürgölődők itt is ott is. A vezéri 
ház terasza és a kapu közötti térre készült egy kőkör, tűz-
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rakáshoz és már szaporították is a dús parazsat a sütéshez. A 
levágott tevecsikót megnyúzva, kizsigerelve hozták. Megsza-
badították fejétől, farkától és hosszú lábaitól, csak vastag-
húsú combjai maradtak a jólhízott törzsön. Azt fűzték az 
öles nyársra, a parázs fölötti állványra fektetve. A kövérkés 
jószágnak kell sülés bőven. Közben nagy gonddal, tevezsírral 
kenegetik és Ind vidékről származó fűszerekkel ízesítik. A 
nyárs melletti lassan lobogó oldaltűz felett egy méretes üst 
csüngött, abba kerültek az áldozatról levágott darabok, meg 
a belsőségek, a máj kivételével levesnek. Sütés-főzés elindult. 
A serény asszonyok meg -ki-ki választása-, vagy beosztása 
szerint- fűszeres tevejoghurtokat készítettek, különböző íze-
sítésekkel, mások kovásztalan kenyérkéket sodortak majdani 
friss sütéshez, ahogy megint mások teljeskiőrlésű lisztből -kis 
sóval, vízzel, tevevajjal- férfitenyérnyi lapocskákat nyújtot-
tak, kis tésztagolyókból, amiket szintén majd vacsora előtt 
sütnek ki bő, kisütött tevevajban. Az így készülő kerek 
tésztalapocskák nem csak finom körítések, de a jól besűrített 
leves kanalazására is alkalmasak. Mikor már jól megfőttek a 
helyi fűszerekkel ízesített leves húsos belevalói, akkor kerül 
bele a feldarabolt máj és a majd’ minden lakásban vászon-
zsákocskákban száradó tésztalapok töretei, mint gazdagítók. 
Persze mielőtt a levesbe kerülnének szintén tevevajon ró-
zsásra pirítva. Mire minden megfő, fölissza a legtöbb levet a 
pirított tészta, amitől így könnyebbé válik annak fogyasztása. 
A fűszeres joghurtok meg ragyogó mártogatók, akár kovász-
talan kenyérke-darabkákhoz, akár a kisütött kenyér-lapocs-
kákhoz, de ízlés szerint még a kézzel szaggatott omlós hús-
darabokat sem rontják el. 
 
 
A KLÁN VACSORÁJA 
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Nagy ritkaság a teljes klán közös vacsorája, de most olyan 
alkalom van, ami még ritkábban esik meg, ahogy eddig még 
meg sem történt sosem. A „világutazók” fogadása és meg-
meséltetése mindenkinek kedvére volt. Rangidős röviden 
köszöntötte a hazatérteket és bízva a klán összetartó erejé-
ben lelkesített mindenkit, hogy alaposan gondolja majd meg 
a vezérválasztáskori döntését. Ebből persze minden gondol-
kodó elme tudta, hogy az lesz az esélyes, aki a legtöbb népet 
állítja maga mellé, mondjuk egy nagyszabású lakomával, ami 
előtt ültek. 
 
Vera vállalta magára a fő mesélő szerepét, részben mert leg-
több kaland nem vele esett és így sem a kalandorok szerény-
ségét nem kellett próbára tenni, sem nem kételkedhettek 
esetleges nagyotmondásokban a hallgatók. 
 
Csak úgy sorjáztak a nem ritkán izgalmas történetek tanítás-
ról tanulásról, utazásról palotákról. Vera bármilyen szeré-
nyen igyekezett ecsetelni Uruk városa pompáját, a klán tagjai 
valóban szájtátva hallgattak, nemegyszer kételkedően fejüket 
csóválva. - Ilyen nincs ! - felkiáltás sem hangzott el ritkán. 
Amikor a mesélő próbálta érzékeltetni vendéglátójuk javai-
nak mérhetetlenségét, még az „Ilyen nincs” is kevés volt. 
Főleg, mert hogy a klánból többen találkoztak már a kopot-
tas útiruhás sumerrel. 
- Pedig nem is KaravánVezető a leggazdagabb Uruk városá-
ban. - hangsúlyozta Vera, amire a köztük ülő sumer hajcsár 
nagyot bólintott.  
Persze legjobban akkor csillogtak -különösen a gyermeki- 
szemek, amikor jött a tevefuttatás, a lóverseny -azok balese-
teivel- a nyilazás sokfélesége. A célbalövés, meg a távollövés 
még csak hagyján -bár azt egyenesen megnevették, amikor 
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An első vesszejét meg sem találták, olyan messzire szállt-  de 
a kerekes-halas próbát többször el kellett magyarázni, hogy 
egyáltalán megértsék, majd annak lehetetlenségét is felfogják. 
Ami így sem sikerült mindenkinek. Más volt a helyzet a lo-
vasíjászattal, amiről azért volt némi elképzelésük. 
Azután szóba került még a lovakat vérfrissítő fedeztetés An 
Szél nevű pompás szürkéjével, amit már jól értett mindenki. 
Mikor meg arra került sor, hogy mennyire meglepte a sumer 
tudósokat An és Vera buta, pusztai okossága, harsány helyes-
lések váltogatták egymást. Mesélőnek be kellett vallani, hogy 
az első napokban komoly lenézésben volt részük, de amint 
kezdték megismerni őket, sorra látta be minden sumer, hogy 
nem ostoba vadakkal van dolguk. Ezt a közönség úgy fo-
gadta, hogy egyikük-másikuk, még ki is húzta magát, mint ha 
ő képviselné -mondjuk- An jász bölcseletét -amiről, amúgy 
fogalmuk sincs- de ez nem akadálya büszkélkedésnek. 
Mikor Vera elővette a két zászlót, harsány éljenzés tört ki és 
hogy elmesélte mindkettő jelentéstartalmát Ilu ugrott mellé, 
kikapva anyja kezéből a baktriános zászlót, azzal futotta kör-
be -lobogtatva- az összegyűltek koszorúját. 
A vidám hangulatú vacsora jól beleért a késő estébe, mire az 
anyák elkezdték kisebb gyermekeiket bíztatni a lefekvésre. - 
Holnap is nap lesz. 
 
 
ARSZLÁNVADÁSZ HALÁLA 
 
Az utazókat elégedettség töltötte el, hogy a klán tagjainak 
örömet tudtak szerezni elbeszéléseikkel s hogy sikerült 
emelni büszkeségüket. Mint ha még egységesebb is lenne a 
sáncvár népe. Persze nem kell nagy tudomány annak be-
látásához, hogy a közös vacsora leginkább rangidős vezérré 
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választására gyakorol jótékony hatást, ahogy azt ő el is ter-
vezte. 
 
Az új nap, mint ha régi megszokott medrébe terelődött vol-
na, így Voguzban is felébredt szenvedélye az arszlán-
vadászatra. 
 
- Elkísérem ma a baktrián-őrzők váltó csapatát és velünk jön 
a sumer hajcsár is tevéivel. Ha meg már arra járok, meg-
nézem milyen a mostani arszlán „termés”. - próbálta vicces-
be fordítani az anyja által erősen ellenzett kedvtelése hírét. 
 
Bár ifjú felesége sem támogatta a parttalan vadászatokat, 
elfogadta, hogy a sok távollét után, ugyan had lovagoljon ki 
kedvelt pusztájába, hisz nem vadászatra indul, miközben 
hitvesi engedélyére meg amúgy sincs szüksége férjének. 
 
Amint kilovagoltak a férfiak, An Verát invitálta egy kis sétára 
és négyszemközti beszélgetésre a sáncváron kívülre.  
- Én is veletek mehetek ? - lelkendezett Ilu, mire anyja kicsit 
lehűtve csak annyit mondott: - Most szeretnénk kettesben 
lenni női dolgokat megbeszélni. - Ilu ugyan nem nagyon ér-
tette a kifogást, de azt azért tudta, hogy ő nem nő. - Nézd 
meg kovácsot, mit csinál. - bíztatta Vera. 
 
- Vera. Had osszam meg veled aggodalmaimat. 
- Megtisztelsz. 
- Láttad, hogy milyen galibát okoztam öreg PapTanítónak. 
Lehet, hogy feneketlen agyam emlékező képessége, de még 
nem vagyok arra érett, hogy azt is meg tudjam ítélni, hogy 
azzal a sok tudással -nekem- mit kell kezdeni ? 
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- Lehetséges. Én egyszerűbb helyzetben vagyok, mert ha 
betegség van, azt meg kell gyógyítsam, mindegy hogy sumer-
, vagy saját módra. Ha sérülés van, annak is mindegy milyen 
orvoslást használok, csak jó legyen. A te bölcseleti dolgaid 
nagyon bonyolultak. Nem magukban a szavak, mondatok, 
akár szakaszok száz számra, hanem az általuk hordozott 
üzenetek. 
- Hidd el, én olyan ártatlan vagyok, mint egy kisgyermek. Én 
sem hozzá tenni, sem elvenni nem akarok abból, amit 
kaptam, de azt is tudom, nem azért bízták rám mestereim, 
hogy magammal vigyem következő életemre. Arra majd 
ráérek akkor megkeresni. 
- Látod ez sem egyszerű. Te hiszel az újabb életben, sőt sok-
sok újabb életben, de mi- és láttad a sumerek sem viselik el 
ezt. Démoninak tartják az ilyen hírt. Engem nem zavar, hogy 
te miként látod a világot. Látod, még anyánkat sem, csak 
tartsd a szád ! 
- Akkor olyan leszek, mint egy soha ki nem nyitott tudástár. 
Halott semmi. 
- Én nem hallottam mit adtál át PapTanítónak, de látod ő 
elviselte, társa nem bírta, pedig biztos nem buta ember. 
- Azt hiszem ez nem is ész kérdése. Tudod, hogy én írni, 
olvasni nem tudok. A pusztai tátos-oskolán kívül nem jártam 
más tanodába, mégis világos számomra amit őrzök fejem-
ben. 
- Nem szeretem ezt a szót, meg nem is érdekel, de a politika 
máshogy ésszerű, mint az igazság. - folytatta Vera. 
- Ez biztos, hogy így van. Ezt már én is tudom tanítás nélkül. 
A sumerek egy gazdag nép, de ahhoz, hogy olyan várost 
tudjanak felépíteni, sőt fenntartani és lakóit igazgatni, 
rendben kormányozni, ahhoz olyan tanítás kell, amit az 
Uralkodó keresztül tud verni népén. 
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- Ebben meg a papTanítók a segédei. Kitekergetik az igaz-
ságot olyanra, hogy azt az Uralkodó használni tudja uralt-
jaival szemben. 
- És főleg úgy, hogy az uraltak boldog elégedettséggel imád-
ják urukat. Abban a hitben, hogy minden úgy van és úgy jó, 
ahogy azt hallják. Eközben a papTanítók önmagukat is meg-
győzik, hogy eddig és ne tovább ! Nem láthatunk a fejükbe, 
de látod öreg PapTanító messzebb látott mint a Tanács sok 
tagja, de csak az utókor számára. Hátha lesz majd olyan 
nemzedék, aki tovább lát, az orr hegyénél. 
- Figyelj, emészd ezt még. Most menjünk vissza anyánkhoz 
és segítsünk neki valami rendet rakni a házban. 
 
Azzal visszasétáltak a sáncvárba és az egész nap azzal telt, 
hogy megpróbáltak mindennek helyet keresni. Hamar rá-
jöttek, hogy több dolog van, mint hely. Pedig a kis „lakást” 
nem lehet tágítani ! 
 
Már majdnem alkonyodni kezdett, amikor az egyik tetőn álló 
figyelő kezdett hangoskodni: - Valami baj van ! Baj van ! - 
lett is riadalom: - Mi baj ? 
- Nem tudni, de nagyon lassan jön a váltás. - és valóban a 
megszokott lendületes tempó helyett szinte csak lépésben 
közeledett a kis csapat. Nem lehetett messziről jól kivenni, 
hogy mi van a málhásokon, de mint ha az egyiken, egy 
emberalak lenne keresztül vetve. Ahogy közeledtek, egyre 
biztosabb volt, hogy az egy ember és nem mozdul. 
 
A csapat megállt a kapun kívül és egyik lovas leugorva 
nyergéből, futott a vezérházhoz. Meglepő módon, rangidős 
-tőle- szokatlan lendülettel viharzott ki a kapun, a meg-
érkezettekhez. Persze kíváncsi is volt, de leginkább vezéri 
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alkalmasságát akarta bemutatni igyekezetével. 
- Voguz ?! - kiáltotta félhangosan, hogy azért vezérreményű 
tekintélye megőrizze higgadtsága látszatát; - Hozzátok Ki-
mirt ajtaja elé. 
 
Mire a visszaérkezők anyja háza elé értek Voguz testével, 
mindhárom asszony ott állt sápadtan. Bennük akadt a szó. 
- Mi történt ? - törte meg a bénult csendet Vera, látva hogy 
öccse egész ruházata csupa rászáradt vér.  
- A félfülű arszlán támadt rá és úgy megsebezte, hogy pilla-
natok alatt elvérzett. 
- Mondjatok el mindent részletesen. - csattant fel szinte pa-
rancsolón An.  
- Mikor kiért hozzánk a váltás, Voguz kérdezte, hogy van-
nak-e arszlánok. - kezdte az egyik visszatérő - Mondtuk, 
hogy akadnak, de eddig még nem okoztak bajt. Ő meg el-
kezdett kicsit körbelovagolni a környéken. Egyszer csak 
felkiáltott: - HoHó !!! Ott van ! - és valóban mi is láttuk egy 
bozótos mellett a hímarszlánt. Voguz rálőtt nyilával, de csak 
a véknyát találta el. Az meg befutott a bozótosba, Voguz meg 
utána. Alig ért a bozót széléhez, amikor rávetette magát az 
arszlán, úgy hogy lovastól feldöntötte. Voguz a földre került 
az arszlán meg rá. Voguz előrántotta övéből hosszú kését és 
a vad mellkasába szúrta, biztos a szívét találta el, mert az csak 
félholdra rántotta magát össze és csak lábai kapáltak párat. 
Csak hogy mellső lába karmaival Voguz nyakán-, hátsó lá-
bával, meg lágyéka vastag ereit szaggatta fel a beste. Mire 
odaértünk, már szinte kivérzet és csak annyit suttogott: - 
Üzenem a családomnak. Bocsássanak meg. - és vége volt. 
Nem szenvedett. Holtan feküdt a földön a félfülűvel együtt, 
majd hogy nem egymás karjaiban. Voguzt haza hoztuk, a 
dögöt meg ott hagytuk, majd az őrzők megnyúzzák. 
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Tanácstalan megdöbbenéssel állt mindenki a gyenge füvön 
fekvő vitéz teste fölött. A három asszony is bénult könny-
telenséggel állt meredve.  
- Menjen innen mindenki ! - parancsolta Kimirt és lassan 
megeredtek könnyei. 
Míg a többiek elódalogtak, a három nő hangtalanul, mint 
akik tudják mit csinálnak, elkezdték Voguzt megtisztítani, 
miközben immár három szempárból patakzottak a néma 
könnyek. - A végzet. - mondta halkan Vera. Erre szaladt ki 
Ilu Kaducsáék házából, ahova a rendezkedés elől küldték. 
Visítva -mint azt apja halálakor látta nagyszüleitől- próbálta 
rávetni magát szeretett nagybátyja testére, de anyja határo-
zottan fogta vissza. - Tartsd magad. - utasította finoman - 
Hozz vizet. 
 
Mindenki tiszteletben tartotta Kimirt parancsát -csak távol-
ról bámészkodva- s így a három nő ágyékkötőre vetkőztette 
Voguz földi maradványát, gondosan lemosták és legszebb -
sumerben ajándékul kapott- ruhájába öltöztették. Kicsit ar-
rébb -de még Kimirt háza előtt- egy szép teveszőrtakarót 
fektettek a fűre és arra emelték át a kicsinosított elhaltat, mire 
már teljesen beesteledett. Mellére a baktriános zászlót terí-
tettek. - Én itt virrasztok. - mondta egyszerűen An és ifjú 
férje jobbjára telepedett törökülésben. 
- Vera menjetek Iluval aludni - ha tudtok - Én is itt maradok 
- azzal, a másik oldalára telepedett fiának.  
- Nem szólsz semmit ? - kérdezte a hirtelen megözvegyültet, 
aki csak annyit válaszolt:  
- Gyakorlom számnak tartását. - Összekulcsolt kezekkel, le-
hajtott fejjel ültek némán. Napkeltéig. 
 
Az új Nap-tól kezdve An mint ha megnémult volna. Szót 
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sem szólt. Még akkor sem, miközben a szokott helyi rendben 
lezajlott a temetési szertartás. Voguz sírjánál sem és azután 
sem. Némán ment a már karámban lévő Szélhez, bármi 
szerszám nélkül -csak úgy szőrén- felült rá és kifutottak a 
néma pusztába. - El innen. El innen. - dobogta Szél patája a 
kemény homokon. Csak este tértek vissza. 
 
 
KÖNNYŰ BÚCSÚ 
 
- Visszamegyek jász népemhez. - mondta An, ellentmondást 
nem kívánó határozottsággal, bármi indulat nélkül. 
 

átsétálni az életen csak úgy át a világon 
mosolynyi derűvel érintetlenül 

tenni mit tenni kell vágy nélkül érdektelenül 
a MINDEN-nel nemfordulni szembe 

csak tenni 
(a MINDEN csalfa kísértései ellen) 

csak kitérni könnyű libbenéssel 
(a mindenkori széllel mi segít) 

lenni. 
 

Szavalta, de leginkább csak saját magának. Nem is értették a 
többiek, pláne a hosszú hallgatás után. 
- Kedves Anyám. Ha itt hallgass a nevem, azt máshol is meg-
tehetem. Férjemet a sors vette el. Számotokra mindig idegen 
maradok -még ha szerettek is- El kell menjek. A szent tudást 
megőrzöm s ha másnak nem, hát két fiamnak átadom. 
- Honnan tudod, hogy fiaid vannak ? - csodálkozott Vera. 
- Tudom. Rám és Bala, a két megátalkodott rosszcsont.  
- Már nevük is van ? 
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- Persze. A két csacska lél ott lógázta lábait az egyik felhő 
szélén mikor Voguzt megismertem. - Ő jó lesz ! - szólt Rám 
- Miért pont Ő ? - kérdezte Bala - Mert ő az Apánk. - De 
miért ? - makacskodott Bala - Csak ! - zárta le a vitát Rám. 
- Az Ő nevük mögöttesét elmondod ? - kérdezte Kimirt, 
mert már ő sem volt abban biztos, hogy mit higgyen. 
- Rám az „Egyensúly” aki mindig a harmóniát és az egyen-
súlyt keresi az életben. Nehezen dönt, sokat mérlegel, az is 
lehetséges, hogy sosem tud dönteni. Mégis fontos számára a 
szépség harmóniája, mindig mindenben a lelki szépséget 
keresi. Bala az „Ördög” -mint a kishúgom Asnate- Őket nem 
kell bemutatni. Hajlamosak gondjaikat haragból megoldani. 
A feladatuk azonban, hogy tükröt mutassanak nekünk, rá-
mutatva sötét oldalunkra, rossz tulajdonságainkra. 
- És miért pont Rám és Bala ? 
- Mert majd amikor kiabálni fogok nekik vagy -velük, akkor 
egyre csak a Legfelsőbb egyik becses nevét fogom emlegetni: 
BalaRám ! BalaRám ! 
- Elengedlek Lányom. Boldog vagyok, hogy összesodort 
bennünket a FennValó. Ő is vigyázzon rád, hátha a te Iste-
neid nem bírnak a sorssal. - mosolyodott el. 
- Látod Anyám ! Így szeretlek. Mikor a legnagyobb vészben 
sem veszíted el fejedet és ragyogsz, mint a Nap, életed adva. 
- Figyelmesen rakjunk össze mindet -ami nem fölösleges- és 
holnap hajnalban -mikor még mindenki alszik- indulj. Nem 
kell a búcsúzkodás -idegenektől- Merre indulsz ? - kérdezte 
Vera. 
- Délnek. Megyek, míg nem keresztezem kóborló jász útját. 
- majd a sarokban szipogó Ilu mellé ült az ágyra. - Azért mese 
nélkül nem múlhat el az este igaz ? 
- Igaz.  
- Figyelj ! Elmesélem most azt, amit szájhagyományunk Jász 
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vér címen őriz. 
- Jó. 
 
Öreg tátost meg meg kérdik, mi volt ki volt egykoron, meg 
is idéz bölcs tanító elődöt és sok rokont. Lassan szólal 
csendben mondja, közelülő halja jól, tanulhat ki föl is fogja 
mi volt erény s mi a jó. Így termett a mesefolyam képei közt 
régi nép, jászok őse Jas ivadék Jadu utód nemzedék. Jó 
Baraták régi földjén, As nemzetség ott lakott, békében sok  
törzs fiával míg rokonvér mind kifojt. Nagy csata volt Kuru 
mezőn, elpusztultak nagyjaik, ős tanítók, vitéz hősök, mág-
lyahalmon csontjaik. Kuru mező árváinak, özvegyinek sarjai 
szétszaladtak hét határba tovább víve magjaik. Így húzódtak 
zord vidékre As fiak és vénjeik, sok-sok özvegy meg haja-
don, mind csak egyre vétkezik. Hajtja vérük példa nélkül, 
erős házúr elveszett, nincs ki fogná párzó kedvük nem fé-
keznek szent kezek. Nap szülötte férfi népnek tanítói nin-
csenek, Hold leányka csalfa szívvel vérbő fival incseleg. 
Hiába volt nehéz sorsuk, szaporaság egyre dúlt, igaz atyák 
galád fia oktalanul elvadult. Más eszmények küldetések, más 
természet más szokás, más ételek más adottság és a többi 
minden más. Ahány ember annyi eszmény, annyi féle fur-
csaság, elveszett a vezérlő elv törekvés csak áltatás. Egyik 
eszmény a másikhoz igazodni úgyse tud, hiába a párbeszéd 
ha mindenki csak maga úr. Maga úr, mert senkit nem lát, kit 
úgy hinne nincsen más, minden fölé magát teszi, nem lesz jó 
ez majd meglásd. Sok galiba, sok-sok hiba sorjázta az életük, 
míg belátták hogy ez nem jó s kerestek nem féleszűt. Keres-
ték a méltó mestert, ki szavátúl remélhet, kieszesült jó As 
ember, szent tudást is megérthet. Keresték pedig köztük volt, 
megszületett köztük élt, neki volt csak füle esze, hogy meg-
hallja a sok vént.  



235 

 
 

- Látod a te néped sem hallja az üzenetet, pedig itt voltam 
köztük, de te őrizd a jász emléket és gondolj rám mindig 
szeretettel. 
 
Mindenki csendben tért nyugovóra, alig várva hogy csak saját 
gondolatai körében lehessen. 
 
 
ASMATA NAGYASSZONY 
 
Csend van. Süt a Nap, de nincs meleg, lágyan lengedezik a 
déli szél. Egy lovas és egy málhás ló lépdel békésen dél felé. 
Nem sietnek. A lovas szál egyenes, kibontott haja a széllel 
táncol. Egy asszony, láthatóan áldott állapotban. Nyerge 
mellett puzdra és tegez, felajzatlan íjjal. Sehol senki. Tekin-
tete fürkésző és kemény, mégsem szigorú. Mosolytalan. 
Miért is derülne magában ? Azért mikor hasában kis mocca-
nást érez, életöröm ül ki az arcára. Itt a jövő, gondolja és 
folytatja hangtalan mantráját.  
 
- Anyám ! Asmata nagyasszony ! - kiált harsányan egy fel-
serdült lány, leugorva a szekér bakjáról, ahonnan a távolt 
kémlelte - Jön egy lovas ! 
- Valóban. - nyugtázta már Ea asszony is, a leányka anyja.  
- Nincs veszély ? - kérdezte a gyermek Asmata nagyasszonyt. 
- Nem érzek idegen rezgést. Ezért is nem lettem rá figyelmes, 
de jó hogy te éber vagy. - dicsérte meg a gyermeket. 
- Ki jár fehér lovon ? - kérdezte, válaszra sem várva Ea asz- 
szony, hisz tudta, hogy olyan csak An lánya lehet.  
- A nővéred lesz az. 
- Elébe mehetek ? 
- Persze. Pattanj a lovadra ! - bíztatta Asmata nagyasszony. 
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Szinte még be sem fejeződött a jóváhagyás, a lányka már 
vette is le lova lábáról a béklyót és úgy szőrén ugratta az 
érkező felé. 
 
- Drága Nővérem ! Visszajöttél ?  
- Vissza Kedvesem. - és amint egymás mellé állt a két ló, igaz 
szeretettel borult testvér a testvér nyakába, csak úgy lóhátról. 
Nem sajnálták a könnyeket. 
- Várandós vagy ? 
- Bizony. Fiú unokaöcséid lesznek. Ketten. 
- Két fiú ?! De boldog lesz Asmata nagyasszony. 
- Én is úgy hiszem. Visszajött még valaki ? 
- Senki, csak te. 
- Engem súlyos tragédia küldött haza. Meghalt a férjem. 
Arszlán marta el. 
- Szegény. - vette tudomásul a lányka, de hogy nővérére, vagy 
a számára ismeretlen férjre gondolt, ki tudja. 
 
- Isten hozott gyermekem ! - üdvözölték, szinte egyszerre a 
hazatértet Asmata és Ea. 
- Áldás legyen rajtatok. - nyugtázta An, leszállva lováról 
- Jas mester elment. - hangzott el az ölelések közben. 
- Találkoztam a földbe szúrt botjával. Megismertem. Meg-
maradt csontdarabjai szétszórva, még pár ruhafoszlányát is 
láttam, amit nem fújt el a szél. Megértettem, hogy pusztába 
vonult, teste elhagyásához. Kicsit megpihentem botja „kop-
ja-fája” mellett és végigfuttattam elmémben a vele átélt fel-
emelő időket. Tanításait, intelmeit, tanácsait és ajánlásait 
híven őrzön. Hatvannégyszer mondtam el fennhangon -had 
szálljon a pusztában- a Tőle kapott 108-szoros mantrát, testi 
maradványainak földi nyomainál. 
- Veled mi van gyermekem ? 
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- Ami a legfontosabb, két fiú érkezését várom.  
- És az apjuk ? - puhatolózott tapintatosan Ea. 
- Arszlán ragadta el, fiatalon. 
- Asmate ! Béklyózd meg Szél mellső lábait és hagyd őket 
összekötve a málhással, majd később leszedjük terheiket. - 
kérte Ea kisebbik lányát 
- Ti hogy éltek ? - érdeklődött An. 
- Jól. - fogta rövidre Asmata - Javunkat szolgálja, hogy meg-
fogadtuk Jas mester tanácsát. Kevesen vagyunk, de egymás 
közt- és a környezetünkkel is békében. Annyit veszünk el 
FöldAnyától amennyi létünkhöz feltétlenül kell. Ha élőhöz 
nyulunk, hálával fordulunk a Legfelsőbbhöz, hogy ne vegye 
zokon és őszintén köszönjük meg azt. 
- Gyertek, húzódjunk a szekér árnyékába. 
- Drága Anyám, nem kell engem a széltől is óvni, Nap 
Atyánktól meg pláne. - mosolyodott el An. 
 
Eddigre oda sereglett a jász NagyCsalád és boldogan nyug-
tázták An épségét, áldott állapotát. 
 
- Kérlek Leányom ! Ossz meg valamennyit testvéreinkkel 
távollétedről, persze a bölcseletet egyelőre hagyd meg ne-
kem. - bíztatta kedélyesen Asmata nagyasszony a hazatérőt. 
 
Úgy is lett. Már kezdett alkonyodni, mikor An csak annyit 
mondott; - Egyelőre ennyit, majd lesz még folytatás. 
- An. Te most az én szekeremen kapsz helyet, Anyátokkal 
Asnate fészkelődik, én meg eddig úgyis magányos voltam. - 
szólt a nagyasszony. 
 
Miután Ea fedeles szekerére rakták An hozott dolgainak na-
gyobb részét, a lovakat leszerszámozták és külön-külön kap-
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tak egyes béklyót, hogy reggelre azért messze ne fussanak el. 
A kisebb-, személyes dolgok Asmata szekerére kerültek. 
- Holnap majd szétválogatjuk, hogy mindenkinek jusson any-
nyi amennyi szükséges. A fölöslegességek meg még jók le-
hetnek a jövőben cserealapnak idegenekkel. - mondta józa-
nul An, belátva, hogy a sumer túlhalmozás csak hiába-
valóság. 
- Hallgatózhatok egy kicsit ? - kérdezte a szekérhez sündörgő 
Asnate, tudva hogy a bizalmas dolgok majd ezután követ-
keznek. 
- Menj aludni. - nyomatékosította a nagyasszony - Majd ha 
megrostáltam amit nővéred mesél, kapsz belőle te is. 
 
An -a tőle telhető tömörséggel, de részletes pontossággal- 
mondta el Asmata nagyasszonynak azokat a tapasztalatait, 
amelyek a jász bölcselet átadása során érték. Jól elkülönítve a 
sáncvár klánját és a sumereket, hisz a két népet nem lehetett 
egy lapon említeni. Asmata mindkettőből le tudta vonni a 
szükséges következtetéseket. 
- Ők két világ és mindkettő világi világ, bárhogy ájtatoskod-
nak sámánnal, papTanítókkal, netán papKirály Uralkodóval. 
Jól mondtad az ottani vázlatodban, hogy az Induson innen 
emberközpontúság az uralkodó, de például a sáncváriakat 
már erősen befolyásolja a természetközpontú sámán-vallás 
is, hisz északabbra élnek. Jász ugyan a három keveredése, de 
mi még erősebben hajlunk az Isten-központúságra és tör-
ténjen bárhogy ezt őriznünk kell, ez a mi küldetésünk. Lesz, 
hogy senki nem ért meg, lesz hogy a tanítás többet lesz 
búvópatak az idők során, mint sem frissvízű forrás, de jász 
kötelessége megőrizni.  
Látom a jász nép jövőjét, hogy bár kerül kapcsolatba nyugati- 
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akkal, de inkább majd észak felé fogunk húzódni és óhatat-
lanul arra keveredni, más vérekkel. Te is hoztál most ide két 
északi vért, de a te szíved alatt mindkettő jász lesz. Annak 
azért örülök, hogy nem nyugaton találtál férjet. - mosolyo-
dott el a nagyasszony - Emlékszel a jász zászló üzenetére ! - 
ami nem kérdés volt. 
- A túlnépesedés elkerülhetetlen csapása a Földi embernek és 
már most kezd kicsi lenni FöldAnyánk köntöse. Magad is 
mesélted a -köreinkben- jól ismert három-köves példázatot. 
Az északi tempóval kevesebb baj lesz, de az emberköz-
pontúság végzetes. Az ’én’ és az ’enyém’ meg a birtok-
központúság, a téves anyag/test tudat, a letelepedés pusztító 
ereje folyamatosan fokozza a szellemi és erkölcsi hanyatlás 
rendelt sorát. Tudjuk, hogy ez az emberiség sorsa, de akik 
belefeledkeznek a világi ügyekbe, azok nem érnek rá gon-
dolkodni. Gondolkodnak, csak a hiú hírnév, a hatalom, a 
javak és az élvezetek vezérlik gondolataikat, vágyaikat, álma-
ikat. Ezt próbáljuk mi kerülni - míg lehet ! Mikor már nem 
lehet, akkor Kimirt is és öreg PapTanító is jól látta: - Hallgass 
a nevünk !  
- Azért ne keseredj el ! A valódi tudást, az Abszolút Igazságot 
csak elfedni lehet, elpusztítani nem. Emberek-, kultúrák, 
hitek és vallások jönnek-mennek, a valódi tudás mind túléli, 
hisz örök, míg az összes többi mulandó, mint ami születik és 
természetszerűleg meghal. Ott van a sumer tudástár. Ott 
vannak Jas mesterünk Bizalmas Tanítás-beli szavai -amit 
megosztottál PapTanítóval- agyagba égetve, elrejtve, de lesz-
nek mindig akik -ha titokban is, de- olvasni fogják. Mi már 
rég újabb életeket élünk, amikor már csak halovány emlék 
lesz az Indus-völgyi-, a sumer-, az elámi-, meg sok más 
világértelmezés. Harappa, Mohendzsodáró, Ur, Uruk, Suse 
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és még As városa is, de sorolhatnám, mindet a homok és a 
por lepi majd. 
- Valami jó ? - szegezte a kérdést An, a nagyasszony szomo-
rújátékának vázlatához. 
- Mi a Legfelsőbbet imádjuk, Aki a MINDEN. Nem csak mi 
vagyunk Benne, de Ő is benne van mindenben. Mindig, min-
denhol velünk van ! Lényeg-alkotónk-, mint minden lél; 
örök, teljes tudású és boldog.  
A Nap, holnap is felragyog, de ha felhő takarja el, az is el-
oszlik egyszer, ahogy minden elmúlik egyszer. Öröm épp úgy 
miként a bánat.  
A minket éltető rét zöld. Jószágaink kövérek. Holnap is 
tovább állunk, mert már kicsit sárgul a szekerek alatt a fű, 
ami majd újra kizöldül.  
Tudod jól, mindaz ami a test és a lél egybetartását meghaladó 
anyagi/testi körülmény, csupa hiábavalóság. Neked meg sza-
vad nem lehet, szíved alatt két fiú szíve dobog. Mi nagyobb 
boldogság egy nő számára az anyaságnál ? Két gyermek. 
Nem több, nem kevesebb. Egy apja-, egy pedig anyja után. 
Majdnem kész a kötelesség. 
- Ennyi ? 
- Ennyi, az összes többi időnek múlatása, ami nem hogy 
segítené a lél felszabadulását, de csak hátráltatja egyre. Pedig 
lényegalkotónk, igaz-, valódi kilétünk a lél, nem ide valósi, Ő 
teljesen lelki. Aki ezeket nem tudja, annak még sok-sok újabb 
élet van hátra. Ha szerencsés, emberként, de lehet annál lej-
jebb is. 
Most már mi is aludjunk, hogy holnap időben köszönthessük 
a Napot. 
 

VÉGE 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Mohenjodaro_Sindh.jpeg
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A www.Jász-ság.hu oldalon teljes terjedelemben- 
és letölthetően megtalálhatók, az alábbi írások: 

 
Jasopanisad  

Asmata könyve 
Bizalmas Tanítás 
MINDEN-tudat 

Tanítvány 
 
 

***  
 

A borító szimbolikájához: Külső kör; a nagy kerek egész. Belső kör; a kis 
kerek egész. A lekerekített sarkú nagy X a világ kettőssége (mintegy egymást 
keresztezve, kb. egymás ellentettjeként). A kis x-ek, a teremtettséget alkotó- 
és benépesítő lél parányok, ősi jász jelképei. (nevezik lélek-szikráknak, élet-
szikráknak, erőny-szikráknak is). 

 
*** 

 
4. oldali portrén: Borzák Tündér Izabella 

 
***  

 
Az „utócímként” -némiképp véletlenszerűen- szerepeltetett 5.094 a 
numerológia szerint 9, mely megfelel a ’Remete’ jelentéstartalomnak. A 
Remete a visszahúzódás és a magába fordulás jegye. Befeleforduló életszakaszt 
jelez, mely során a Remete elhatárolja magát idegen befolyásoktól és a buzgó 
tevékenységektől. Törekvés arra, hogy emberektől távolságot tartva találjon rá 
újra a nyugalomra és mindenekelőtt önmagára. Így a Remete jelentős 
tapasztalatokra tehet szert, melyekben felismerheti, ki ő, mit akar és miként 
érheti azt el. A Remete fogadja el magányát ! Ne törődjön azokkal, akik 
nem értik meg, akik legszívesebben őt is a csordában látnák. 
 

http://www.jász-ság.hu/
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UTÓHANG 
 
 
- Hogy tetszett Kislányom ? - azzal Apa lecsukta laptopját. 
- Tetszett, de … - akadt el a lánya szava, hisz nem szeretné 
megbántani Apát. 
- Igeeen ? - veti fel Apa kérdőleg, de az inkább kíváncsiság. 
- Maga a story jó, meg érdekes is, de a stílusa … 
- Igeen ? 
- Szerintem, ha egy ilyen régi történetet akarsz elmesélni, 
akkor abba nem illik mai szóhasználat. 
- Tulajdonképen igazad van, de … -most mondom én- ha 
korhű nyelvezettel írnék, senki nem értené. Félek, hogy így is 
akadnak majd olyanok. Meg aztán én sem tudok sem ősi jász-
, vagy sumer nyelven. - mosolyodik el Apa. 
- Értem én, de nekem nincs harmóniában egy ötezeréves 
történetben egy mai beszédmodor. 
- Figyelj Kislányom ! Tudod, hogy én nem vagyok író. 
- De hát örökké írsz. 
- Attól még nem leszek író, hogy vannak gondolataim, van 
mondanivalóm. Meg tudod, hogy grafomán vagyok, így ami 
eszembe jut, nem tudom megállni, hogy papírra ne vessem. 
Pontosítva, számítógépre. Látod ilyen a változó világ, azt 
mondjuk, hogy valaki ír, miközben a billentyűket pecegteti 
és az elektronika meg betűformájú alakzatokat jelenít meg a 
kijelzőn. Ez sem írás a szó szoros értelmében, de mára meg-
szoktuk, hogy írásnak hívjuk. Persze csak formailag ! Ha 
igazán korhű szeretnék lenni, akkor például amiket a sumer 
szereplők mondanak, mondjuk ékírással kéne írni, agyag-
táblákra ? 
- Tudod, hogy nem erre gondolok. 
- Persze hogy tudom. A stílus. 
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- Igen. Mikor az ember már kezdi beleélni magát a kor 
miliőjébe, akkor kizökkentik a mai kifejezések. Vége a 
kellemes hangulatnak, elveszik az élmény.  
- Ezt igazán sajnálom. Lehet, hogy ezen csak egy valóban 
igazi író tudna segíteni, persze ha értené azt a bölcseletet, 
amit a regénybe kívántam szőni. Ha nem érti, lehet az bár-
milyen tökéletes stilárisan, a lényeg elveszik. Akárcsak ko-
runk vizuális világa. Ragyog, csillog, harsány és figyelem-
felkötő, HD minőségben, csak a tartalom NULLA ! Azért a 
nyelvezet dolga sem egyértelmű, hisz nemrégen láttam a 
„Kossuth kifli” című remek magyar filmet, aminek írója 
briliáns nyelvezetet alkalmazott az 1849-es helyszínhez. 
Szellemes, jóízű, mondhatni korhű, miközben fogalmunk 
nincs arról, hogy akkor pontosan hogyan beszéltek. Pláne 
egy gerófnő, egy kocsis, egy kocsmáros, egy javasember, vagy 
egy katona … A briliáns írói alkotás oda vezetett, hogy sok -
mai- néző nem érti, nem érti a szavakat, így az üzeneteket 
sem. Nem tud odafigyelni, sőt abbahagyja az amúgy fordu-
latos-, tökéletesen megszerkesztett-, tanulságos-, miközben 
szórakoztató storyt. 
- Ne haragudj, én csak megjegyeztem.  
- Dehogy haragszom. Próbáltam én kicsit archaizálni a 
nyelvezetet, ami szándékom szerint a verses mesékben itt-ott 
meg is nyilvánul -persze lehet az is zavaró, hogy egyszer ilyen 
a nyelvezet, azután meg olyan, ugyanabban a történetben- de 
azért mégsem írtam olyasmi mai szavakat, mint transzcen-
dentális, determinált, reinkarnáció, iterdiszciplináris … De 
különösen, amikor valóban filozofikus-, bölcseleti téma jön, 
akkor azt csak ilyen formában gondoltam megfogalmazni, a 
ma olvasója számára. Mondhatnád akár nevetségesnek is, 
hogy az analfabéta An, ilyen mai szavakat használ, de hát ott 
van az alkotói szabadság, amit nem korlátozhatsz. - mosoly. 
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- OK ! Te kérdeztél, én válaszoltam, miközben köszönöm, 
hogy felolvastad. Ahogy a szitás kérdésről írtál, ami fennakad 
az én szitámon, fennakad, ami átesik, az meg úgy járt. - szól 
megszokott, kedves mosolyával a lány. 
- Azért kérdeztelek, mert adok a szavadra. Nem azt vártam, 
hogy elájulj. Különben is, tudod hogy engem az vezérel már 
húsz éve, hogy jász véreinknek élményt adhassak és jász 
vérből beléd is szorult Nagyapád révén. Olyan élményt, amit 
máshol nem kaphatnak meg. Azt is tudod rólam, hogy nem 
csak grafomán vagyok, hanem jaszomán is, bele vagyok 
pistulva a jász ősiségbe, különösen a jász ősbölcseletbe. Abba 
a bölcseletbe, ami nem ábrahámita, hiszen amiket írok, azok 
mind bőven megelőzik Buddha-, de még Ábrahám születését 
is ! Meg a Perzsa birodalmat. Történelmi-, de különösen hit-
vitákba én nem fogok beszállni. Azt meghagyom hozzá-
értőknek, de amivel a tudomány-, vagy a modernkori nyugati 
filozófia- és vallásosság nem tud mit kezdeni, arra én meg-
próbálok ráérezni, szívem szerint elkötelezett jászt rá-
vezetni. Mivel azt tudom, hogy mindenki más, mindenki 
másként fog szitálni. - vicceskedik Apa. 
- Szerinted, érdekelheti az embereket egy ötezeréves fantaz-
magória ? - kérdi a lány óvatosan, de világosan. 
- Hogy érdekli-e az embereket, vagy sem, azt nem tudhatom. 
Hiszem, hogy akinek van dolga ezekkel a gondolatokkal, az 
rátalál és akadnak majd olyanok is, akiket megérint. Az én 
írásom nem a múltról-, hanem annak máig érvényes üzene-
teiről szól, a ma emberének ! Szándékom szerint. Olyan 
stílusban, ami tőlem telik. Amúgy meg az elejére írtam, hogy 
’regény’ azaz nem tudományos értekezés, nem történelmi 
leirat, vagy ilyesmi, de nem is puszta kalandregény ! Szorult 
bele -mert beleszorítottam- bőségesen velős tartalom.  
- Köszönöm. - nyugtázta a lány.  
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