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Szüleim emlékére
Bármekkora máglyát is rakjunk, hogy lángja az eget ostromolja, tüze, ha ellankad, csak egy kupac

hamut hagy maga után. A hamu alatt azonban sokáig izzik a zsarát.

A kisebb, nagyobb érzelmi lángolások elmúltával sem marad más egy rakás hamunál, az emlékek
poránál. A hamu alatt azonban sokáig izzik a zsarát.

A háborúk, csaták, világégések lángja is egyszer ellobban, s mindet beborítja a feledés hamuja. A
hamu alatt azonban sokáig izzik a zsarát.

Elég  aztán  egy  kis  szellő,  és  a  szunnyadó  parázs  felizzik.  Felizzik  és  a  folytatás  reménye
felszárnyal, mint a mesebeli Főnix madár!

A  búvópatak  is  eltűnik  a  föld  színéről,  láthatatlanná  válik,  de  tovább  folyik,  néha  csak
csörgedezik, s egyszerre megjelenik, felszínre tőr. Új tájakon, új névvel. Forrása, eredete mégis
mindig ugyanaz.



 
Szokor a vállamra támaszkodva jött, hogy ő is tisztelegjen a maga módján Baján emléke előtt.

Szokor, a világtalan, akkor kapta ezt a nevét, amikor a görögöknél megtámadta valamilyen kór a
szemeit.  Se a görög orvosok, se a szkipetár varázslók nem tudtak segíteni rajta és hamarosan
elveszítette  mindkét  szeme  világát.  A  nevét  is  elveszítette,  már  nem nevezték  többet  Somon-
bagsinak, a tanitónak, csak Szokornak, a világtalannak. Az emberek, a nemzetség megmaradt tagjai
azonban továbbra is sámánjuknak tartották, s tartják a mai napig. Most egyedül él a jurtájában,
napközben egy polák asszony látja el, enni ad neki, tisztán tartja a ruháját, a jurtát, de éjszakára
visszamegy a sajátjába.

Visszakísértem az öreg sámánt a jurtájához. Leültünk a sátor nyitott bejárata elé, a lágy tavaszi
nap simogatta az arcunkat. Behunytam a szemem, és átadtam magam a tavasz hangulatának és az
emlékezésnek.

- Szokor, most mit lát világtalan szemed?

- Látom, hogy feszülnek benned a szavak.

- Igen. Megtanítottál látni, türelemmel várni, emlékezni. Nem csak azt, ami velem, hanem mind
azt, ami a közelemben, a környezetemben történik közel és távol.



Birkózás
Kiállottam a porondra, hogy megbirkózzunk.

Sokáig tartott.

Sokáig, mert nem tudtam fogást találni rajta, mindig kisiklott a kezeim közül. Próbáltam jobbról-
balról, elölről-hátulról, de mindig kitért.

Nagy titkok birtokában volt, de nem sikerült feltárnom a titkait.

- Ne akard tudni a titkokat. A tudás veszélyes. A tudás pusztít, rombol. Nem embernek való!

Nem is mondott semmit, hiába győzködtem. Kértem szépen, kértem haragosan, ígértem mindent,
amit csak kíván, szidtam, fenyegettem. Semmi nem használt. Szokor világtalan szemeit lehunyva
válaszolgatott a kérdéseimre, de mindig valami általános bölcsességet mondott, semmi használható
tényt, amiből kiderülhetne az igazság. Pedig lenne mit mondania – hosszú élete alatt tapasztalt jót is
rosszat is, szépet is, csúfat is. Tíz ember sem élt át annyit, mint ő egyedül.

- Emlékezz, Szokor! Emlékezz!

- Nem, nem! Nincs emlékezet! Nincs semmi!

-  Nem hiszek neked,  Szokor!  Az emlékeket  nem lehet  bezárni  a  palackba.  Olyanok,  mint  a
szellem, amelyik mindig kiszabadul. Beszélj! Mit lát a csukott szemed? Mit lát a fejedben, ott belül?

- Felhőket. Gomolygó, sötét felhőket. A földig ér a felhők lába, és mindent beborít a köd. Semmit
sem lehet látni!

Így birkóztunk a szavakkal, de nem jutottam előbbre sokáig. Mikor már éppen úgy tűnt, hogy
nincs számára menekvés, hogy sarokba szorítottam, elővette a dobját, és mind a tíz ujját használva
halkan dobolni kezdett. Elandalított ez a dobolás, ez a zene. Elaludtam úgy látszik, mert előttem is
gomolyogni kezdett a köd, hogy nem láttam át rajta, hiába erőlködtem. Aztán megláttam a lovat.
Egyre tisztábban látszott, előbb csak a feje, a nyaka, s lassan az egész állat. Nagy, barna szemével
engem nézett. Egy újabb ködgomoly eltakarta, de hamarosan kitisztult a kép. Ott ültem a fűben,
előttem egy fiatal fiú fogta a ló kötőfékjét, és egy pálcikával csapdosta a saját lábát. A lovon egy
harcos ült, talán Szokor fiatal kiadásban, vagy valaki, aki nagyon hasonló.

- Somon, felébredt Jos-bola.

- Emeld ide!

A fiú ledobta pálcáját, s lehajolt hozzám, felemelt, és a Somonnak szólított lovas kezébe adott.

Ekkor a köd újból elborított mindent, csak a gomolygó szürkeség volt körülöttem. Elhallgatott a
dobszó is és kinyitottam a szememet. Ott ültünk Szokor sátra előtt, ölében a dobbal, s világtalan
szemeivel mintha engem fürkészne.

- Mi volt ez? – kérdeztem döbbenten. Tompultságom még egyre tartott, s nem tudtam ki is ül itt
előttem? Lassan tisztult, hogy aki megjelent révületemben az Somon a varázsló, s aki itt van előttem
ugyan ő vénen.



- Jos-bola, Jos-bola, most te emlékezz! Te magad!

I
- Baján1! Itt van a kisfiú, aki ugyan azon a napon született, mint a fiad, Tok-temür.

- Hozzátok ide!

A bolgár szolga ugrott, s leemelte a gyermeket a ló hátáról, és letette a hercegnő elé a földre.
Baján hercegnő alaposan megnézte magának, még meg is forgatta, mint egy barmot a vásárban. A
gyermek tűrte.

- Mi a neve a kicsi gyermeknek? – kérdezte kis idő múlva.

- Kicsi gyermek. Jos-bola! – válaszolta a lovas, aki idehozta.

- Ki az apja?

- Somon.

- Hívják ide, látni akarom!

- Itt áll előtted! - szökött le a lóról Somon.

- Úúúgy! – húzta el a szót a hercegnő. – Rámolj össze, hozd ide a sátrodat és a házad népét! Van
itt a lapályon elég hely nektek is, de azt akarom, legyél a közelben.

Körülnézett az embereken, akik engedelmesen várták a magyarázatot.

- Ez a kisgyerek, ez a Jos-bola ezután a fiam társa lesz. Apród, úgy mondják a palotában. Társa,
nem szolgája. Társa halálig! Te pedig, Somon, te leszel a nevelőjük. A neved ezentúl Somon-bagsi2.

-  Megértettem,  Baján!  Holnap  idehurcolkodunk.  Három  jurtám  van:  egyik  nekem  és
feleségemnek,  másik  a  szolgáknak  és  a  harmadik  Bökénynek,  a  tanítványomnak  és  segédemnek.

- Jöjjön mind!

A lovas elvágtatott, készüljön fel a költözésre. Nem okozott gondot ez a helycsere. Megvolt annak
a kialakult rendje. A kiürített jurtákat nagy, ökrök vontatta szekerekre rakják, a nemez borítót le sem
veszik róla, s úgy ballagnak az új szálláshelyre. A kijelölt helyekre lerakják a nagyobb tárgyakat –
kerevetet,  ládákat,  és  ezekre  helyezik  a  sátrat.  Az  apróbbakat,  kisebbeket  be  lehetett  vinni  a
sátornyiláson is.

Baján megelégedetten nyugtázta, hogy milyen pontosan és gyorsan teljesítettek a parancsát.

- Somon-bagsi, te átköltözöl a Tok-temür sátrába. Egész nap vigyázol rá a tanitás mellett. Hárman
lesztek a jurtában – a fiam, Jos-bola és te. A szolgák vagy külön laknak, vagy a sátorra vigyáznak, és
nem mozdulnak mellőle-előle.

Baján jól tudta, hogy a fia veszélyben van, a hatalmon levők és a hatalomra vágyók egyáltalán
nem óhajtottak egy trónörököst. Külországokból, de belföldről is eredtek fenyegető veszélyek. Ezért
a szigorú védelem. Lám, a Marestin lány is elmenekült,  mikor a szíve alatt megmozdult László
gyermeke. Pedig nagyhatalmú márki a szülő atyja, sőt még rokona is a királynőnek Capet3 ágon.



II
A  sátrak  karélyán  kívül  állott  csatlósaitól  körülvéve  László  a  mongolok  nagyfejedelme,  a

magyarok királya. Fekete lova, a Holló, igazi királyi mén, nyugtalanul kapálta maga előtt a földet és
rángatta a kötőféket, de lovasa keményen tartotta. A király egy ideig a jurtákat figyelte, az ott
nyüzsgő embereket. Különösen az a jurta kötötte le a figyelmét, melynek tetején a négyszögletű,
fehér zászló lobogott, jelezve, hogy lakója a mongolkán házából való. Tekintete ezután a magasság
felé fordult, és meglátta a nap előtt lebegő sast. A napsugarak arany fénnyel övezték a madár égre
vetülő képét. A sátor előtt kucorgó Judugar, a fő sámán is meglátta a napsugaraktól körbe vett
madarat, s halkan suttogta: „az aranysas…”

Ott körözött a sas az ég alatt, amikor Tok-temür éppen megszületett. Körzött, körzött, aztán
amikor felsírt az újszülött, lecsapott és felragadott egy kígyót. Felszállt vele, majd a magasból a
sátorra ejtette, ahol éppen megszületett a Turul nemzettség legifjabb sarja.

Összegyűltek a sámánok, hogy derítsék ki a jelenség értelmét.

- Az ég ura megjelölte a fiát! – mondta Judugar, a fő sámán.

- Legyen erős, mint a kemény vas, hogy teljesíthesse, amit rárótt születésekor sorsa!

- Legyen ravasz, mint a kígyó, mely megjelölte!

- Legyen bátor, mint a komondor, mely a küszöböt őrzi!

- Legyem kitartó, mint a nádi farkas, mikor őzre les.

Miután a sámánok elmondták a jókívánságaikat, Judugar így magyarázta a jelenség értelmét.

- A kígyót a Földanya küldte, s a sas az égi hatalmak küldötte. Sorsát mutatják a jelek, bár
lezuhan a hatalomból, mint ez a kígyó, küzdelme mégis eredményt hoz és ország ura lesz.

Ezután fogta a kisdedet és kivitte a sátor elé, lássa a nép is.

- Ő Kemény Vas, Tok-Temür. Az uratok lesz! – kiáltotta nagy hangon. – Tiszteljétek!

- Tok-temür, Tok-temür! – ordította a tömeg.

Judugar a feje fölé emelte, hogy mindenki szemügyre vehesse.

- Tiszteljétek kunok! Tiszteljétek, uratok lesz! – ismételte.

A király fekete csődörén lassú, büszke léptekkel közeledett és megállt a sátor előtt, leugrott a
nyeregből, s a gyeplőszárat odavetette egyik csatlósának. A sámán a gyermeket átadta az apjának,
aki a négy égtáj felé fordult vele.

- Föld, ég vigyázzátok lépteit! Szél, ne hozz rá kórságot! Patak, mutass neki irányt, ne tévedjen
útján.  Tűz,  töltsd  fel  erővel  ereit!  –  ezennel  átnyújtotta  az  anyjának,  aki  a  keblére  vonta,  és
visszament a gyermekkel a sátorba.

III
Kicsik-kam, a Kis Szarvas is kán sátorban látta meg a napvilágot (1267), de nem gyűltek össze a



sámánok, hogy ünnepeljék.  Nem volt  nagy dicsőség lánynak születni.  Legjobb volt  mihamarabb
férjhez adni.

Nővérét, Feodórát Rosztov hercegéhez adták férjhez, mikor még alig töltötte be a 13. életévét.

Rosztov hercege, mint a kán vazallusa uralkodott saját fejedelemsége felett. Ő volt a knyáz4,
vallására nézve görögkeleti, ortodox. Mivel a kán és udvara is keresztény volt, nem volt akadálya a
házasságnak. Kicsik-kamra is az a sors várt, hogy férjhez adják valamelyik szövetséges, vagy hűbéres
fejedelemhez.

Öt éves lehetett Kicsik-kam, amikor nővérét férjhez vitték Rosztovba. Fényes küldöttség jött a kis
hercegnőért. Kis Szarvas még soha sem látott ilyen díszes öltözékeket. Azt gondolta eleinte, hogy
mind királyok, mert a dajkája királyokról, hercegekről mesélt neki esténként.

A fogatlan öregasszony fiatal lányként került a kán udvarába, mint keresztény fogoly, Krakkó
prédálásakor  esett  fogságba.  Előbb  egy  nojon5  ágyasa  volt,  de  miután  megöregedett  a  kán
gyermekeinek lett a dajkája. Hiába élt itt a mongolok között már tova harminc éve – ami még egy
asszonynak is nagy idő -, nem felejtette el az otthoni mondákat, meséket. Mesélt a nagy kőházakról,
a sárkányról, amit egy suszterinas győzött le, mesélt a díszes urakról-hölgyekről.

A kislány kételkedve hallgatta ezeket, s csak, amikor meglátta a rosztoviakat hitte el, hogy nem
minden mese, amit az öregasszony összebeszélt.

És a mese valósággá vált – Rosztovból pazar lovagok érkeztek, díszes öltözetű daliák. A város
akkor igazából a kán alattvalója volt, és Gleb herceg, mint vazallus a Fejedelemség uralkodója a kán
akaratából. Hozzá vitték a kis Feodórát.

Papok is jöttek a küldöttséggel: egy metropolita és még három pópa. Azért jöttek, hogy görög-
keleti, azaz ortodox hitre kereszteljék a menyasszonyt és a kísérőket, mielőtt útra kelnek. Erre azért
volt szükség, mert a kán és alattvalói nesztoriánus keresztények voltak. Bár volt a kán udvarában
ortodox  pópa eddig  is,  de  nem sok  eredménnyel  terített,  hisz  a  mongolok  már  kereszténynek
tartották magukat, még Mongóliában felvették a legrégebbinek tartott kereszténységet. Akik pedig
nem tértek át a keresztény hitre és megtartották régi pogány hitüket, azokat nem érdekelte a pópák
igyekezete. Azonban akármennyire is keresztények voltak a mongolok, továbbra is nagy becsben
tartották a sámánjaikat. Fontos döntések előtt soha sem mulasztották el kikérni a véleményüket. De
ugyanezt tették a keresztény papokkal is; őket is megkérdezték, mit mond nekik az ő istenük.

Most is az út előtt nagy szertartást tartottak a Rosztovból érkezett papok. Megkeresztelték, majd
megáldották ortodox hitük és rituáléjuk szerint az útra készülőket.

A kán nem szólt bele, hagyta tegyék a dolgukat, ha ez a jó szövetségnek hasznára van.

Utána a  sámánokat  is  meghallgatta,  s  az  ő  ősi  ceremóniájuknak is  helyt  adott.  A sámánok
dobszóra táncoltak, s groteszk mozdulatokkal hívtak a föld és ég szellemeit, segítsek az ifjú arát az
idegen földön új élete folyamán. Úgy látszik a szertartások nem voltak hiába, hiszen a kis Feodora
derék társa lett a hercegnek és leszármazottai is emelték országuk rangját.

IV
Megérkezett a király a szállásra. Csak testőrei kisérték és a nádor. A testőrök csapata szép száll,

válogatott  daliákból  állott,  Bese6  nemzetségéből.  Örömest  táncoltatták  remek  paripáikat,  és
fitoktatták lovagló tudományukat. Viseletük vállukat fedő kacagány, rangjuk szerinti nemes prémből,



és bőrveretes mellényből készült; varkocsba fonott hajuk hátul kilógott a bivalybőr sisak alól. Karjuk
szabadon maradt, hogy fegyverfogásukat ne akadályozza. Fegyvereik csupán íjat, vashegyű pikát és
görbe kardot tettek ki.  Erejük, gyorsaságuk, vadságuk helyettesített minden más fegyvert,  hadi
eszközt. Királyukért tűzbe mentek volna!

A délceg, fiatal király kitűnt közülük.

- Keresztelőre jöttünk! – kiáltotta László, a kunok ura, aki negyedik ezen a néven, a magyar
trónon. – Papot is hoztunk. Meg akarom a fiamat kereszteltetni Krisztus nevében! - kiáltotta nagy
hangon.

A lováról le sem szállva intézkedett.

A kisdedet anyja karján elébe hozták. Ekkor szökött le csak a nyeregből, és széles mosollyal az
arcán átvette gyermekét.

Hozták a papot is. Barna darócköpenye, csuhája alig különbözött a puszta barna homokjától.
Ügyesen beleolvadt környezetébe, nem tűnt ki, nem tündökölt, nem kérkedett, csak ott volt, ahol
lennie kellett. A páter az egyszerű nép fiai közül került ki, igénytelen egyszerűséget megtartotta,
sohasem feledve el, honnan jött és hova tartozik. A nép nyelvén beszélve hirdette Isten igéit a
félpogány kunok és más ide-oda vándorlók között.

A kun nyelvet elsajátítva könnyen beszélgethetett a gyermekekkel, szolgákkal, asszonyokkal és
megtanította nekik anyanyelvükön a Miatyánkot - Bezen attamaz7…

Először  László  gyermekét  keresztelték  meg,  belemerítve  a  folyó  vizébe,  ezzel  emlékezve  a
Jordánban történt keresztelőre, mely ezerháromszáz éve esett meg.

- László fia Tihamér, keresztellek én téged… - mondta fennhangon a pap a megszabott minta
szerinti szavakat.

- Ámen! – mondta rá László.

Utána a nádor következett. Kicsit szabódott, de aztán mégis bement a vízbe. A csuhás háromszor
nyomta a  víz  alá  a  fejét,  mialatt  az  Írás  szavait  idézte:  „és  megkeresztelkedének az  Úr Jézus
nevében”. A nádor kijött a folyóból és fennhangon kiáltotta, hogy a körülállók jól hallhassák:

- Megkeresztelkedtem az Úr Jézus nevében!

Utána sorra mentek a kunok, harcosok, pásztorok, asszonyok, gyerekek közöttük Jos-bola is, és
kijőve a vízből, hangosan ismételték a nádor szavait, hogy zengett a határ.

- Kiengeszteltük a kőházak híveit! – jegyezte meg László, mikor a szertartás után visszahúzódott
feleségévek és kicsi fiával a sátrába. Csak ők hárman – akár az a szegény, űzött, üldözött család az
istállóban. A kevély, büszke nagyúr most éppen olyan űzött, üldözött volt. Az ország hatalmasságai, a
bárók, főpapok gyűlölték és félték, elveszejtésén munkáltak. Országa, népe sorsának súlyát hordozta
hátán. Gyermeke jövője is aggasztotta, aki király fiaként hercegnek született, aki nagy lehetőségek
és nagy bukások várományosa.

- Az Örök Kék Ég vigyázzon rá! – fohászkodott ősei módján Baján, megérezve László súlyos
gondolatait.



V
- Mesélek nektek, ne legyen olyan hosszú a várakozás – kezdte öreg nénje, Kicsik-kam dadája.

- Fanyűvőről mesélj! – kérte Kicsik-kam.

- Az ezeréves emberről mesélj! – szólt Feodora.

- Vagy a vad, fekete sárkányról! – toldotta hozzá Kis Szarvas.

- Egy másik sárkányról akarok most mesélni.

- Jaj, de jó! Mesélj!

- A krakkói sárkányról fogok nektek mesélni. Hallgassátok!

– A Nagy folyó mellett a lápból száraz domb emelkedett ki, ahonnan az egész vidéket be lehetett
látni. Itt épített nagy kővárat magának Karak herceg, s uralta a környék falvait.

A leányok szájtátva hallgatták az öreg szolga szavait. Még Feodóra is álmélkodott, hiába volt ő
valóságos menyasszony, hiszen ő sem hallott soha kőházakról, kővárakról.

- A herceg kegyes uralkodó volt, s birtoka szépen gyarapodott. Erre vetett szemet egy szörnyű
sárkánykígyó. A domb, a vár alá fészkelte be magát. Onnan sarcolta a környékbeli gazdaságokat.
Eleinte csak a majorságot pusztította,  de aztán megjött  az étvágya s kezdte a lábasjószágot is
rabolni. Erre már a herceg is megharagudott, és ráküldte a daliákat. Ezek azonban mind pórul
jártak, mert nem bírtak a sárkánykígyóval.

- Jaj, mi lett velük? – riadozott Kis Szarvas.

- Felfalta őket az a rettenetes vadállat. De mondom tovább. Már minden remény odalett, mikor
Skuba a suszterinas jelentkezett a hercegnél.

- Mit képzelsz, Skuba? Csirizzel ragasztod be a sárkány száját?

-  Többet  ésszel,  mint  erővel!  –  válaszolta  hetykén  a  bátor  legény,  és  nekifogott  az
előkészületeknek. Egy összevart birkabőrt megtöltött kénnel és szurokkal. Ezt odavitte a barlang
bejáratához. A mohó vadállat bekebelezte az egészet. A sárkány ettől az ételtől rettenetesen szomjas
lett, lesietett a folyóra, s ivott, csak ivott, amíg szétrobbant. A herceg bőségesen megjutalmazta a
furfangos suszterinast, de az hiába lett gazdagember, a mesterségét nem hagyta el. Élete végéig volt
elég bőre a sárkányból, hogy lábbeliket készítsen, s ezt tette.

Beszélgetés, mesélgetés közben gyorsan telt az idő, a várakozás ideje, hogy mikor érkeznek
Rosztovból a herceg követei. Kicsik-kam elmélázva bámult a mécses lobogó lángjába.

- Nővérkém, akkor te is ilyen nagy kővárban fogsz élni? Én félnék ott a sárkánytól! Meg attól is
félnék, hogy rám omlanak a kövek.

- Buta vagy, Kicsik-kam! – horkantott a dada.

- Nem is vagyok buta! – válaszolt a csöppség – Megmondta Berke is, hogy leány létemre ügyes
vagyok. Messzire tudom dobni a gerelyt és kifeszíteni az íjat…



- No, no.

- És okos is vagyok, tudom az apám-uram apjának és az ő apjának is a nevét.

- Még híres, nagy khatún lesz belőled! – szólott a vénség.

- Igen, az leszek, és nekem lesz a legdíszesebb jurtám, körötte annyi sátorral, hogy még lóhátra
állva sem lehet belátni a végét. Este meg, ha meggyújtják a tüzeket a jurták előtt, elhalványulnak a
csillagok.


