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A sámán
A sas szélesre tárt  szárnyakkal  siklott  a könnyű légen.  Szeme nehezen birkózott  a szikrázó

napsütéssel, ahogy az alatta elterülő vadregényes tájat kémlelve zsákmány után kutatott. Előtte a
távolban robosztus hegyek ölelték körbe az erdős vidéket. Mögötte a nagy víz végtelenje húzott
határt a zöld kuszaságnak és mindkét irányban összeért a sziklás óriásokkal. Ez volt a Völgy zárt
világa, gyorsvizű patakokkal, kis tisztásokkal, mindent beborító, sűrű rengeteggel és egy hatalmas,
égkék tóval a hegyek lábánál.

Egyszeriben a levegő királya összébb húzta szárnyait és hangtalan zuhanásba kezdett. Az apró
szürke pont az egyik bokor tövében pillanatról pillanatra nagyobb lett, ahogy a fenséges ragadozó
közeledett feléje. Az idegesen mozgó fej, a hatalmas, égnek meredő fülek talán veszélyt sejtettek. A
sas látta, ahogy áldozata minden izmát megfeszítve ugrásra készül, de már késő volt. Erős karmai
megragadták az óvatlan nyulat és egyetlen kíméletlen szorítással végeztek vele.

Talik  féltérden állva a  bozótos takarásában áhítattal  figyelte  a  magasba emelkedő madarat.
Szívében mindig rokonságot érzett a szelek nagyszerű lovasával. Egyszer ő is szeretett volna olyan
szabadon szárnyalni, távol a földtől, a korlátoktól, az ostoba szabályoktól.

A vékony, inas fiú gesztenyebarna szeme mindig a messzeségbe révedt, már kicsi kora óta az
ismeretlent  kutatta.  Hiába  tanította  Waka-ina  az  álmodozás  veszélyeire,  ő  mégis  újra  és  újra
elmerengett olyan dolgokon, melyeket társai föl sem foghattak.

Arcát és mellkasát fehér harci csíkok díszítették, amik szinte világítottak a napbarnított bőrön. A
szellemeket hívták segítségül a sikeres vadászathoz. Testét csak egy szarvasbőr ágyékkötő fedte.
Övében kőkés lapult és egy méretes bőrtömlő lógott le róla. Mellette a földön rókaprém tegezben
nyilak sorakoztak. Keze a szépen megmunkált íjjal játszott. Hosszú, sötét haját durva kenderzsineg
tapasztotta szorosan a fejéhez. Ábrázata szőrtelen volt, ami nagy szégyennek számított törzsében az
ifjak között és a vele egykorúak sokszor gúnyolták érte. Finom vonásai férfi létére szinte nőies
lágysággal futottak arcán, kisfiús bájt kölcsönözve neki. Mégis, volt benne valami keménység.

– Psszt! – rántotta ki gondolatai közül egy ingerült férfihang Talikot.

Jól megtermett szarvasbika sétált ki a tisztásra, kimért,  peckes léptekkel.  Hatalmas agancsa
nagyszerű kunyhódísz lehetett volna. Az ifjú vadász tekintetét végig a vadra szegezve hangtalanul
előhúzott egy nyilat és gyakorlott mozdulattal az ideghez illesztette. Egész teste megfeszült, ahogy
kihúzta a gyilkos szerkezetet. A szarvas hirtelen megtorpant, éppen szemben állt meg az ifjúval.
Talik  lélegzete  lelassult,  szeme  végigsiklott  a  vesszőn,  követve  annak  vonalát  egész  az  állat
mellkasáig. Minden idegszálával a lövésre koncentrált, tudta, hogy csak egyszer próbálkozhat.

Ám hirtelen a fák közül egy másik nyíl száguldott elő, egyenesen a fenséges zsákmány szívébe
fúródva.

– Ne álmodozz, Puhabőr! – kacagott gúnyosan a rengetegből előlépő, csupa izom Groman.

Talik csalódottan engedte le a fegyvert. Szótlanul, gyűlölettel a szemében figyelte gyermekkora
fő riválisát, ahogy diadalittasan a tetemhez sétál és kihúzza belőle a gyilkos vesszőt. Apja a fejét
csóválva lépett mellé a háta mögötti bokrok közül.

– Meg kell tanulnod figyelni! – tette a még mindig fél térdre ereszkedett ifjú vállára a kezét Tork.

– Ha a veremmel vadásznánk – sóhajtott Talik –, amit mutattam…



– Hallgass! – rivallt rá az apa visszafojtott indulattal, hogy más ne hallja – Ha nem a hagyományok
szerint cselekszünk, az nem a szellemeknek tetsző és megbüntetnek mindnyájunkat.

Groman ezalatt  szertartásosan átvágta az állat  nyakát  és  tenyerét  a  kiömlő vörös nedű alá
tartotta. Előbb az ég felé emelte kezét, majd mohón megitta a friss vért. Azután ismét a meleg
folyócska alá dugta ujjait és végighúzta arca mindkét oldalán, így köszönve meg a szellemeknek,
hogy neki adták a szarvast. Végül elkezdte összekötözni a zsákmány lábait. Mozdulatai jól mutatták,
hogy sok sikeres vadászaton túl van már.

– Eridj, segíts neki! – taszajtott fián egy atyait Tork.

A két ifjú szótlanul dolgozott. Talik szemét lesütve csomózta a köteleket, még akkor sem nézett
Gromanra, amikor az a lábak között átfűzte dárdáját és kérőn felé nyújtotta a végét, hogy segítsen a
cipelésben. Mióta apja meghalt, a törzsből egyedüliként, Groman magányosan vadászott, de soha
nem kellett attól tartania, hogy ne lenne segítsége, ha épp nagyobb vadat ejtett el: az ügyetlenebb
vadászok gyakran követték őt néhány potyafalat reményében.

 

***

 

A  nap  már  nyugodni  készült,  mikor  visszaértek  a  faluba.  Sok  vadász  ábrázatát  díszítették
diadalcsíkok. A gyerekek minden újabb beérkező bajnokot nagy ricsajjal köszöntöttek. A szarvas
súlya alatt görnyedő két fiatal sem volt kivétel. Körülugrálták őket és cserfesen csiviteltek, mint az
apró madarak szoktak. Izgatott kérdésekkel bombázták Gromant, hogy hogyan ejtette el az állatot.
Közben a kunyhók árnyékába húzódva kis csoportokban sugdolóztak a lányok. Rá-rápillantottak a
győztes ifjakra és huncut pillantással a szemükben újra és újra fölkacagtak.

–  Mit  számít  az  a  néhány csepp odaszáradt  vér?  –  gondolta  irigy  fitymálással  Talik,  ahogy
ellenfele trófeáktól roskadozó otthona előtt a súlyos terhet letéve eloldalgott. Rá nem volt kíváncsi
senki. A falu hegy felőli szélén lévő vályogviskójához anélkül ballagott el, hogy bárki is észrevette
volna. A takaros házikó falán csak néhány hegyi kecske koponyája lógott. Sehol egy díszes agancs,
vagy nagyszerű prém, ami mutatta volna, hogy az itt lakó bőségben tudja majd tartani asszonyát és
gyermekeit.  Ezek nélkül  pedig az  ifjú  vadász nem léphetett  igazán a férfiak közé,  továbbra is
gyermekként tekintettek rá, hiába volt saját kunyhója.

Tork, mint minden apa, már kicsi kora óta tanítgatta fiát a vadászat és halászat tudományára, de
Talik egyikben sem jeleskedett. Fájdalmat érzett, ha ki kellett oltania egy életet. Ő a szelet kedvelte,
a magasságot, a fák békés susogását. Most is a kunyhója mögött ült és tekintetét az óriási hegy
fellegekbe vesző csúcsaira függesztette, ahogy a nap utolsó sugarai vöröses színűre festették. Néha,
tiszta időben, látni  lehetett  a fehér sapkákba burkolózott  sziklákat,  de legtöbbször a szellemek
eltakarták az emberek szeme elől.

Talikot a hegy egészen megbabonázta,  ilyenkor elfelejtkezett  mindenről.  Most is  a közelben
felgyúló máglya fényeire eszmélt csak, ahogy elhessegették a szürkületet. Kedvetlenül behúzódott
viskójába és felöltötte szarvasbőr ruháját, ami a vállától a térdéig takarta testét a karjait kivéve,
majd egy kenderzsineggel rögzítette a derekán. Elfedett felsőteste jelezte, hogy ma sem járt sikerrel
a vadonban. Talik különösen utálta ezt a gúnyát, mivel kísértetiesen hasonlított a nők és a gyerekek
viseletére, ami csupasz ábrázatával együtt szinte ingerelt a sértegetésre.

 



***

 

A sülő hús illata mindenkit a falu központi terére vonzott. Az asszonyok serényen készítették az
ünnepi fogásokat uraiknak, vagy fiaiknak, ha még nem fogadtak a házukhoz asszonyt, a férfiak pedig
az  öregekkel  és  gyerekekkel  együtt  körbeülték  a  máglyát  és  vadásztörténeteket  meséltek
egymásnak.

Talik a többi üres kézzel hazatérő közé telepedett le és némi undorral gondolt arra a mócsingos
cafatra, amit Groman anyja már jó előre elkészített neki a cipelésért, hogy mire eljön az evés ideje,
kellőképpen kihűljön. A falubeliek izgatott beszélgetései, a tábori dobok és a tűz ropogása teljesen
megtöltötték az este sötét csendjét. Ahogy az utolsó nyársak is megsültek és a lángok is lejjebb
csitultak, hirtelen minden elhallgatott. Waka-ina tágas kunyhójának medveprém ajtaja meglibbent. A
vadon népe visszafojtva várta a sámán érkezését.

A homályos ajtókeretben egy magas, vékony, középkorú férfi jelent meg. Már öregnek számított a
törzsben.  Hópárducprém palástját  sastollak  ékesítették,  jelezve,  hogy viselője  nagy vadász  volt
valamikor. Medvekoponya fejdíszéből szintén tollak álltak ki és szarvasbőr lógott le róla kétoldalt és
hátul,  árnyékot  vetve  arcára.  Lábait  szarvasbőr  nadrág takarta,  hódprém mokaszinjában léptei
halkabbak voltak a lélegzetnél. A szent ember lassan, szertartásosan sétált a kör középpontja felé. A
törzs tagjai áhítattal figyelték, csak Talik nem követte a tekintetével.

Mint oly gyakran, ha nem takarták felhők, ezúttal is az ég nagyszerű fényeit kémlelte. Teljesen
beleszédült a végtelenbe. Képzelete máris szárnyalt. Madár volt, a határtalan lég ura. A világos
pöttyöcskék között suhant. Játékosan kerülgette azokat. Majd lenézett és a sötétségbe burkolózott
tájat figyelte, amiből csak úgy sugárzott egy hatalmas tűzrózsa. Körülötte apró hangyák ültek körben
és egy másik hangyát néztek.

Waka-ina  hirtelen  megállt  és  karjait  széttárva  énekelni  kezdett  a  szellemek  nyelvén  az
egybegyűltek felé fordulva. Bár szavait nem értették, mégis megigézte hallgatóságát a bennük rejlő
ősi varázslat.

– Ma a szellemek kegyesek voltak sok testvérünkhöz, ezért köszönet illeti őket! Mikor a nap
másodszor  kel  fel,  az  elmúlt  holdtölte  óta  születetteket  feláldozzuk  a  tiszteletükre.  –  kezdte
ünnepélyesen beszédét a sámán, mire a törzs hangos dobogással fejezte ki tetszését.

Talik hátán végigfutott a hideg e szavak hallatán. Föl nem foghatta, hogy miért nem tiltakoznak
legalább az anyák. Mikor valaki vadászat közben meghal, vagy a szellemek átka viszi el, akkor az
asszonyok mindig hangosan jajveszékelnek, csecsemők föláldozásakor viszont mindenki emelkedett
mosollyal az arcán áll és nézi a mészárlást, csak a védtelen csöppségek sírnak keservesen, de még
őket is meg kell nyugtatni, hogy az a szellemeknek tetsző legyen. Mialatt ezekről gondolkodott,
Waka-ina, ahogy minden sikeres vadászat után, most is a régiekről kezdett mesélni.

– …de hiába élt bőségben, békességben, Jonitunak ez nem volt elég. Társai hiába figyelmeztették,
ő mégis letért az útról. Nem vadászott és nem halászott, hanem megdelejezte az állatokat, hogy azok
mellette maradjanak és akkor lakmározhasson belőlük, amikor csak akar – megvető morajlás söpört
végig a hallgatóságon –.  Asszonya,  Leiat,  a  füvekkel  és bokrokkal  tette ugyanezt,  hogy mindig
teremjenek neki, ha megkívánna valamit. A törzs rettegett a szellemek büntetésétől, ezért esedeztek
a sámánnak, hogy menjen el Jonituhoz és beszéljen vele. Moruphi meghallgatta az embereket és
kegyesen  leereszkedet  Jonitu  házához  –  kis  szünetet  tartott  Waka-ina  és  fejfedője  rejtekéből
végigkémlelt  az  arcokon,  hogy  figyelnek-e.  Nagy  megelégedésére  mindenki  áhítattal  hallgatta



szavait. Azután folytatta:

– Megzörgette a kunyhó ajtaját, hogy bebocsátást kérjen, mire Leiat pördült elé és készségesen
behívta. A nagy sámán tiszta szándékát a pár elé tárta, akik csöndben hallgatták Moruphi szavait,
aztán kérték, maradjon velük éjszakára is, nézze meg a saját szemével, milyen nagyszerű módon
élnek ők valójában. Moruphi egyetértően bólintott a kérésre, mert még nem sejtette, hogy a fiatalok
gonosz tervet eszeltek ki ellene. Mikor másnap reggel a nap fölkelt, Jonitu a falu tűzhelyéhez járult
és  fennhangon  kihirdette,  hogy  a  nagy  sámánt  magukhoz  szólították  a  szellemek,  de  utolsó
leheletével őt nevezte meg utódjául – több férfi dühösen fölkurjantott, Auralé izgalmában elájult.

– A törzs zúgolódni kezdett, mert azt gyanították, a sámán nem magától hagyta ott őket, teste
azonban sértetlen volt, körmei sem feketedtek meg mérgezéstől, így néhányan elfogadták Jonitut
vezetőjüknek – „kígyó” suttogták többen.

– Az ifjú azonban továbbra sem hagyott föl bűnös életével, sőt, másokat is megtanított a gonosz
mágiára. Végül a többség elüldözte a követőivel együtt és maguk közül választottak új sámánt – erre
a felnőttek elégedetten bólogattak.

– Jonitu azonban nem nyugodott bele, hogy új helyen kell letelepednie. Megparancsolta népének,
hogy ne áldozzanak föl több csecsemőt a szellemeknek, hanem mindet ajándékozzák neki, azután a
felcseperedő ifjaknak megtanította,  hogyan kell  bánni a dárdával,  baltával,  késsel és íjjal,  majd
rárontott velük egykori falujára – az egybegyűltek közül sokan szörnyülködve fölsziszegtek, több
asszony a szája elé emelte a kezét.

– Ember ölt embert! – fokozta tovább mesterien a hangulatot Waka-ina lassan, egyenként ejtve ki
a szavakat – Sokan meghaltak aznap. A szellemek azonban megelégelték Jonitu tiszteletlenségét és
mikor hazatért új falujába a megmaradt ifjakkal együtt, szörnyű tűzvihart küldtek rá, hogy eleméssze
őt  és  mindenkit,  aki  követte.  Így  veszett  el  Jonitu,  az  álnok  –  a  falubeliek  elégedett  morajjal
nyugtázták a történet végét.

Ezután a sámán tapsával jelezte, hogy kezdődhet az ünneplés, mire azonnal megszólaltak a dobok
és az asszonyok sürögve-forogva szolgálták fel a pompásabbnál-pompásabb étkeket a bajnokoknak
és  gyermekeiknek,  majd  a  hajadonoknak,  végül  a  maradékot  az  öregeknek  és  az  üres  kézzel
hazatérők családjainak. A lakomát Waka-ina éneke kísérte.

Mikor mind végeztek,  a felnőttek szertartásosan körbeadták a varázspipát újra és újra,  míg
egymás után föl nem ugráltak ültükből és az egyre hangosodó dobolás ütemére megbabonázva,
kígyó módjára vonaglani nem kezdtek a máglya körül visítva, kurjongatva.

Talik csak ült a kör szélén és meredten bámulta a tüzet. Elméje még a szokásosnál is jobban
meglódult a bódító füst illatától. A sámán történetére gondolt. Szinte látta a szeme előtt, ahogy
férfiak egymásnak feszülnek és vad ordítással az arcukon gyilkolnak. Jonitu helyébe képzelte magát,
ahogy az ostobákat öli halomra. Maga előtt látta Gromant az anyjával, ahogy egymás után bezúzza a
koponyájukat,  a máskor komiszul  nevetgélő lányok rémülten menekülnek,  de ő nem kegyelmez
egyiknek sem, kése kíméletlenül metszi át a puha torkokat. Nyila a távolra futókkal végez. Az egész
falut elemészti a tűz, de nem a szellemek tüze, hanem az övé, az ő dühének tüze…

 

***

 



Talik nagyot nyújtózott  ágyában, miközben a felkelő nap sugarai  simogatták a bőrét.  Testét
melegség járta át. Az éjjeli gyilkos indulatnak már nyoma sem volt a szívében. Távolabbról asszonyok
duruzsoló párbeszédét hallotta, ahogy kifelé haladtak a faluból, talán az egyik közeli patakhoz ruhát
mosni. Az emberek hangja keveredett a természet nyugodt morajlásával.

Az  ifjú  megdörzsölte  szemeit  és  farönkből  vájt  tálkájából  vizet  vett,  hogy  megmosakodjon.
Kényelmesen készülődött. Tudta, hogy nem kell sietnie sehova. Ezen a napon indult meg a lazacok
vonulása,  így  mostantól  egyre  több  férfi  foglalatoskodott  halászattal.  Bár  nem  tartozott  a
legbiztosabb kezű halászok közé, sok pikkelyes siklott már ki az ujjai közül, Talik ezt mégis jobban
kedvelte, mert sokkal kevésbé volt fáradtságos, mint egész nap lesben állni.

Miután  magára  erősítette  ágyékkötőjét,  kilépett  kunyhójából.  Az  ébredező  falut  nézte.  Az
asszonya gyűjtötte bogyókon tengődő Sairont, ahogy lehajtott fővel oson egyik árnyéktól a másikig.
Hajadonok kis csoportját, amint reggeli szertartásos táncukat végzik lejjebb a tűzrakó melletti téren
és az őket figyelő, pelyhes képű ifjakat. Meg a kisfiúkat, ahogy egymással birkózva buzgón készülnek
a vadászleckékre apáikkal.

A  reggeli  mozgolódásból  egyszer  csak egy keménykötésű,  jól  ismert  alak  vált  ki  és  lépdelt
egyenesen Talik felé, a hátán vadászfegyverekkel. Szürkébe hajló fürtjei mutatták korát. Barnás,
megkérgesedő bőrével olyan volt, mintha máris egy zömök kis fává változott volna. Tork a fiához
érve nem szólt, csak tekintete üdvözölte a fiút. Aztán kérdőn felvonta szemöldökét, mire az ifjú
bólintott és kis idő múlva, harci csíkokkal az arcán és a mellkasán, dárdával és íjjal felszerelkezve
tért vissza. Bár halászni mentek, ezekre is szükség volt, hátha nagyobb állattal találkoznak.

Mialatt elhagyták a falut, Talik figyelte, ahogy a lányok az induló bajnokokat nézik, és nevetgélve
összesúgnak azon az ostoba, éles hangon, amikor valamelyik elhalad mellettük. Rá viszont ügyet sem
vetettek, amiért legszívesebben rájuk üvöltött volna. Ehelyett csak lépdelt egyenes háttal az apja
mellett szótlanul.

Mire elhagyták az utolsó házakat is, már egészen más járt a fiú fejében. A rengeteg most is
éppoly nyüzsgő volt, mint minden meleg nyári napon, de az ifjú számára mégis úgy tűnt, mintha
megváltozott volna valami. Másként látta a rezdülő bokrot, másként hallotta a madarak énekét. Még
a szellő is más volt,  ami néha végigsimított a bőrén. Bár a nap most is izzón perzselte, mégis
megérezte az ősz közeledtének első leheletét és szinte nem bírt betelni vele. Tudta, hogy nemsokára
véget ér a vadászat ideje és következhet a békés téli pihenő, mikor csak nagy ritkán kell kimenni a
vadonba, ha az élelem megcsappan.

Némán sétált Tork előtt. A vadon népében, a férfiak sohasem beszélgettek vadászat közben, hogy
ne keltsenek zajt. Talik nem is bánta, így nyugodtan ábrándozhatott. Ezúttal az esti termékenységi
szertartás járt az eszében. A törzsben az volt a szokás, hogy minden ősszel szőlőt és almát gyűjtöttek
az  asszonyok,  majd  ezeket  összetapicskolták  és  édes  levüket  nagy  agyagedényekbe  zárták.  Az
egészet aztán Waka-ina egy üregben rejtette el.


