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GONAQUADATE, A VÍZISZÖRNY 
 

Haida 
 
 

Egy előkelő családból származó ifjú feleségül vett egy 
ugyancsak igen rangos, szomszéd falubeli leányt. Odaköltözött 
a leány szüleihez, és együtt éltek abban a nagy közösségi 
házban, amelynek főnöke a leány apja volt. A leány anyja 
sehogy sem állhatta vejét, mert lusta és könnyelmű embernek 
ítélte, aki nagyon szereti a kalandokat. Esténként, mihelyt 
befejezték az étkezést, megparancsolta szolgáinak, hogy oltsák 
el a tüzet. A fiatal férj korán járt el hazulról, és csak sötétedés 
után tért haza. így hát a többiek már jócskán túl voltak a 
vacsorán, mire megérkezett Akkor elvette a vacsorarészét, 
leült a sötétben, és úgy fogyasztotta el. Az anyósa pedig efféle 
epés megjegyzéseket tett: 

— Remélem, az én vőm fát vágott az erdőn, azért tért haza 
ilyen későn! 

De az ifjú egyetlen szót sem válaszolt. 
Nyáron, amikor az emberek lazacot szárítottak télire, a 

csavargó is a többiekkel tartott Lazacot fogott, megszárította 
és messze a lakóteleptől, egy tó partján halomba rakta, s 
ugyanott házat épített magának. Azt hallotta ugyanis, hogy a 
tóban egy szörnyeteg lakik, és elhatározta, hogy megtudja, 
igaz-e. Kivágott egy cédrusfát, a víz fölé döntötte, és a 
csúcsától majdnem egészen a gyökeréig kettéhasította. A két 
fél közé ékeket vert keresztben, zsineget kötött reá, a lazacokat 
arra aggatta csalétkül, és leeresztette a vízbe a széthasított fa 
két fele között. Mikor érezte, hogy a zsineg mozog, gyorsan 
felrántotta, de a zsinór elszakadt. Újabb csalétket szerelt föl, és 
ismét leengedte a zsinórt. Amikor megint megmozdult, olyan 
hirtelen rántotta föl, hogy a szörnyetegnek nem volt ideje a 
menekülésre. Amikor a szörnyeteg feje elérte a csapdát, az ifjú 
gyorsan kiütötte az ékeket a fából, és a szörnyeteg fogoly volt. 



Előbb olyan hatalmasan fickándozott a szörnyeteg, hogy az 
egész fát lehúzta a víz alá, de végül is elpusztult. Akkor az ifjú 
kivette a csapdából zsákmányát, és alaposan szemügyre vette. 
Nagyon éles, erős fogai voltak, karmai pedig mintha 
vörösrézből lettek volna. A férfi megnyúzta, megszárította a 
szörnyeteg bőrét, belebújt, aztán beleereszkedett a vízbe. A 
bőr, és benne az ember, leszállt a tó fenekére, a szörnyeteg 
otthonába. Takaros háza volt a szörnyetegnek, szépen faragott 

oszlopokkal és gyönyörűen festett faragott ládákkal. A fiatal 
férfi felszállt a tó fenekéről, aztán levetette a bőrt, elejtette a 
közelben egy odvas fa üregébe, majd mintha semmi sem 
történt volna, szépen visszatért a táborba. Egy szót sem szólt 
arról, hogy mit tapasztalt. 

Eljött a tél, az emberek visszahúzódtak a faluba. Tavaszig 
súlyos éhínség gyötörte őket. Egy este így szólt az ifjú a 
feleségéhez: 



— Én most elmegyek. De reggelente hazatérek, olyan 
korán, hogy olyankor még a hollók is alszanak. Ha egyszer 
előbb hallod meg a hollók károgását, mintsem én hazatértem, 
ne várj többé. 

Egyenesen a tópartra ment, magára öltötte a szörnyeteg 
bőrét, és leereszkedett a házához. Odalent egy kijárást fedezett 
fel, amely a tengerre nyílt Kiúszott és fogott egy óriáslazacot 
Letette a partra, anyósának háza elé. Aztán levetette a 
szörnyeteg bőrét, elrejtette, és hazatért, mintha mi sem történt 
volna. 

Másnap reggel korán kiment a ház elé az öregasszony, és 
megpillantotta a lazacot Azt hitte, hogy a tenger sodorta oda. 
Fölnyalábolta és bevitte a házba. Mutatta a férjének, hogy mit 
talált, és odaadta a szolgáknak, hogy főzzék meg. Mikor a hal 
elkészült, szétosztották az ennivalót a falu lakói közt, ahogyan 
az szokásos volt. Az emberek nem győztek hálálkodni 
főnöküknek, mert nagyon kínozta őket az éhség. 

Másnap éjszaka, amikor már mindenki nyugovóra tért, az 
ifjú ismét magára öltötte a szörnyeteg bőrét, és kiúszott a 
tengerre. Ezúttal két szép nagy lazacot vitt a faluba. Mire 
anyósa fölébredt, ő már az igazak álmát aludta. Az 
öregasszony lement a partra, megtalálta a halakat, és úgy tett, 
mint az előző napon. 

Az ifjú férfi megvallotta a feleségének, hogy mivel tölti az 
éjszakáit, de arra kérte, hogy ne árulja el senkinek, őrizze meg 
a titkot. A harmadik éjjelen aztán még több lazacot fogott, a 
negyediken pedig egy jókora félszegúszót. 

Mikor az öregasszony megtalálta a félszegúszót, ezt 
gondolta magában: 

— Vajon mi hozza nekem ezt a töméntelen szerencsét? 
Biztosan az őrzőszellemem ereje segít, az hozza ide a halakat. 
Én leszek a leggazdagabb asszony a földkerekségen, ha ez így 
megy ezután is. 

Előszólította a férjét meg a szolgákat, hogy cipeljék be a 
zsákmányt a házba, ö meg azt mondotta a férjének, hogy álmot 



látott éjszaka: azt álmodta, hogy másnap reggel senki ki ne 
lépjen a hajlékából, amíg ő erre engedélyt nem ad. A 
törzsfőnök teljesítette felesége kívánságát, meghagyta a 
falubelieknek, hogy eszerint cselekedjenek. 

A vő ezalatt ágyában feküdt, és szótlanul figyelte az 
eseményeket. 

Másnap reggel egy fókát tett a partra. Az öregasszony 
megtalálta, bevitte, megfőzte, és az egész falut meghívta a 
lakomára. 

Valamennyien jóllaktak. Akkor az öregasszony azt mondta, 
hogy őrzőszelleme öntött belé erőt, hogy ilyen csodákat 
tegyen, és megmentse a falu népét az éhhaláltól. 

Veje most is nyugodtan feküdt az ágyban, és csak hallgatta 
az emberek beszélgetését, és azokat a becsmérlő, sértő 
megjegyzéseket, amelyekkel lustaságát és könnyelműségét 
illették. 

Azon az éjszakán így szólt férjéhez az öregasszony: 
— Készíttess számomra álarcot, és legyen a neve: 

Táplálék-Lelő-Szellem. Csináltass hajéket is, medvekaromból. 
Másnap faragókat hívott a törzsfőnök, és kifaragtatta velük 

a kért holmit. Ezenkívül karikákhoz erősített kagylócsörgőket 
és egy tengeri búvárkacsacsőrrel szegélyezett kötényt is 
csináltatott. Ez pedig nem volt egyéb, mint sámánöltözék, mert 
az öregasszony úgy tett, mintha sámánhatalmat nyert volna. 
Fölöltözött, és táncba kezdett; azt állította, hogy pártfogó 
szellemei megsúgták neki, hogy reggelre két fókát talál a 
parton. 

Veje ezt is az ágyban hallgatta. Feleségét azonban igen 
bántotta, hogy az anyja állandóan becsmérli az ifjú embert. 

Másnap reggel valóban két fóka feküdt a parton úgy, ahogy 
az öregasszony megjövendölte, a következő reggelen meg egy 
oroszlánfóka. Az ifjú ember így szólt a feleségéhez: 

— Figyeld mindig a hollókat. Ha egy reggel előbb hallod a 
hangjukat, mint az enyémet, tudhatod, hogy bajba kerültem. 



Másnap reggel az ifjú egy bálnát fogott, és az emberek 
nagyon meglepődtek, amikor az öregasszony megtalálta. Sok 
edényt töltöttek meg olajjal és hússal, miután befejezték a 
lakomát. Mindenki nagy sámánként tisztelte a főnök feleségét. 

Így folyt ez hosszú időn át. De bálnát egy ideig nem fogott 
többet az ifjú ember, mert ezzel az eggyel is kemény harcot 
kellett vívnia, amíg legyőzte. Közben az anyósa durva 
szavakkal illette, ő volt az egész falu gúnyolódásának, 
tréfálkozásának célpontja. Azt hitték, hogy az öregasszony 
látja el őt és feleségét élelemmel, ő pedig naphosszat csak 
hever, lustálkodik. 

 

 
  
 Egy éjszaka aztán az ifjú ember két bálnát ejtett el, és 
elhatározta, hogy megkísérli partra húzni mind a kettőt Egész 
éjjel keményen küszködött, de éppen abban a pillanatban, 
amikor végre sikerült partra jutnia, a hollók károgni kezdtek, 
és ő ott helyben holtan esett össze. 

Mikor a felesége meghallotta a hollók hangját, azonnal 
fölkelt és felöltözött, mert tudta jól, hogy az emberek 
hamarosan összesereglenek a parton, hogy megnézzék a 
szörnyeteget. 

Az anyja, mint rendesen, most is lement a partra, és ott 
találta a bálnákat. Közöttük egy szörnyeteg feküdt. Az asszony 
befutott a faluba, és odacsődítette az embereket. Két uszonya 



volt a szörnyetegnek, hosszú füle és hosszú farka. Az emberek 
azt gondolták, hogy ez az öregasszony őrzőszelleme. 

Az ifjú ember felesége pedig sírva ment ki a partra, és így 
szólt az anyjához: 

— Hol van most a te híres segitőszellemed? Ha ez a szörny 
igazán a te Táplálék-Lelő-Szellemed, rajta: támaszd fel, lehelj 
beléje életet! De hát nem az! Csalás volt az egész, ezért járt 
szerencsétlenül az én kedves férjem! 

Megparancsolta az embereknek, hogy vigyék föl a 
szörnyeteget a házba. Ott kinyitották a szörnyeteg száját, és 
benne találták az ifjú embert holtan. Már-már győzött volna, 
már-már kibújt volna Gonaquadate bőréből, amikor a hollók 
megszólaltak a fán. 

A szörnyeteg bőrét és a testet kivitték a tóra, és elhelyezték 
annak az odvas fának a mélyében, amelyben az ifjú tartotta, 
míg élt. Mikor az emberek megtalálták a cédrusfa-csapdát és 
az ifjú hős egyéb szerszámait, meggyőződtek róla, hogy ő 
ejtette el a tavi szörnyeteget, és ő látta el élelemmel a falu 
népét. 

Az öregasszony annyira elszégyellte magát, hogy attól 
fogva nem mert többé az emberek előtt mutatkozni. Házában 
maradt, és hamarosan meg is halt. Amikor rátaláltak, vér folyt 
a szájából. 

Ettől a naptól kezdve a hős özvegye minden este kiment az 
odvas fához, és ott sírdogált. Egy este azután megjelent előtte 
a férje, és levitte a tó fenekére, a szörnyeteg házába. Ott 
megtelepedtek, és ki-kiúsztak a tengerre. Mostanában is 
megesik, hogy Gonaquadate megmutatkozik az emberek előtt. 
Aki meglátja, szerencsés lesz mindenféle vállalkozásában. 
Beszélik, hogy azokat is szerencse kíséri, akik gyermekeit 
látják meg, a Patakok Leányait, akik ott élnek, ahol a folyók 
forrásai fakadnak. 

 

 



KATS ÉS A MEDVE-FELESÉG 
 

Tlingit 
 
 

Élt egyszer, valamikor régen, a Rudyerd-öbölben egy 
család. Négy fiúgyermekük volt. Egy napon Kats, a 
legidősebbik, magához füttyentette kutyáit, és vadászni indult 
az erdőbe. Szürke medvére lesett. Messze ment, 
felkapaszkodott a hegy tetejére, előre loholó kutyái nyomában. 
Csakhamar egy barlanghoz ért, amelyben két grizzly-medve 
lakott. A kutyák csaholni kezdtek. Az öreg medve előbújt 
rejtekéből. Karjába kapta az ifjút, és bedobta a barlang 
nyílásán. Kats, zuhantában önkéntelen mozdulattal kapkodott 
maga körül, hogy valamiben meg tudjon fogózni a sötétben. 
Keze egy nősténymedve puha bundájához ért. De amint 
megérintette a nősténymedvét, az nyomban asszonnyá 
változott. Az asszony gyorsan lyukat vájt a földbe, és abba 
rejtette Katset a férje elől. Amikor a medve elkergette a 
kutyákat, és visszatért a barlangba, hiába kereste ott a vadászt, 
sehol nem találta. 

— Ide ugyan nem dobtál be semmiféle embert — mondta a 
felesége. — Csak egy kesztyű esett a barlangba. 

A medve mérgesen tapogatózott odabenn a sötétben. 
Amikor látta, hogy hiába kutat, mérgesen otthagyta a 
barlangot Kats testvérei eközben hasztalanul várták haza 
bátyjukat, az csak nem akart visszatérni. Elhatározták, hogy 
keresésére indulnak. A két idősebbik öccse elbúcsúzott 
feleségétől, és a tengerpartra ment, hogy ott böjtöléssel, 
mindenféle szertartások által megtisztuljanak, és erőt 
gyűjtsenek a nagy vállalkozáshoz. Egész idő alatt csak 
tengervizet ittak, és a hideg tenger vizében fürödtek. 

Hasonlóan cselekedett a legfiatalabb testvér is, csakhogy ő 
nem hagyta el a feleségét. A két bátyja neheztelt is rá ezért. 



Sok napot töltöttek el így böjttel, testük és lelkük 
megtisztításával a testvérek. Mikor a legidősebb úgy érezte, 
hogy kellőképpen felkészült, előszólította Kats kutyáit, és 
útnak indult. 

Kats medve-felesége odabenn a barlangban csakhamar 
megpillantotta, hogy valami nyílfélék villannak meg a 
napfényben, és a falba fúródnak. 

— Látod ezt? — kérdezte Katstől. 
Kats fölpillantott, de csak a cikázó napsugarakat látta. 
— Ezek legidősebb öcséd gondolatai — mondta az 

asszony. 
— Épp az imént hagyta el a falut, s útban van, hogy téged 

felkeressen. De sosem találhat ide, mert nem tiszta szívből 
áldozott, hanem csak tessék-lássék, képmutatásból. 

E szavakkal kirántotta a nyílféléket a falból, és visszadobta 
oda, ahonnan jöttek. 

Kats legidősebb öccse egész nap hegynek föl, völgynek le, 
bolyongott az erdőben. Késő este volt már, mire visszatért a 
faluba anélkül, hogy Kats nyomát fellelte volna. 

Néhány nap múlva Kats második öccse is elkészült a 
szertartásos böjtöléssel, ő is elindult a kutyákkal, hogy 
felkutassa bátyját. A gondolat-nyilak ismét beröpültek Kats 
barlangjába, és a medve-asszony megint visszadobálta őket. 

— Ez az öcséd is csak színleg tisztelt meg — mondta 
Katsnek. 

— Nem készült föl igazán, és ezért nem is fog rád találni. 
A másik testvér is hazatért anélkül, hogy akár a legapróbb 

nyomra bukkant volna. 
A legfiatalabb testvér nem sokat törődött bátyjaival. 

Továbbra is csak tengervizet ivott, de a feleségét nem hagyta 
el. Végül is úgy érezte, hogy már kellőképpen felkészült bátyja 
felkutatására. A többiek mindenképpen lebeszélték, és 
megpróbálták visszatartani, hiszen nem tartotta be a 
szabályokat, és biztosra vették, hogy vesztébe rohan. De a 
legfiatalabb testvér nem hallgatott a többiekre, hiszen tudta, 



hogy a felesége vele együtt elmélyülten részt vett a vallásos 
előkészületekben, és tudta, hogy ereje hatalmas. 

Alig indult el, a nyílszerű napsugár-csillámlások ismét a 
barlang falába fúródtak. 

Akkor a medve-asszony így szólt Katshez: 
— Legfiatalabb öcséd közeledik. Híven fölkészült, igaz 

szívvel áldozott Nézd csak, az ő ereje milyen szilárdan 
ékelődött bele a falba! Ki sem bírnám húzni ezeket a nyilakat. 
Nemsokára ide ér. 

Alig fejezte be szavait a medve-asszony, máris 
meghallották a kutyák csaholását a barlang szája előtt. 

A medve-asszony erre meghagyta Katsnek, hogy menjen ki 
az öccse elébe, és mesélje el neki, mi történt vele. Kats kilépett 
a barlangból. Először is kutyáit szólította. Azok mindjárt 
felismerték a hangját, és abbahagyták az ugatást. A fiú 
megveregette derék kutyái fejét, és így szólt az egyikhez: 

— Ugye, Hegyi Ember, te sosem tévedsz, ha megérzed 
valaminek a szagát? 



Ebben a pillanatban Kats legfiatalabb öccse is odaérkezett 
Kats elbeszélte neki a történetét, és arra kérte, térjen vissza a 
faluba, mondja meg az embereknek, hogy tavasszal, amikor a 
medvék előbújnak barlangjaikból, ő is hazatér. 

Kats családja alig tudta kivárni az időt, amíg az elveszett 
fiú visszatér körükbe. Egyszer azután eljött a nap, amikor 
megpillantották. Medve-feleségével és bocsaival együtt 
közeledett a falun keresztül a ház felé. De egyszer csak 
megálltak. A medve-asszony azt mondta Katsnek, hogy ne 
tekintsen az ember-feleségére, egyetlen szót se szóljon hozzá. 
Kats mindent megígért. Aztán folytatták útjukat. 

Kats attól fogva egy törzsbelije társaságában járt vadászni. 
Fókára vadásztak, és amit Kats elejtett, azt elvitte 
medvefeleségének és bocsainak. Ha a szerencse kedvezett 
neki, kéthárom fókát is elejtett, és akkor a medve-asszony is 
jóllakhatott. De ha csak egy fóka volt a zsákmány, akkor a 
bocsok mindent fölfaltak, és nem gondoltak az anyjukra. 

Kats igen sajnálta a feleségét, hogy ilyen mostoha sorsra 
jutott, ezért elhatározta, hogy halat fog neki. Mikor eljött a 
nyár, nagy kövekkel félkör alakban elrekesztett egy kis öblöt. 
Dagály után a halak bennrekedtek a kövek között. Így aztán 
annyi halat fogott, hogy bőven elláthatta családját. 

Egy napon, amikor Kats éppen visszatérőben volt a 
fókavadászatról, ember-felesége elbújt egy ház mögé. Mikor 
Kats a ház elé ért, az asszony hirtelen eléje lépett, és így a férfi 
kénytelen volt reápillantani. 

A medve-asszony azonnal megtudta, hogy mi történt. Kats 
otthon, mint rendesen, most is mindjárt az asszonyához sietett, 
bár tudta jól, hogy tiltott dolgot cselekedett. 

Akkor a medve-asszony felkelt helyéről, és így szólt: 
— Ugye megmondottam, hogy nem szabad többé ember-

feleségedre tekintened! 
Szelíd szemrehányással, gyengéden meglökte. Tudta, hogy 

Kats nem tehetett a dologról, ezért nem is akarta keményen 
megbüntetni. De mindhiába; a bocsok, akik mindent hallottak, 



rávetették magukat, és darabokra szaggatták, mielőtt anyjuk 
közbeléphetett volna. 

Kats halála után a medvék visszatértek hegyes-völgyes 
hazájukba. A medve-asszony lassan, bánattól sújtottan 
kapaszkodott fölfelé. Ezt a keserves nótát fújta: 

 
Hová mehetett a férjem? 
Hová mehetett a férjem? 

Elhagyott, 
Elhagyott! 

 
Ahogy így hangos énekszóval, felfelé haladt, férjének 

vadásztársa meghallotta a hangját. Ebből tudta meg, hogy mi 
történt, mi lett Kats sorsa. Visszatért a faluba, és elmondotta az 
embereknek. 

Attól az időtől fogva Kats leszármazottai, mind a mai 
napig, ezt a gyászdalt éneklik. Oszlopot is faragtak, hogy 
megemlékezzenek ősük szomorú sorsáról. A falut is 
elnevezték Kats Házának, és azóta is ezen a néven emlegetik 
az emberek. 

 
 
 

 
 



A FIÚ MEG A HÁLÁS SAS 
 

Tlingit 
 
 

Élt egyszer egy faluban egy fiú, aki sohasem vette ki 
részét a téli élelemszerzésből. Lazacokat szigonyozott, de amit 
zsákmányolt, azt a szirttetőre hordta a sasoknak. Így tett nap 
nap után, hiába korholták, szidták rokonai, hiába biztatták, 
hogy segítsen nekik. 

— Minek táplálod azokat a sasokat? — kérdezgették tőle. 
— Ha jön a hideg tél, és nem lesz mit enned, a sasok bizony 
nem segítenek rajtad! 

De a fiú nem hallgatott az intő szóra. 
Eljött a tél, és a fiú gyakran éhezett, mert rokonai nem 

adtak neki ennivalót. Hiába járt házról házra, mindenütt azzal 
utasították el, hogy menjen, keresse föl a sasokat, majd azok 
jóllakatják. Nem szánta meg senki, csak egyik nagybátyjának 
öreg felesége. Az, ha senki se látta, juttatott neki egy-két 
falatot. 

Így ment ez egész télen át. Márciusban aztán eljött az ideje, 
hogy a törzs, szokás szerint, a Nass folyóhoz költözzék 
halászni. A kenuk készen állottak már az indulásra, de a fiút 
meg a pártfogóját, az öregasszonyt, senki se akarta befogadni a 
csónakjába. A törzsfőnök ugyanis megparancsolta, hogy 
hagyják magukra őket, és ne maradjon semmiféle élelem a 
házakban, még a tüzet is oltsák ki gondosan. Az 
öregasszonynak azonban mégis sikerült egy kagylóban 
elrejtenie egy kis parazsat, és egy kis szárított halat is sikerült 
eldugnia kettejük számára. 

Egy éjszaka a fiú nagyon-nagyon éhesen tért nyugovóra. 
Gyötrelmes álma volt. Aztán egyszerre fölébredt. Úgy rémlett 
neki, mintha sas vijjogását hallaná. Olyankor vijjog így a sas, 
amikor vadászzsákmányra lel, vagy megöli áldozatát. A fiú 
fölkelt, és körülnézett. A szikla szélén egy halat talált. Eszébe 



sem jutott, hogy a hal talán a sasok ajándéka, azt gondolta, 
valahogy odasodorta a víz. 

Másnap megismétlődött a dolog. Megint csak meghallotta a 
sas vijjogását, s mikor kilépett a sziklafokra, még sokkal 
nagyobb halat talált ott; húsába mélyen belevágódott a sas 
karmainak nyoma. 

Ettől kezdve mindennap hallotta a sas vijjogását, és 
mindenféle eledelt talált a szirttetőn. Volt ott félszegúszó, 
lazac, fóka, bálna, rozmár, cethal és sokféle más tengeri állat. 
A fiú és az öregasszony mind összeszedte, amit ott lelt, 
megszárította és elraktározta. Sok-sok cédrusfaládát töltöttek 
meg élelemmel. 

Időközben a törzs, amely a Nass folyó vidékén tanyázott, 
nagy ínségbe jutott. A halvonulás ideje is lejárt, és az 
embereknek már betevő falatjuk sem volt. A törzs főnökének 
ekkor eszébe jutott a faluban hátrahagyott fiú és az 
öregasszony. Egy szolgát hazamenesztett, feleségével és 
gyermekével együtt, hogy nézze meg, nem pusztultak-e már 
éhen. 

A szolga, családjával együtt, nemsokára megérkezett a 
faluba. A fiút a falu legnagyobb és legpazarabb házában 
találta. A fiú gazdagon megvendégelte, és jóféle ennivalókkal 
traktálta őket, de még nem engedte meg nekik, hogy bármit is 
magukkal vigyenek. Meghagyta nekik, hogy csak annyit 



mondjanak nagybátyjának, a főnöknek: életben van, 
egészséges. 

Hanem a szolga felesége a takarója alá rejtett egy darabka 
fókahájat. Aztán a család visszatért a Nass folyóhoz. 
Elmondották a törzsfőnöknek, hogy a fiú és az öregasszony 
életben van. Egy szót sem szóltak a sok fölhalmozott 
élelemről. 

Egyik éjjel a szolga csecsemő-gyermeke hangosan fölsírt 
az éhségtől. Az asszony odaadta neki a háj darabot. A 
kisgyermek fuldokolni kezdett, mert a háj megakadt a torkán. 
Meghallotta ezt a főnök felesége, fölkapta a gyermeket, 
ledugta az ujját a csecsemő torkán, és kihúzta belőle a 
fennakadt hájat. A szolga ekkor elmesélte, hogy mit látott 
odahaza, hogy a fiú milyen szépen boldogul. 

Mikor a főnök értesült a dologról, elrendelte, hogy 
mindenki szedelőzködjék, mert mindjárt hazatérnek a faluba. 
Fiatalabb leányait szép ruhába öltöztette és teleaggatta réz- és 
csontékszerekkel, legidősebb lányára azonban, aki nem volt 
éppen szemrevaló, csak ócska, viseltes ruhát adott. Mire a falu 
közelébe értek, már annyira meggyötörte őket az éhség, hogy 
tenyerükből csészét formálva, lehasaltak, úgy hörpölgették a 
tenger felé csörgedező olajat. Az olaj abból a sok halból és 
húsból olvadt ki, amelyet a fiú hagyott a parton. 

Csak a legidősebb leány ült mozdulatlanul a kenuban, és 
nem kapkodott a hulladék után. 

Rokonai élelemért könyörögtek, de a fiú mindaddig nem 
engedte partra szállni őket, amíg meg nem ígérték, hogy 
cserébe mindenüket neki ajándékozzák. Szívesen megígérték, 
amiért megmentette az életüket. 

Így aztán gazdag ember lett a fiúból, a törzs főnökévé 
választották, és feleségül vette azt a leányt, aki még akkor sem 
kapkodott az ételhulladék után, amikor az éhhalál küszöbén 
állt. 

 
 



HOLLÓ VILÁGOSSÁGOT TÁMASZT 
 

Tlingit 
 
 

Valamikor nagyon régen, észak felől vándorolt le Holló a 
földre. Útjában sok-sok emberrel találkozott. Gyakran 
előfordult, hogy megéhezett, és ilyenkor — mivel ügyes volt 
és fortélyos — könnyen sikerült tőrbe csalnia a folyók halait, 
vagy az erdők vadjait. Így aztán mindig volt mit ennie. 

Akadtak azonban olyanok is, akiknek az eszén nem tudott 
túljárni. Ilyen volt például a macskahal meg az ördöghal. 
Megátkozta és sziklává változtatta hát őket; ma is ott láthatók 
a tengerparton. 

Jártában-keltében sok mindenkivel találkozott: bálnákkal, 
medvékkel, lazacokkal, madarakkal és emberekkel. Akkor 
még sötétség borult a világra, és Holló keresett valamit, ami 
megvilágítaná a földet, megszüntetné az örökös sötétséget 
Amerre megfordult,  emberek és állatok mindenütt napvilágért 
esdekellek, így jutott el végül is a Nass folyóhoz. 

A Nass folyó forrásánál egy hatalmas főnök élt: Nass-
folyó- Forrásának-Hollója.  Övé volt a Nap, övé a Hold meg a 
csillagok. Holló egyenesen az ő háza felé tartott. Mivel 
azonban nagyon megéhezett a vándorlásban, útközben egy kis 
halat kért a folyó mentén halászgató emberektől. De azok nem 
adtak neki, sőt még alaposan ki is csúfolták, amikor az ételért 
cserébe napvilágot ígért nekik. 

— Keresd meg magad a mindennapra valót, ne élősködjél 
másokon. Hiszen ismerünk jól, tudjuk, hogy lusta vagy, 
csalásból, rászedésből élsz! 

Holló tovább haladt a folyó mentén. Minden embert meg- 
szólított, akivel csak találkozott, és ennivalót kért tőle. De 
senki sem szánta meg. Végül is szörnyen megharagudott az 
emberekre. 



Hosszas vándorlás után megérkezett a Nagy Főnök 
otthonához. Törte a fejét, hogyan is juthatna be hozzá. Mert a 
Nagy Főnök tudomást szerzett az érkezéséről, és szigorúan 
meghagyta szolgáinak, hogy semmiképpen ne engedjék be 
hozzá Hollót. 

Volt a főnöknek egy leánya is. Nagyon vigyázott rá, hogy 
valamiképpen áldozatul ne essék Holló ravaszságának. Ételét, 
italát gondosan megvizsgálta, hogy valami baj ne érje a leányt. 
Holló pedig elhatározta, hogy elrejtőzik a leány ivóvizébe. 
Porszemmé változott, és a leány ivóedénykéjébe szállt. De 
mivel súlyosabb volt a víznél, leszállt az edény fenekére, 
ahonnan a vízzel együtt szépen kiöntötték. Akkor büröktűvé 
változott, olyan világosszínűvé, hogy észre se lehetett venni. 
A főnök leánya megitta a vizet, és lenyelte a bürök tűjét is. 

Nem sokkal azután kiderült, hogy a fiatal leány állapotos. 
Senki sem értette, hogyan történhetett a dolog, hiszen 
éjjelnappal szolgák őrizték. Apja messze földön híres 
varázslókat hivatott, de egyik sem tudta megmagyarázni, hogy 
Holló miképpen járt túl az őrzők éberségén. 

Mikor eljött az ideje, 
emberi gyermeket szült 
a leány. A nagyszülők 
nagyon megszerették a 
csecsemőt. Egy napon 
nagyanyja karjára vette 
a gyermek-Hollót. 
Ahogy nézegette, 
majdhogy fel nem 
fedezte a cselt. 

— Van valami 
különös ebben a 
gyermekben — 
töprengett. — Olyan a 
tapintása, mintha toll 
lenne a bőre alatt. 



Holló nagyon gyorsan növekedett, és nemsokára sírni, 
toporzékolni kezdett. A Holdat követelte, amely a falon 
függött Nagyapja nagyon szerette a gyermeket, és minden 
kívánságát teljesítette, de azért ezt a becses kincset mégsem 
akarta játékszerül unokájának odaadni. De Holló csak nem 
akarta abbahagyni a sírást. Egyre hangosabban zokogott. 
Végül is nagyapja, attól tartva, hogy a gyermek megbetegszik 
a sok sírástól, odaadta neki a Holdat. Holló, mihelyt 
megkapta, mindjárt abbahagyta a sírást, és boldogan 
gurigázott a Holddal a földön. 

De alig telt bele egy-két nap, a gyermek megunta a játékot. 
Egyet taszított a Holdon, és az a füstnyíláson keresztül 
nyomban felszökkent a kéménybe, onnan pedig egyenesen 
felrepült a mennyboltozatra. Holló úgy tett, mintha sírna, 
amiért elveszítette kedves játékát. 

Holló ezután újat követelt: 
azt a dobozt, amelyet nagyapja 
a házában őrzött. Tudta, hogy 
abba a világ fénye van 
belérekesztve. Naphosszat 
ordított szakadatlanul. Egész 
éjszaka bőgött a dobozért, míg 
csak oda nem adták neki. Pedig 
ennél drágább kincse igazán 
nem volt a nagyapjának. Mikor 
megkapta, elhallgatott, és 
vidáman játszadozott a 
dobozzal. Várta, leste az 
alkalmat, hogy elillanhasson 
vele. De a szolgák nem 
tágítottak mellőle, gondosan 
őrizték. 

Végre egy napon Holló úgy látta, hogy elérkezett a 
menekülés pillanata. Felszállt a füstnyíláshoz. Aznap éppen 
igen nagy tüzet raktak a tűzhelyen, és Holló arra számított, 



hogy a huzat őt is magával ragadja a szabadba. A törzsfőnök 
meglátta és rákiáltott: 

— Állj! 
A főnöknek akkora volt a hatalma, hogy Holló ottrekedt a 

füstnyílásban. Minden erejét összeszedte, minden hatalmát 
segítségül hívta, és amennyire szárnyai bírták, nekilendült 
Sikerült is elmenekülnie. 

Holló lefelé igyekezett a folyó mentén drága kincsével, a 
napvilágot őrző dobozzal. Elérkezett ahhoz a táborhoz, ahol 
az emberek annak idején nem akartak neki enni adni. Most 
ismét élelmet kért tőlük, de azok megint csak kigúnyolták. 

— Adjatok ennem, különben nappallá változtatom az 
éjszakát! — fenyegette meg őket Holló. 

De az emberek megint ráförmedtek, hogy hordja el magát, 
keresse meg a táplálékát, ahogy tudja. 

— Ha nem adtok ennem, kinyitom a dobozt! — fenyegette 
meg őket Holló. — És akkor halálra rémültök valamennyien! 
Aztán pedig átváltoztok azokká az állatokká, amelyeknek a 
bőrét már viselitek testeteken. 

De az emberek csak nevettek, senki se hitt a szavának. 
Akkor Holló felnyitotta napvilág-doboza fedelét, és abban 

a pillanatban mennydörgésszerű robajjal megvilágosodott a 
föld. Az állatbőrökbe öltözött emberek pedig, ahogy 
megmondotta, állattá változtak és szertefutottak. Egy részük 
tengeri állattá változott, más részük szárazföldi állattá vagy 
madárrá. Csak azok maradtak meg embernek, akik semmiféle 
ruhát sem viseltek. 

 
 

 
 



KÖDASSZONY MEG A LAZACOK 
 

Tlingit 
 
 

Valamikor a régi időkben Holló és két szolgája: Gitsanuk 
és Gitsaqeq tábort vert egy folyó torkolatánál, egy 
tengeröbölben. Elindultak halászni, hogy a télire való élelmet 
megszerezzék maguknak. Holló azonban nem fogott egyebet, 
mint egy-két macskahalat, s ezért elhatározták, hogy 
visszatérnek a táborba. 

Miközben az öblön keresztülevezve a part felé iparkodtak, 
sűrű köd ereszkedett le reájuk, úgyhogy elvétették az irányt 
Teljesen elveszettnek hitték magukat a sűrű ködben. Egyszerre 
csak egy asszonyt pillantottak meg; ott ült a kenujuk közepén; 
Holló és szolgái elképzelni sem tudták, hogy kerülhetett oda. 
Az asszony elkérte Holló lucfenyő-gyökérből font kalapját, és 
bal oldalára tette maga mellé. Az egész köd egyszeriben a 
kalapba gyűlt, a nap kisütött és a kenu biztonságban partot ért. 
Holló feleségül vette a Ködasszonyt. 

Nemsokára ismét halászni indult. Magára hagyta feleségét 
a Ködasszonyt. Gitsanukot is otthagyta vele a táborban, csak 
Gitsaqeqet vitte magával. Míg a halászok odavoltak, az otthon 
maradottak erősen megéheztek. A Ködasszony 
megparancsolta a szolgának, hogy menjen a forráshoz, töltse 
tele vízzel az edényét, hozza haza, és tegye eléje a földre. 
Mikor ez megtörtént, a Ködasszony a vízbe mártotta az ujjait, 
majd megparancsolta Gitsanuknak, hogy öntse ki a vizet a 
tenger irányába. 

A szolga szótfogadott. Amint a vizet kiöntötte, mindenütt 
fickándozó, kékhátú lazacokat látott, seregestül, amerre a víz 
folyt. Az asszony ráparancsolt, hogy verje agyon a halakat, és 
főzze meg, még mielőtt Holló hazaér. Miután ketten 
elfogyasztották a bőséges ebédet, a Ködasszony még azt is 
meghagyta Gitsanuknak, hogy gondosan tisztítsa ki fogai 



közül az ételmaradékot, nehogy Holló tudomást szerezzen a 
lakomáról, és lelkére kötötte, hogy semmiképpen el ne árulja 
Hollónak a történteket. 

 
Mikor Holló partot ért, Gitsanuk elébe futott. Ragyogott az 

arca a jókedvtől. Holló okos és ravasz volt, mindig kitudta 
mindenkinek a titkát. Azonnal felfedezett egy kis húsfoszlányt 
a szolga fogai között. így szólt hozzá: 

— Mi van a fogad közt? 
— Ó, semmi! — felelte a szolga. — Azazhogy semmi 

egyéb, csak egy kis macskahal. 
Hollót azonban nem lehetett megtéveszteni. Addig 

faggatta, kérdezgette a szolgát, s olyan mérgesen, hogy 
Gitsanuk megijedt, és mindent elmondott neki. 

Ekkor Holló előhívatta a feleségét, és megkérdezte tőle, 
hogyan szerezte azt a sok lazacot. A Ködasszony szerette a 
férjét, és ezért elárulta titkát. Mondta neki, hogy lucfenyő- 



gyökérből készült kalapjával merjen vizet, éppen úgy, mint az 
imént a szolga. Holló olyan éhes volt, hogy mindjárt futott is, 
merített a forrásból, és a vizet letette az asszony elé. 
Ködasszony a vízbe dugta négy ujját, aztán intett a férjének, 
hogy öntse ki. Holló megtette, és azon nyomban négy, szép, 
kékhátú lazac fickándozott a földön. Megfőzték a halakat, és 
jóízűen megebédeltek. 

Mikor elköltötték az ebédet, azt kérdezte Holló a 
Ködasszonytól, hogy tudna-e még efféle halakat elővarázsolni. 
Mert ezek voltak az első lazacok a földön. A Ködasszony azt 
felelte, hogy először füstölőházat kell építenie. 

Amikor elkészült a füstölőház, az asszony még egy csöbör 
vizet hozatott Hollóval. Ezúttal a fejét mosta bele a vízbe, és 
azt parancsolta férjének, hogy öntse vissza a vizet abba a 
forrásba, ahonnan merítette. Abban a szempillantásban 
kékhátú lazacokkal telt meg a forrás, összeszedték a halakat, 
megtisztították, és a füstölőbe vitték száradni. Annyi volt a 
hal, hogy Hollónak egész nagy raktárházat kellett építenie, 
hogy legyen hova eltenni a zsákmányt. Még a füstölő is 
színültig megtelt lazaccal. 

Hollót annyira elragadta a siker, annyira öntelt lett, hogy 
végül már el is felejtette, mit köszönhet a feleségének. Csak 
úgy foghegyről beszélt vele. Veszekedni kezdtek, és a 
veszekedésnek az lett a vége, hogy Holló megütötte a 
Ködasszonyt. Hiába figyelmeztette az asszony, hogy 
vigyázzon magára, ilyent ne tegyen többé, mert elhagyja, 
visszatér apja házába. Holló azontúl is durván bánt vele. 

Akkor a Ködasszony kibontotta a haját, és fésülgetni 
kezdte. Különös hang tört elő a füstölőházból. Olyan volt, 
mint a szél zúgása. A Ködasszony pedig kilépett a házból, és 
lassan a tenger felé lépkedett. A zúgás eközben egyre 
erősödött. Amikor Holló látta, hogy a Ködasszony valóban el 
akarja hagyni, utána futott, hogy visszatartsa. Megpróbálta 
átkarolni, de keze keresztülhatolt rajta, akárha ködöt vagy 
vizet markolt volna. 



Amikor a Ködasszony lassan a tenger felé haladt, a lazacok 
mind nyomon követték. Még azok is utána gurultak, amelyek a 
rostélyon száradtak, vagy amelyek megszárítva, kötegbe 
göngyölve hevertek a raktárházban. Holló megparancsolta 
szolgáinak, hogy mentsék a menthetőt, legalább néhány halat 
tartsanak vissza. De hiába, nem volt elég hatalmuk, hogy 
megállítsák a hömpölygő áradatot. A Ködasszony elenyészett, 
és magával vitt minden lazacot. Holló pedig annyira belefáradt 
a hiábavaló erőlködésbe, hogy néhány halat megmentsen, 
hogy lefeküdt házának tűzhelye elé. 

Akkor így szólt szolgáihoz: 
— Ami történt, jól történt: megérdemeltem. Annyi halunk 

mindenesetre maradt még a raktárházban, hogy nem kell 
éheznünk a télen. 

Nem tudta, hogy azokat is elvitte a Ködasszony, és néhány 
apró macskahalon kívül semmiféle élelmet sem hagyott nekik. 

A Ködasszony azonban, aki hajdan lazacot varázsolt a friss 
forrásvízzel megtöltött csöbörbe, azóta is évről évre 
újrateremti azokat. Minden folyam forrásánál ott tanyázik 
öbölasszony. Ködasszony leánya. Úgy mondják, hogy 
manapság ő küldi a lazacokat a folyókba. 
 
 

 
 
 
 
 
 



HOLLÓ ÉS A MEDVE 
 

Tlingit 
 
 

Holló társával és szolgájával, a kormoránnal vándorolt a 
földön. Útközben összetalálkozott egy medvepárral. 

— Tudod mit? — mondotta Holló a hím medvének. — 
Gyerünk horgászni. Vigyük magunkkal az én szolgálómat, a 
kormoránt, ő majd evez, előkészíti a csalétket, és elvégzi 
helyettünk a goromba munkát. 

El is mentek. A Holló sok félszegúszót fogott, de bizony a 
medve egyetlenegyet sem. 

— Milyen csalétket teszel a horgodra? — kérdezte a 
medve. 

Holló mormogott valamit az orra alatt, de a medve egy szót 
sem értett belőle. 

Folytatták a horgászást. Egy kis idő múlva a medve megint 
megszólalt: 

— Igazán megmondhatnád, miféle csalétket használsz! 
— Hát tudod mit? Megmondom. Ha azt akarod, hogy hal 

akadjon a horgodra, kanyaríts ki egy darabkát a saját húsodból, 
és azt tedd rá. 

A medve méltatlankodott: hogy tehetne ilyet! De Holló azt 
mondotta neki, hogy a felesége biztosan megharagszik, ha üres 
kézzel tér haza. 

— Miért vagy ilyen gyáva! — biztatta. — Csak nem ijedsz 
meg egy kis fájdalomtól? 

Holló, hogy ne kelljen megosztania vele a zsákmányt, el 
akarta pusztítani a medvét Ezért aztán addig-addig biztatgatta, 
míg a medve szótfogadott, belevágott a saját húsába és 
elvérzett. 

Igen ám, de ott volt a kormorán. Az biztosan elárulja majd, 
hogy mi történt! Hogyan akadályozhatná meg ezt? 



Hátrafordult hát a némán evező kormorán felé, és így szólt 
hozzá izgatott hangon: 

— Állj csak meg egy pillanatra, nézz ide! Juj, juj, mi van a 
szájadban! Nyisd csak ki, és maradj nyugodtan! Itt van a 
nyelveden. Dugd csak ki, hadd veszem le róla! 

A rémült kormorán kitátotta a száját, és Holló kitépte a 
nyelvét. 

— Most szólalj meg! — gúnyolódott. De bizony a 
kormorán csak dünnyögni tudott. 

Amikor Holló és a kormorán partot ért, a medveasszony 
már ott várta őket, és a férje után érdeklődött. 

— Már korábban kiszállt a csónakból — felelte Holló. — 
Estére biztosan hazatér. 

A kormorán beszélni próbált, hogy elmondja, mi történt. 
— Csak azt akarja mondani, hogy jó fogásunk volt — 

magyarázta Holló. 
Azután hozzálátott a főzéshez. Közben pedig azon 

töprenkedett, hogyan tudná a medveasszonyt is elpusztítani. 
Aztán gondolt egyet, kivágta a félszegúszók belét, és forró, 
veres kövekkel töltötte tele a hasukat Mikor elkészült, 
odaszólította a medveasszonyt: 

— Gyere, egyél velem. Amit én főzök, azt nem szokás ám 
megrágni, te is nyugodtan lenyelheted egészben. 

A medveasszony szót is fogadott De csakhamar nagy 
fájdalmat érzett Holló vizet hozatott neki a kormoránnal. A 
medveasszonynak, amint a vizet itta, gőz csapott ki a torkából. 
Hamarosan kiszenvedett. Akkor Holló megparancsolta a 
kormoránnak, hogy menjen le a partra, és üljön egy sziklára. 

Azóta van az, hogy a kormoránok mindig ott láthatók a 
sziklák csúcsán. 

Holló pedig mindent fölfalt, a halakat meg a medvehúst is. 
 
 
 
 



A BÉKATÖRZS ÉS A LEÁNY 
 

Tlingit 
 
 

Egy régi város közelében volt egy tó, rengeteg béka élt 
benne. Ha jó melegen sütött a nap, a békák a tó közepén, egy 
mocsaras-zsombékos helyen sütkéreztek. 

Történt egyszer, hogy a főnök leánya egy ugrándozó békát 
látott meg a fűben. Fölkapta és a tenyerére ültette. 

— Kíváncsi vagyok, vajon ezek a kis jószágok is úgy 
élnek- e, mint mi, emberek! — kiáltotta tréfálkozva. 

Mikor este kilépett a ház kapuján, egy ifjúval találkozott 
Az odalépett hozzá, és azonnyomban feleségül kérte. Sok 
legényt kosarazott már ki ez a leány, de ezúttal annyira 
megtetszett neki a kérő, hogy nyomban igent mondott. 

— Ott az apám háza — mutatott a fiú a tó felé. 
A leány követte. Mikor elérték a házat, a leánynak úgy 

rémlett, mintha egy ajtó nyílt volna ki előttük. Pedig nem az 
történt, hanem a tó medrébe léptek. A főnök leánya sok fiatal 
leánnyal és fiúval találkozott odalent, és olyan jól 
elszórakozott a társaságukban, hogy megfeledkezett 
otthonáról, családjáról. 

Pedig odahaza nemsokára észrevették eltűnését. Rokonai, 
pajtásai mindenütt keresték, és amikor már végleg letettek 
arról, hogy megtalálják, édesapja megverette a dobokat, hogy 
halotti torra szólítsa egybe a rokonságot. 

Telt-múlt az idő. Eljött a tavasz. Egy ember vadászni 
indult. Útja a tó mellett vezetett, és ahogy az már szokás volt, 
megfürdött a tó vizében. Egyszer csak megpillantotta a békák 
között a főnök leányát. Gyorsan partra úszott, magára kapta a 
ruháját, és hazafutott, hogy megvigye a hírt a leány apjának. 

A főnök meg a felesége odasietett a tó partjára, és ők is 
látták a leányt. 



Akkor a leány apja és rokonai mindenféle ajándékokat, 
kincseket gyűjtöttek össze, és a tó partjára vitték, hogy 
váltságdíj fejében felajánlják a békáknak a leányért. Hanem a 
békatörzs semmiképpen sem akarta elengedni a leányt Hiába 
volt minden kérés, minden ajándék. Végül is a leány szülei 
nem tehettek egyebet, elhatározták, hogy lecsapoltatják a tavat 

A békatörzs főnöke tudta, hogy mi készül, és előkészítette 
népét az elkövetkezőkre. 

Az emberek csatornát ástak, és a víz zúgva-csobogva 
áramlott ki a tóból, számtalan békát magával ragadva. Akkor a 
békatörzs főnöke a leányhoz fordult, és árra kérte, hogy kérjen 
számukra kegyelmet a népétől. A leány, férjével együtt, 
nemsokára egy kidöntött fatörzsbe kapaszkodva, sodródott a 
hullámok tetején. A leányt kimentették a rokonai, de 
békaférjét sorsára bízták. 

A leányt hazavitték a szülei. Lassacskán ismét 
hozzászokott az emberi környezethez, de emberi táplálékhoz 
soha többet nem nyúlt. Hamarosan meg is halt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



A GYERMEKRABLÓ CSILLAG 
 

Csimsian 
 
 

Volt egyszer egy város. Egyik este egy ember kiment a 
házából. A fia követte. Leültek a partra, és csöndesen 
nézelődtek. Egyikük sem beszélt. Amikor már egy ideig ott 
üldögéltek, a fiú fölnézett az égre és megszólalt: 

— Ó, te szegény Csillag, ó, te szegény legény! Bizonyára 
fázol odafönn! 

Ezt mondta a fiú. A Csillag pedig meghallotta a szavát, és 
egy este, amikor a fiú kiment a házból, lejött érte, és felvitte 
magával az égre. Otthon csak akkor vették észre, hogy a fiú 
eltűnt. amikor kivilágosodott. Mindenütt keresték, de nem 
találták. A szomszédos törzseknél is tudakozódtak, hogy nem 
látták-e a fiút. De hiábavaló volt minden, és az emberek idővel 
fel is hagytak a kereséssel. Hanem a fiú apja meg az anyja 
sehogy sem tudott belenyugodni a dologba. Éjjel-nappal 
szüntelen sírtak. 

Amint egyszer az ember odakint járkált, könnyes szemével 
felnézett a hegyre. És mit tátott? Hát a hegyből füst tört elő. 
Gondolta magában, megnézi, miféle füst lehet az. 
Fölkapaszkodott a hegyre. Amikor a füst közelébe ért, egy 
öregasszonnyal találkozott. Az asszony így szólt hozzá: 

— Tudod-e, ki lopta el a gyermekedet? 
— Nem tudom — felelte az ember. 
— A Csillag lopta el. Odakötötte kéménynyílásának 

széléhez. Azóta is szünet nélkül sír a gyermek, és már sem 
nem élő, sem holt, mert a szikrák csak úgy égetik a testét. 

Így beszélt az asszony. Aztán folytatta: 
— Menj, csinálj nyilakat, mennél többet, hogy kéznél 

legyen. 
Az ember leereszkedett a hegyről, és visszatért a városba. 



Négy köteg nyílvesszőt készített, aztán felmászott egy igen-
igen magas hegyre. Fogta az íját, és egy nyilat belelőtt az 
égboltba. A nyíl eltalálta a menny szélét, és ott megállt. Kilőtt 
még egy nyilat. Az meg az előbbi nyíl végét találta el. Addig-
addig lődözött, amíg a nyílvesszők hosszú láncként egészen 
odáig értek, ahol állt. Nem volt nála egyéb, mint egy kis 
dohány, vörös festék és néhány parittyába való kavics. Fogta 
magát, fölkapaszkodott a nyílvesszőkön, egészen az égig. 

Amikor felért, szembetalálkozott egy emberrel. Az így 
szólt hozzá: 

— Halálán van a gyermeked. Egyre csak sír, mert a teste 
már teljesen megégett. Végy egy darab fát, és faragd ki belőle 
a fiad képmását. 

Megköszönte az ember a jó tanácsot, és hálából 
megajándékozta a másikat egy kis dohánnyal, vörös festékkel 
és parittyába való kavicsokkal. 

Az ember nekilátott, kifaragta a fia képmását, négy 
példányban: egyszer szemerke fenyőből, egyszer erdei 
fenyőből, egyszer vörös cédrusból, egyszer meg sárga 
cédrusból. Mindegyik éppen akkora volt, mint a gyermek. 
Mikor ezzel elkészült, karcsú fákat halmozott egymásra, nagy 
máglyát rakott, és tüzet gyújtott alája. A tűz fölött egy ágra 
felakasztotta az egyik fa-képmást. Addig szította a tüzet, amíg 
a szikrák megégették a fa-alakot. Az hangosan jajveszékelt, 
azután elcsendesedett. Akkor az ember egy másik képmást 
akasztott a helyébe. Az is ugyanígy kiáltozott, aztán 
elhallgatott. Amikor a vörös cédrusfa-alakot perzselte fel, az a 
többinél is hosszasabban jajveszékelt. De aztán az is 



abbahagyta. A sárga cédrusfából készült képmás abba sem 
hagyta a kiáltozást. Ezt leakasztotta a fáról. 
Folytatta útját, míg csak szembe nem találkozott egy emberrel, 
aki baltájával fát aprított. Úgy hívták, hogy Gixsats'antx. 

Mikor közelebb ért hozzá, megkérdezte tőle: 
— Hol van az a ház? — és megkínálta egy kis dohánnyal. 
Gixsats'antx megkóstolta a dohányt, és dagadni kezdett 

tőle. Az ember vörös festéket és parittyaköveket is adott neki. 
Gixsats'antx erre megmondta neki, hogy hol a gyermek. 

— Várj itt az erdőben, amíg besötétedik, és mindenki 
aludni tér. Mikor minden elsötétedik, akkor lopakodjál be a 
házba, és mássz fel a tetőre. Ott meglátod a gyermekedet. 

Az ember úgy is tett. Amint közel ért a házhoz, meghallotta 
fia sírását. A fiú egyfolytában sírt. Mert mihelyt abbahagyta, a 
Csillag ráparancsolt az embereire, hogy piszkálják meg jól a 
tüzet, hadd sziporkázzék. Mikor aztán mindenki nyugovóra 
tért, az ember fölmászott a tetőre a fiához. A gyermek 
felismerte az apját, és újból fölsírt De az apja rászólt: 

— Ne sírj, ne sírj, mert még meghallják odabent a házban! 
Erre a fiú elhallgatott, és az ember kiszabadította. Helyére 

odakötözte a fa-képmást, aztán fiával együtt gyorsan elinalt 
Másnap korán reggel a Csillag megparancsolta embereinek, 

hogy szítsák föl a tüzet. A képmás nyomban sírni kezdett. 
Hanem a fadarab nem sokáig sírt, hamar elhallgatott. Akkor a 
Csillag gyanút fogott, és felküldött egy embert a tetőre, nézze 
meg, mi történt. Az fel is ment, és látta, hogy csak egy darab 
fa van a gyermek helyén. 

— Menjetek, üldözzétek őket! — mondta háznépének a 
Csillag. 

Neki is iramodtak. Meghallotta a fiú apja, hogy nyomukban 
vannak, és akkor dohányt, vörös festéket és néhány 
parittyakövet dobott a háta mögé. A festék vörös volt, a 
kavicsok pedig kékek. A Csillag háznépe megtalálta, és 
fölszedte ezt a holmit. Némelyek a kavicsokat szedték össze, 



mások a festéket, és azt az arcukra kenték. Azóta fénylenek 
pirosan és kéken a csillagok. 

Amíg az üldözök ezzel foglalatoskodtak, az apa a fiúval jó 
darabot haladt előre. Egyszer csak megint hallotta, hogy 
veszedelmesen közelednek az üldözők. Éppen akkor értek el 
Gixsats'antxhoz. 

— Fussatok — kiáltotta — fussatok gyorsan, nem érnek 
utol, hiába követnek a Csillag törzsbelijei. 

Az ember Gixsats'antxnak ismét adott egy kis dohányt, s az 
erre úgy fölpuffadt örömében, hogy végiggurult az úton, és 
eltüntette a menekülők nyomát. Hiábavaló volt a Csillagtörzs 
minden igyekezete, nem érték utol a két embert. 

Végre elérkeztek ahhoz a lyukhoz, amelyet az ember a 
nyilakkal ejtett az égen. Szépen leereszkedtek a nyilakon. 
Amikor leértek, az ember összeszedte a nyilakat. így sikerült 
megmentenie a fiát. Leereszkedtek a hegytetőről, hazamentek, 
és mindenki nagyon örült az elveszett fiú hazatérésének. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A FARKASOK MEG A SZARVASOK 
 

Csimsian 
 
 

Egyszer a farkasok lakomát rendeztek odalent a Skeena 
folyó torkolatánál. Meghívták a szarvasok főnökeit. A 
meghívottak el is mentek. Szépen letelepedtek a síkságon, 
egyik oldalon ültek a farkasok, a másikon a szarvasok. Akkor 
a farkasok így szóltak; — Ti ott, a másik oldalon, nevessetek! 

De a szarvasok nem akarták elkezdeni. Ezt felelték: 
— Kezdjétek ti! 
— Jól van, kezdjük hát mi — mondották a farkasok. — 

Hahaha-haha! No de most rajtatok a sor, folytassátok! 
Akkor a szarvasok is rákezdtek: 
— Hehehe-hehe! No, most nevessetek még egyszer ti, 

farkasok! 
A farkasok újból rázendítettek: — Hahaha-haha! 
Nagyon megijedtek a szarvasok, mert meglátták a farkasok 

éles agyarait. 
Akkor így szóltak a farkasok: 
— No, t i ott, a másik oldalon, most ti nevessetek újra! De 

nyissátok ám ki jól a szátokat! Ki hallott már olyat, csukott 
szájjal nevetni! Nyissátok ki, amennyire csak tudjátok, ne 
féljetek! — mondták a farkasok. — Lássuk, mekkorát tudtok 
nevetni! 

Akkor a szarvasok ismét nevettek: — Hahaha-haha! 
Jó nagyra tátották a szájukat. A farkasok látták, hogy nincs 
agyaruk. Fölugráltak és rájuk vetették magukat. Alig egy-kettő 
menekült meg a szarvasfőnökök közül. 

Ezért félnek a szarvasok a farkasoktól. 
 
 
 

 



A SÜNDISZNÓ ÉS A HÓD 
 

Csimsian 
 
 

A sündisznó meg a hód jó barátok voltak, nagyon 
szerették egymást. A hód folytonosan unszolta barátját, hogy 
látogassa meg. De a hód háza a tó közepén állt, a sün pedig 
nem tudott úszni. Ezért nem is mert vállalkozni az útra, félt, 
hogy sok vizet nyel. De végül mégsem bírt ellenállni a sok 
rábeszélésnek. Kiment a tó partjára. A hód így szólt hozzá: 

— Átviszlek, gyere, ülj a nyakamba. Kapaszkodjál jól meg. 
Azzal megfordult, hogy a sün a nyakába ülhessen. De amaz 

nagyon félt a víztől, és aggodalmasan kérdezte: 
— Mi lesz, ha leesem a hátadról? 
— Ne félj, nem történik semmi bajod — felelte a hód. 
Erre aztán a sün mégiscsak fölkapaszkodott a barátja 

hátára. 
— Fogd erősen a nyakamat — biztatta a hód. 
Úgy is tett a sündisznó, a hód pedig nekivágott a tónak. De 

csak rövid ideig úszott a tó színén, aztán alábukott. Most ijedt 
csak meg igazán a szegény sündisznó! Hiszen nem tudott 
úszni! A hód a vízben él, de ő a szárazföldön, magas hegyek 
közt, honnan is tudhatná, hogyan kell a víz színén tartania 
magát 

Hosszú volt az út a hód házáig, s a hód kétszer is víz alá 
bukott. A sündisznó nagyon félt, hogy ott pusztul a vízben. De 
végül megérkeztek. Bement a hód házába, és a hód ebédet 
tálalt barátjának. De micsoda ebéd volt az! Csupa aprófát 
rakott az asztalra, azzal kínálta. Mit tehetett volna a sün? 
Megette, amit kapott. 

Ebéd után így szólt a hód a sündisznóhoz: 
— Játsszunk valamit, kedves barátom! 
— Mit játsszunk? — kérdezte a sündisznó. 



— Tudod mit? Ülj a hátamra, és így kettesben négyszer víz 
alá bukunk. Az lesz csak a finom mulatság! 

„Most aztán vége az életemnek" — gondolta magában a 
sün. 

De azért ráállt a dologra. 
— El ne ereszd a nyakamat — mondta a hód — az orrodat 

pedig szorítsd erősen a nyakamhoz. 
Úgy is tett a sündisznó, és a hód ismét elindult vele a tó 

közepe felé. De mielőtt alámerült volna, farkával megpaskolta 
a vizet. A sün, akinek az arcába fröccsentek a vízcsöppek, 
levegő után kapkodott. A hód sokáig nem bukott föl a víz alól, 
úgyhogy a sün már majdnem megfulladt odalent. Megtelt a 
gyomra vízzel. És ez még háromszor megismétlődött. A hód 
egyre tovább maradt a víz alatt, és a sündisznó egyre jobban 
fuldoklott. Végül a hód megelégelte a játékot, és kivitte 
barátját a partra. 

A sündisznó visszatért törzséhez. Nyomban vendégeket 
hívott, és elmesélte nekik, hogyan járt a barátjával, a hóddal, 
aki a nagy tóban lakik. 

— Hívott, hogy látogassam meg — mondotta —, de 
majdnem megölt. 

Az emberek így szóltak: 
— Hívd meg te is, és add vissza a kölcsönt. 
Megfogadta a sündisznó a tanácsot, és meghívta a hódot, 

legyen vendége. Visszatért a küldönc: a hód elfogadta a 
meghívást 

Nemsokára meg is érkezett a vendég. Amikor belépett a 
házba, a sün a farkával szétverte a tűzhelyen a parazsat 
úgyhogy a farka meggyulladt, és nagy lánggal égett. A hód 
erre énekbe fogott: 

 
Sündisznónak farkincája megégett, megégett! 
Sündisznónak farkincája megégett, megégett! 

 
Így játszadoztak együtt, futkározva a házban. 



Mikor megelégelték a játékot, a sündisznó ebédet tálalt 
kedves barátjának, a hódnak. Fakéreg volt az ebéd, és szurkos 
fenyőtű. 

A hód előbb nem mert hozzányúlni az ételhez, de a sün így 
biztatgatta barátját: 

— Egyél csak, pajtás! 
És a hód evett. Azután így szólt a sün: 
— Holnap majd az én játszóhelyemre megyünk ki, egy 

szép füves térre, és elszórakozgatunk majd egy nagy fa 
tövében. 

Lefeküdtek aludni. A sün fölnézett az égre, és így dalolt: 
 

Ha a föld határán járok, 
Szökő csillagomra várok! 

 
Másnap reggelre kitisztult az ég, és vékony jégkéreg 

borította a földet. 
A sün ismét megvendégelte a hódot, ellátta mindenféle 

ennivalóval. Később így szólt hozzá: 
— No, most menjünk játszani, pajtás. Amott az én 

játszóhelyem. 
Nagyon hideg reggel volt, és a vízmosásban nagyon 

csúszós volt a föld, mert a víz megfagyott benne. A hód 
nyomon követte a sünt, de nagy bajban volt, mert nem bírt 
kapaszkodni, és folytonosan elcsúszott a sün viszont könnyen 
megkapaszkodott a hosszú körmeivel. Amikor visszanézett 
látta, hogy pajtása egy lépést sem tud előre haladni. 
Visszament érte. Megfogta a kezét, és átvezette a vízmosáson. 
Így értek el ahhoz a fához, amelyet a sün emlegetett 

— Mássz föl erre a fára! — mondotta a sün. 
A hód nem felelt egy szót sem. Félt, nem tudta, mit tegyen. 
— No, majd én megmutatom, hogyan kell fára mászni, 

aztán csináld utánam. 
Azzal a sündisznó felmászott a fára, egészen a legtetejéig. 



Ott szépen összegömbölyödött, és ledobta magát. Egy sziklára 
esett, de semmi baja sem történt. Fölkelt, és visszament 
pajtásához. 

— Láttad, koma? Ez igazán nem nehéz dolog. 
A sün fölcipelte barátját a fára. 
— Kapaszkodjál jól a nyakamba — mondta neki. 
A hód szótfogadott. Görcsösen szorította a sün nyakát. Az 

fölvitte a hódot a fa csúcsára. Akkor aztán a sün leültette a 
hódot az egyik ágra. A hód rettenetesen megijedt, hiszen nem 
volt olyan mancsa, amivel megkapaszkodhatott volna a 
faágon. Ehhez csak a sündisznó értett, a hosszú kármaival. 

— Kapaszkodjál meg jól, barátom — mondotta a sün. — 
Én majd előremegyek. 

Ottmaradt a hód, keservesen függeszkedve az ágon. A sün 
pedig eleresztette az ágat, és lepottyant a földre. Most sem 
történt semmi baja. 

— Látod, pajtás, milyen könnyű ez? — szólt föl a fára. — 
Nézz csak rám, láthatod, hogy semmi bajom sincs, egy cseppet 
sem ütöttem meg magam. 

Akkor a hód is eleresztette az ágat. Miközben a levegőben 
röpült, így kiabált: 

— Vigyázz! Vigyázz! 
Egyenesen a sziklák közé pottyant. A hasa kipukkadt. 

Meghalt. 
 

 

 



A HÓEMBER 
 

Algonkin 
 
 

Egy északi faluban élt egyszer egy fiatal leány. De az a 
leány olyan gyönyörű szép volt, hogy a csodálók serege vette 
körül. 

Szépségének híre messze földre eljutott, és a harcosok és 
vadászok valósággal tolongtak apjának kunyhója körül, csak 
hogy őt láthassák. A leányt elnevezték Csodaszépnek, és 
mindenki egyetértett abban, hogy ez a név igen illik reá. 

Az ifjú vadászok közül különösen egy volt kitartó az 
udvarlásban. Délcegnek hívták öltözetének csinossága, 
arcának nemes vonásai miatt. napon, amikor már nagyon 
szerette volna megtudni, remélhet-e, elhatározta, hogy megkéri 
a leány kezét. Rábeszélte hát egyik barátját, hogy kísérje el 
leánykérőbe. De bizony a kacér szépség gőgösen elutasította a 
két ifjút, és hogy a szégyenletes kudarc még teljesebb legyen, 
apjának kunyhója előtt, többek füle hallatára megismételte az 
elutasító szavakat. 

Délceget, aki rendkívül érzékeny volt, úgy megalázta, úgy 
megsebezte a sértés, hogy egészen belebetegedett. 
Búskomorság ülte meg a lelkét. Napokon, heteken keresztül 
nem evett, és órák hosszat ült maga elé meredve, földre 
szegzett tekintettel, borús gondolatokba mélyedve. 
Rettenetesen szégyellte magát. Hiábavaló volt rokonainak és 
barátainak minden igyekezete, jó szava, vigasztalása. Délceg 
egyre mélyebb búskomorságba süppedt. Végül is ágynak esett, 
és még akkor sem akart fölkelni, amikor a családja fölkészült, 
hogy, mint minden évben, a törzzsel együtt az idén is 
áttelepedjék az új vadászterületre. Még akkor sem mozdult, 
amikor már a sátrat is lebontották a feje fölött, és 
összegöngyölték, hogy elszállítsák. 



A család elköltözött. Délceg pedig védőszelleméhez 
folyamodott, kérve, hogy torolja meg a rajta esett sérelmet a 
kacér leányon. Azután végigjárta a kunyhókat, és összeszedte 
a hátrahagyott rongyokat, ruhafoszlányokat, és havat szórt egy 
állaticsontváz-halomra. Mikor minden együtt volt, összegyúrta 
az egészet, és emberi alakot formált belőle. A bábut 
felöltöztette az összehordott ruhafélékbe, és fényes 
gyöngyökkel, tarka tollakkal díszítette. Végül is tetszetős, 
előkelő ruhájú férfialak állt előtte. Akkor elevenné varázsolta, 
íjat meg nyilat nyomott a kezébe, és a Moowis nevet adta neki. 

Fölkerekedtek és elindultak ketten a törzs új szálláshelyére. 
A ragyogó Moowis kedvéért Délceget is megkülönböztetett 
szívességgel fogadták. A törzsfőnök megkérte őket, hogy 
tiszteljék meg hajlékát, legyenek vendégei. Az előkelő külsejű 
idegent mindenki megcsodálta, de senkit sem kápráztatott el 
annyira, mint Csodaszépet. Az anyját küldte követségbe, hogy 
kérje meg az idegent, tisztelje meg hajlékukat. 

Moowis meg is látogatta őket, illő tisztelettel. Hanem arra 
nagyon ügyelt, hogy közel ne kerüljön a tűzhelyhez, amelyben 
hatalmas tűz lobogott. Félt, hogy elolvad. Egy fiút ültetett hát 
a láng elé, hogy a meleg ne érje közvetlenül. A látogatás után 
csakhamar futótűzként terjedt el a táborban a hír, hogy 
Moowis feleségül veszi Csodaszépet. 

És csakugyan, a menyegzőt nemsokára meg is tartották. 
A következő napon Moowis bejelentette, hogy hosszú útra 

indul. Hiába könyörgött neki Csodaszép, hogy vigye magával 
őt is, Moowis hajthatatlan maradt. Hogyan is vihetne el, hiszen 
az út hosszú és fáradságos, nem győzné erővel. Csodaszép 
azonban addig-addig könyörgött, amíg legyőzte férje 
ellenállását, és végül is ketten indultak útnak. 

Az ifjú párnak kemény és rögös volt az útja. Minduntalan 
újabb meg újabb akadályokon kellett keresztülvágniuk 
magukat, és a szerencsétlen Csodaszép, akinek a lába tele volt 
már mély sebekkel, csak a legnagyobb erőfeszítések árán 
tudott lépést tartani gyors járású férjével. Eleinte kegyetlen 



hideg volt, de végül is előbújt a nap, és olyan melegen sütött, 
hogy a leány, minden fáradtságát és fájdalmát feledve, csengő 
hangon énekelni kezdett. 

Hej, de másképp állt a dolog a férjével! Az izzó égitest 
melegétől különös módon megváltozott. Először is, mindig 
árnyékba akart húzódni, hogy elkerülje a perzselő sugarakat, 
mert tudta, hogy azok halálát okozzák. De hiába! A levegő 
egyre csak melegedett, melegedett, Moowis pedig lassacskán 
megolvadt, és halálra rémült felesége szeme előtt szerteomlott. 
Nem maradt egyéb a szépséges férfiból, mint a ruhája, az 
összetákolt állati csontok, a díszes tollak és gyöngyök. Sokáig 
kereste Csodaszép a férjét, mert azt hitte, hogy valami bűbáj 
játszott vele, de nagysokára, a fáradtságtól és bánattól 
halálosan kimerülve, leroskadt a földre, és Moowis nevével 
ajkán, kilehelte lelkét. 

Így állt bosszút rajta Délceg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A FIATAL KUTYÁK TÁNCA 
 

Algonkin 
 
 

Ha tudni akarjátok, hogy jutottak a krí-indiánok a Fiatal 
Kutyák Táncához, elmondom nektek. 

Történt egyszer, hogy egy krí-törzsbeli fiatal harcos kiment 
a falu határába, hogy sast fogjon. Harci fejdíszét ugyanis 
sastollból akarta készíteni, no meg arra is kellelt neki a sastoll, 
hogy legyen mit a hajába tűznie. 

A sasfogás módja igen egyszerű dolog. A madarász 
fölmegy a dombtetőre, ahol ezek a madarak tanyáznak. Ott 
egy gödröt ás, amelyet vesszőkkel borít be, ravaszul fűvel is 
befedi a rejtekhelyet. A gödör mellé csalétkül oda rak egy 
darab húst. Jó erősen odakötözi, hogy a sasok el ne vihessék. 
Aztán levetkőzik, és bebújik a gödörbe. Órákon, sőt néha 
napokon keresztül is ottmarad, míg csak egy sast oda nem csal 
a hús szaga. Akkor a madarász óvatosan kinyúl a vesszők 
közötti résen, és lábánál fogva megragadja, és gyorsan 
elpusztítja a sast. 

Így cselekedett ez a fiatal harcos is, aki olyan szerencsével 
járt, hogy a Fiatal Kutyák Táncát fölfedezhette. Sokáig lapult 
ott, a gödör mélyén, és buzgón imádkozott, bárcsak jönni! már 
egy sas, hogy a kényelmetlen lesnek valahára vége szakadjon. 

Amint odalent őrködik, egyszer csak dobszó üti meg a 
fülét. Eléggé messziről, de tisztán hangzott, csak azt nem 
tudta, merről. De dobszó volt, annyi bizonyos. A titokzatos 
dobszó egész éjjel, szünet nélkül pergett. A következő éjjel, 
amikor az indián megint a gödör mélyén feküdt, egy titokzatos 
kéz ismét verte a dobot. 

A fiatal harcos elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Ki 
mászott a gödörből, és elindult a dobszó irányába. Hosszú 
ideig vándorolt, míg végre pirkadat előtt egy nagy tó partjára 
ért. Ott megállt. Biztos volt benne, hogy a hang a tóból jön. 



Egy álló napig ott ült, ott merengett a víz partján, 
keservesen bánkódva rossz sorsa fölött, és egyre imádkozott 
jobb szerencséért. 

Amikor leszállt az éj, ismét elkezdődött a dobolás. Szavára 
állatok és madarak úsztak át a tavon, megszámlálhatatlan 
sokaságban. 

A fiatal harcos négy napig maradt ott a tóparton, míg végül 
is a fáradtságtól és az éhségtől elgyötörten — hiszen napok óta 
egy falatot sem evett! — mély álomba merült. 

Amikor ismét föleszmélt egy tágas kunyhóban találta 
magát. Sok-sok nép vette körül. Egy részük táncot járt, a többi 
meg a fal mellett üldögélt Különös népek voltak: mindegyik 
más-más állat vagy madár bőrét viselte. Nyilvánvaló volt, 
hogy nem mások, mint azok az állatok, akiket a fiatal indián a 
vízen úszni látott, és akik itt emberi alakjukat vették föl. Egy 
törzsfő, aki eddig a kunyhó hátterében húzódott meg, 
fölemelkedett a helyéről, és így szólt a fiatal harcoshoz: 

— Hallottuk az imádságodat, kedves barátom, és 
elhatároztuk, hogy segítünk rajtad. Látod ezeket az embereket? 
Voltaképpen állatok. Én kutya vagyok. A Nagy Szellem 
kedveli a kutyákat, s ezért varázshatalommal ruházott föl. Én 
most neked adom az erőmet. Akkor veheted föl az én 
alakomat, amikor neked tetszik, szellemem mindig védelmezni 
fog. Tanuld meg ezt a táncot, ismertesd meg népeddel, mert 
általa mindig kedvezni fog neki a hadiszerencse. 

Ezután a Kutya elmagyarázta, hogy mit kell tenniük, ha 
hadisikerekre vágynak. 

Majd társaihoz fordult a Kutya: 
— Testvéreim! — mondotta. — Én megajándékoztam 

hatalmammal ezt a fiatal indiánt Kövessétek példámat, és 
segítsetek rajta ti is képességtek szerint. 

Egy pillanatig csönd volt. Mintha senki sem kívánt volna 
válaszolni a főnök szavaira. Végül, nagy sokára, a Bagoly 
emelkedett szólásra: 

— Szívesen segítek rajtad — fordult az ifjú harcos felé. — 



Bárhová megyek is, mindent látok a sötétben. Ezentúl, ha 
éjszaka kint járkálsz a szabadban, én mindig veled leszek, és te 
is úgy fogsz majd látni, akárcsak én. Vedd ezeket a tollakat, és 
kösd a hajadba. 

Ezzel átnyújtott neki egy tollbokrétát és leült. 
Rövid szünet után a bölénybika állt föl a helyéről. Erejét, 
kitartását, az ellenség letiprásának képességét ajándékozta az 
ifjúnak. Emlékül egy bölénybőrből készült vállszíjat adott 
neki, s lelkére kötötte, hogy ezt viselje mindig, ha csatába 
indul. 

Azután a sündisznó következett. Néhány tüskével 
ajándékozta meg a fiatal harcost, hogy legyen mivel díszítenie 
bőrövét. 

Így szólt: 
— Én is segítek rajtad. Mert nekem az a tudományom, 

hogy elgyöngítem ellenségeimet Mint a vénasszonyok, úgy 
menekülnek előlem. Ezután ha harcba indulsz, előled is 
megfutamodnak az ellenségeid, de te utoléred és legyőzöd 
őket. 

Hosszabb szünet után szólalt meg a sas. Mindenki hallani 
akarta, hogy mit beszél. 

— Én is veled leszek, bármerre jársz is — mondotta 
méltóságteljesen — és beléd oltom harci bátorságomat. Úgy 
ölöd meg majd te is ellenségeidet, akárcsak én! 

S azzal néhány sastollat nyújtott át a fiatal harcosnak, hogy 
tűzze a hajába. 

Most a kacagó daru volt soron. Egy szárnycsontot adott a 
fiatal harcosnak, hogy harci sípot készítsen belőle, ellenségei 
elriasztására. 

Azután az őz és a medve jöttek. Az őz a gyorsaság jeléül 
egy csörgőt adott neki, a medve pedig a szívóssággal, egy övre 
való prémcsíkkal ajándékozta meg. 

A fiatal harcos átvette az állatok ajándékát, majd ismét 
lefeküdt, és mély álomba merült. Amikor fölébredt, megint a 
tó partján találta magát. 



Hazatérve, megtanította a krí-törzs tagjait a Fiatal Kutyák 
Táncára, ez a tánc pedig jó harcosokká tette őket. A fiatal 
indián megmutatta a törzsbelieknek azokat az ajándékokat is, 
amiket az állatoktól kapott. Így alapította meg a Fiatal Kutyák 
Társaságát, amelynek tagjai rendszeresen járták a táncot, és 
élvezték az általa nyert győzelmeket. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A KUKORICASZELLEM 
 

Algonkin 
 
 

Volt egyszer egy fiú, tizennégy-tizenöt éves forma 
lehetett. Szép, kies vidéken, egy kis kunyhóban lakott 
szüleivel és testvéreivel. A nagy család szegény volt, de 
boldog és elégedett. Az apa vadász volt, bátor, erős és ügyes. 
Mégis gyakran megtörtént, hogy még annyi vadat sem lőtt, 
hogy családját ellássa élelemmel. S mivel gyerekei túl 
kicsinyek voltak ahhoz, hogy segítségére legyenek, bizony 
nehéz volt a sorsuk. Pedig a legnagyobbik derék, vidám fickó 
volt, akárcsak az apja, és mindenáron segíteni szeretett volna a 
családján. 

Végre elérte azt a kort, amikor az indián fiúgyermekeket 
férfivá avatják. Édesanyja egy kis böjti kunyhót készített 
számára, jó messze a falutól, hogy semmi se zavarja meg a 
fölkészülésben, böjtölésben. A fiú beköltözött a kunyhóba, s 
ott elmélkedett magában. Hálatelt szívvel gondolt a Nagy 
Szellemre, aki az emberiség üdvére annyi gondot fordított, s 
aki megteremtette a mezőket és az erdőket. Olyan erős volt a 
vágy a fiúban, hogy népének javára váljon, hogy csak azért 
könyörgött: küldjön reá álmot a Nagy Szellem, s adjon jelt, 
hogy mit cselekedjék. 

Böjtje harmadik napján annyira elgyöngült, hogy nem volt 
ereje fölkelni, s átmenni az erdőn, félig eszméletlen állapotban 
hevert takaróján. Amint ott feküdt, egyszer csak egy gyönyörű 
ifjút pillantott meg maga előtt. Az ifjú szép zöld ruhát viselt, 
fejét is szép zöld tollak ékesítették. Egyenesen feléje tartott: 

— A Nagy Szellem meghallgatta imádságodat — mondotta 
a szépséges zöld ruhás ifjú, de a hangja olyan suttogó volt. 
mint amikor a szellő fut keresztül a réten. — Hallgass hát 
reám, és kívánságod teljesül. Most pedig kelj föl fekhelyedről, 
gyere birkózzál meg velem. 



A fiú szótfogadott. Tagjai gyöngék voltak, de agya egy 
pillanat alatt kitisztult. Úgy érezte, nem tehet mást, csak azt, 
amit a lágy szavú idegen parancsol. Hosszan tartó, hangtalan 
tusa után így szólt hozzá az idegen ifjú: 

— Mára elég. Holnap ismét eljövök hozzád. 
A fiú kimerülten rogyott le, és nyomban elaludt. Másnap 

ismét eljött a zöld ruhás idegen, és újra összecsaptak. 
Miközben birkóztak, a fiú úgy érezte, hogy teste-lelke, percről 
percre egyre inkább erővel és önbizalommal telik meg. A 
földön túli látogató, mielőtt elhagyta volna, néhány biztató, 
bátorító szót mondott neki. 

Harmadnap újabb párviadalra szólította a vendég a sápadt 
és elgyöngült fiút. Az pedig megragadta ellenfelét, s úgy 
érezte, új élet szállott belé. A küzdelem során egyre jobban 
erőre kapott. Bátran és fáradhatatlanul harcolt, míg csak 
karcsú, hajlékony vetélytársa arra nem kényszerült, hogy 
föladja a küzdelmet. Mielőtt azonban elhagyta volna a fiút, 
közölte vele, hogy másnap vége szakad megpróbáltatásainak. 

— Holnap reggel — mondotta a földön túli ifjú — atyád 
meglátogat, és ellát étellel, amitől erőre kapsz. Estére pedig 
megint eljövök, és megbirkózom veled. Úgy van elrendelve, 
hogy te győzz, és teljesüljön, amit szíved kíván. Ha sikerült 
engem leterítened, tépd le ruháimat és tollaimat, temess el ott, 
ahol elestem, és teríts nedves és tiszta földet reám. Azután 
havonta egyszer tetememet takard be friss földdel, és újra 
meglátsz majd, zöld ruhámba és pompás tollaimba öltözötten. 

Így szólván, eltűnt. 
Másnap édesapja enni vitt a fiúnak. De az, bármennyire 

kívánta is az ételt, arra kérte apját, tegye félre a számára, 
inkább majd este fogyasztja el. Hamarosan eljött az este, és az 
idegen ismét megjelent. A fiú egyetlen falatot sem evett 
ugyan, de a küzdelem során mégis olyan hősi erő szállt belé, 
hogy könnyedén sikerült ellenfelét legyőznie. Akkor letépte 
róla szép zöld ruháját és tolldíszét, és eltemette. Úgy 



cselekedett, amint az idegen mondotta, ámbár fájt a szíve a 
szép ifjúért. 

A fiú dolga végeztével hazatért szüleihez. Csakhamar 
teljesen visszatért régi ereje. Barátjának, a szép zöld ruhás 
ifjúnak sírját azonban sosem feledte. Lankadatlanul gondozta, 
egyetlen szál dudva sem ereszthetett gyökeret rajta. De 
hamarosan meg is lett a jutalma: meglátta, hogy szép zöld 
tollak lassan bontakoznak ki a földből és kecses, sudár 
levelekké fejlődnek. 

Mikor aztán elmúlt a nyár, és beköszöntött az ősz, az ifjú 
megkérte az apját, hogy kísérje el őt oda, ahol barátját 
eltemette. Addigra a növény már elérte teljes magasságát. A 
fiú apja elragadtatva nézte sudáran integető leveleit, aranyos 
haját 

— Ez a barátom, — suttogta a fiú — álmaim barátja. 
— Ez Mondamin — mondotta az apja —, a lélek gabonája, 

a Nagy Szellem ajándéka. 
Így kapták ajándékul az indiánok a kukoricát. 
 
 

 
 
 



A NAGY FEJ MEG A TÍZ FIÚTESTVÉR 
 

Irokéz 
 
 

Valahol messze, a vadon sűrűjében, távol az emberlakta 
vidéktől, élt egyszer tíz fiútestvér. Szüleik már régen 
meghaltak, nem volt senkijük, csak egy öreg bácsikájuk, az 
vigyázott rájuk. 

Az idősebb testvérek mindennap vadászni járlak, de a 
kisebbek, akik még nem szokták meg a kemény vadász-életet, 
otthon maradtak, vagy a kunyhójukhoz közel játszadoztak. 

Történt egy napon, hogy a bácsi meg a kisfiúk hiába várták 
haza a vadászokat. Nem jöttek meg a szokásos időre, de még 
estére sem. Az éjszaka is eltelt anélkül, hogy a fiúkról hír 
érkezett volna. A kis család aggodalommal várt, s amikor 
látták, hogy hiába várakoznak, az otthon maradottak 
legidősebbike elhatározta, hogy bátyjai keresésére indul. A 
bácsi beleegyezett, és útjára bocsátotta. De bizony ez a fiú se 
tért vissza. 

Reggelre kelve így szólt a korban utána következő fiú: 
— Elmegyek, megkeresem a testvéreimet. 
Elment, de ő sem tért vissza. Mindennap útra kelt egy fiú, 

de nemhogy megtalálta volna az eltűnt vadászokat, hanem 
még neki is nyoma veszett. 

Utoljára nem maradt más a kunyhóban a bácsikával, mint a 
legkisebb fiú. Hiába könyörgött, hadd menjen ő is testvérei 
keresésére, a bácsikája semmiképpen sem akarta elengedni, 
félt, hogy teljesen magára marad. 

Egyszer a bácsi meg a kisfiú az erdőben járkáltak, és halk 
nyöszörgésre lettek figyelmesek. Mintha a földből, a lábuk 
alól hangzott volna. Megálltak hallgatózni, nem ismétlődik-e a 
hang. Másodszor is hallották, és most biztosak voltak benne, 
hogy emberi hang. Gyorsan ásni kezdtek. 



Nem kellett sokáig ásniuk: hamarosan egy eszméletlen, 
homokkal, sárral belepett embert húztak ki a föld mélyéből. 
Fölemelték és becipelték a kunyhóba. Lefektették és addig 
dörzsölgették, kenegették medvezsírral, amíg magához tért. 
Kinyitotta a szemét, fölült, beszélni kezdett. De hiába 
kérdezgették, nem tudott számot adni arról, hogy ki és mikor 
temette el élve. Csak arra emlékezett, hogy vadászni indult, 
amikor váratlanul elvesztette eszméletét. De hogy aztán mi 
történt vele, azt nem tudta megmondani. Már csak arra 
eszmélt, hogy a kunyhóban fekszik, és itt áll előtte a fiú meg 
az öregember. 

Telt-múlt az idő. Hamarosan kiderült, hogy a kunyhó 
vendége nem közönséges földi halandó, hanem nagyerejű 
varázsló. Időnként a kunyhóban is nagyon furcsa dolgokat 
művelt. 

Egy éjszaka, amikor odakint borzalmas vihar dühöngött, 
nyugtalanul forgolódott fekhelyén ahelyett, hogy aludt volna. 
Aztán az öregemberhez fordult, és így szólt hozzá: 

— Hallod ezt a zúgást? Bátyám, a Nagy Fej hangja ez, 
amott lovagol a szél hátán. Hallod, hogy üvölt? 

Az öregember előbb szóhoz sem jutott a meglepetéstől. 
Végül is így szólt: 

— Mit gondolsz, idejönne, ha érte küldenél? 
— Nem jönne — felelte amaz elgondolkozva — de ügyes 

varázslás ide idézhetné. De annyit mondok, ha ide találna 
jönni, étellel kell fogadnotok. Tudod-e, milyen étellel él? Nagy 
hasábokba vágott jávorfával, azzal kell megkínálni. 

Útnak indult az idegen, hogy megkeresse bátyját, a Nagy 
Fejet. Magával vitte íját, és útközben nyilakat faragott hozzá 
egy fekete diófa gyökeréből. Dél felé járt az idő, amikor 
bátyjának, a Nagy Fejnek otthonához közeledett Ott hirtelen 
vakondokká változott és elrejtőzött a magas fűben, úgy próbált 
észrevétlenül a közelébe jutni. Nagy Fej egy szikla tetején állt. 
Csak úgy tombolt haragjában. 



— Látlak! Látlak! — sivította, haragos tekintetét egy 
bagolyra függesztve. 

A vakondok-ember fölemelte íját, és egy nyilat lőtt ki 
feléje. A nyíl egyre nőtt, amint a szörnyeteg felé röpült, azután 
visszatért ahhoz, aki kilőtte. De addigra megint akkorára 
zsugorodott, mint volt annak előtte. Az ember elkapta, és 
sebesen visszafelé szaladt. Nem sok időbe telt, s már hallotta 
is, hogy a Nagy Fej fújtatva, prüszkölve követi a vihar 
szárnyán. Már-már elérte az embert, de az szembe fordult vele, 
és megint kilőtt egy nyilat. Valahányszor a Nagy Fej 
megközelítette, újra meg újra rányilazott. így tartotta távol 
magától, míg csak oda nem csalogatta a kunyhóig, melyben 
jótevői laktak. 

A Nagy Fej egyenesen berobbant a kunyhóba. Az öreg meg 
a fiú kezükbe fogtak egy sulykot és nekiestek, püfölni kezdték. 
De legnagyobb meglepetésükre a szörnyeteg hatalmas kacajra 
fakadt, mert fölismerte a testvérét, és nagyon megörvendett, 
hogy találkozott vele. Jó étvággyal bekebelezte a jávorfa-
hasábokat, amelyeket elébe tálaltak. Mikor pedig jóllakott, 
elmondták neki az eltűnt vadászok dolgát. 

— Tudom, hogy mi történt velük — felelte a Nagy Fej. — 
Egy boszorkány ejtette rabul őket. Ha ez az ifjú — mutatott a 
gyermekre — elkísérne engem, szívesen megmutatnám a 
boszorkány házát és testvérei csontját. 

A fiú, aki égett a vágytól, hogy megtudja fivérei sorsát, és 
alig várta már, hogy egyszer valami jóféle kalandba 
keveredjék, boldogan vállalkozott az útra. 

Tüstént föl is kerekedtek. Elérkeztek a boszorkány 
házához, és meglátták az udvaron heverő csontokat. A 
boszorkány a küszöbön guggolt és énekelt. Mikor 
megpillantotta a jövevényeket, elmondta azokat a 
varázsszavakat, amelyek segítségével eleven embereket száraz 
csonttá lehet varázsolni. De Nagy Fejre és a fiúra nem hatott a 
varázslat. 



A Nagy Fej egy szempillantás alatt odaugrott, és megölte a 
boszorkányt. Húsából madarak, halak és vadállatok támadtak, 
ami pedig megmaradt belőle, azt a fiú meg a Nagy Fej ott 
helyben elégette. Azután a nagy halomból kiválogatták a 
kilenc fiú csontjait, s ez bizony nem volt könnyű munka. 

— Most pedig hazatérek sziklaváramba — mondta a Nagy 
Fej. — Mikor majd odafenn lebegek a szelek szárnyán, 
föltámasztom a csontokat, s újra emberré varázslom őket. 
Bátyáid veled együtt hazatérnek. 

A Nagy Fej eltűnt, a fiú egyedül maradt. Egy darabig ott 
várakozott egymagában. Egyszer csak meghallotta a vihar 
zúgását. A Nagy Fej a süvöltő orkánból életre szólította a 
testvéreket. Nem telt bele egy pillanat, és már valamennyien 
elevenen álltak a legkisebb fiú melleit, és boldogan mondtak 
neki köszönetet megszabadításukért. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A BÉKEKIRÁLYNŐ 
 

Irokéz 
 
 

Az oneida törzs egyik derék ifjú harcosa vadászni indult. 
Amint ott cserkészett az erdőben, egyszer csak egy vörös 
őzbak cikázott el mellette villámsebesen. De az ifjú harcos íja 
sem volt lassú. Alighogy elugrott előle az őz, máris röppent a 
nyíl, és átfúrta az állat foltos bőrét. 

Az ifjú előhúzta vadászkését, és az elejtett őzbak felé 
közelített, hogy megnyúzza. Ámde amikor az agancshoz nyúlt, 
megrezzent a bokor, és az ágak közül egy onondaga harcos 
haragos arca bukkant elő. 

— Hagyd azt az őzet, te oneida! — kiáltott reá. — Az én 
nyilam terítette le. Megsebeztem, mielőtt te akárcsak 
észrevetted volna. 

Az oneida fölnevetett: 
— Meglehet, hogy bátyám lőtt előbb az őzre, mi haszna, ha 

nem sikerült leterítenie. 
— Enyém a zsákmány! — kiáltotta nekidühödve a másik. 
— így rendeli az erdő törvénye. Elmégy-e hát békével, 

vagy pedig megverekszel velem? 
Az oneida kiegyenesedett, és gúnyosan végigmérte az 

onondaga harcost. 
— Ahogy bátyám óhajtja — válaszolta. . 
És a következő pillanatban már élet-halálharcban 

összefonódva tusakodtak a földön. 
Magas volt az onondaga harcos és erős, mint az erdő 

szálfái. Az oneida vitéz pedig rugalmas volt, mint a párduc, és 
most minden ifjúi bátorságát összeszedve küzdött. Hol az 
egyik. hol a másik kerekedett fölül, míg végül mindketten 
kimerültek a viaskodásban. Lélegzetük meggyorsult és 
szaggatottá vált, homlokukról szemükbe csurgott a gyöngyöző 



verejték. Egyikük sem győzte tovább, és egyszerre, egy 
akarattal eleresztették egymást. 

— Ó, te onondaga! — kiáltotta a fiatalabb. — Mi értelme, 
hogy egy őzbak miatt verekedjünk? Nincs-e elegendő hús 
néped kunyhóiban, hogy hegyi oroszlánként kell 
megharcolnotok minden falatért? 

— Lassan a testtel, ifjú ember! — vágott vissza a komoly 
onondaga. — Én igazán nem mentem volna ölre ezért az 
őzbakért, ha fel nem bosszantasz a hetykeségeddel. De mivel 
én vagyok az idősebb, s úgy hiszem, bölcsebb is, mondok 
egyet: gyerünk, keressük föl kunyhójában a Békekirálynőt. Ő 
majd eldönti, hogy melyikünket illeti meg az elejtett őzbak. 

— Gyerünk! — felelte az oneida. 
Azzal útnak indultak, hogy fölkeressék a Békekirálynőt. 
A szent életű szeneka-törzsbeli leány magányosan élt az 

erdőben. Az volt a hivatása, hogy ítélkezzék a harcosok ügyes-
bajos dolgában. 

A két harcos egész úton hangosan civódott, így hát a 
Békekirálynő már messziről hallotta őket. Kilépett a 
kunyhójából és szemrehányóan nézett a két férfira, aki ilyen 
méltatlanul és tiszteletlenül megsértette lakhelyének 
békességét. 

— Békesség legyen! — kiáltotta. — Ha valami bajotok van 
egymással, lépjetek közelebb, és mondjátok el nekem. Nem 
illő dolog, hogy ilyen derék, vitéz harcosok veszekedjenek a 
Békekirálynő hajléka közelében. 

E szavak észre térítették az ellenfeleket. Megszégyenülten 
elhallgattak. Aztán beléptek a kunyhóba, és elmondták, 
hogyan találkoztak, és mi okból vesztek össze. 

Amikor befejezték, a Békekirálynő megvetően mérte végig 
őket: 

— Úgy? Hát egy őzbak miatt összeveszhet két ilyen vitéz? 
Te vagy az idősebb, te onondaga, legyen hát a tiéd a zsákmány 
fele. Eredj, vidd haza a feleségednek és gyermekeidnek. 

De az onondaga nem mozdult. 



— Ó, királynő — felelte — feleségemet már régen a lelkek 
országába ragadta magával a járvány démona, hajlékom pedig 
nem szűkölködik élelemben. Szeretnék újra megházasodni. 
A te tekinteted a szívemig hatolt, mint ahogy a nap felderíti az 
erdő sötétjét. Jer hát, osszad meg velem hajlékomban az őzbak 
húsát! 

De a Békekirálynő csöndesen megrázta a fejét. 
— Jól tudod: az öt Törzs úgy határozott, hogy Genetaska 

nem mehet férjhez. A Békekirálynőnek magányosan kell élnie, 
fogadalmát sohasem szegheti meg. Menj hát békével! 

Az onondaga hallgatott. 
De megszólalt az oneida: 
— Tudom jól, hogyan határozott az öt nemzet szövetsége, 

ó, Békekirálynő — mondotta, szemét állhatatosan Genetaska 
arcára függesztve — mégis arra kérlek, kövess a kunyhómba, 
mert szeretlek. Mit felel erre Genetaska? 

A Békekirálynő elpirult, és így válaszolt: 
— Neked is csak annyit mondhatok, hogy távozz el 

békességgel. 
De szava suttogóvá vált, majd zokogásba fulladt. 
A két harcos barátként távozott: hiszen most már közös 

bánaton osztoztak. 
A Békekirálynő azonban örökre elveszítette lelke 

békességét. Nem tudta feledni a fiatal oneida harcost, aki oly 
daliás volt, oly erős és mégis oly szelíd szavú. 

A nyár után elkövetkezett az ősz, az őszt fölváltotta a havas 
tél. Megszámlálhatatlan sorban keresték fel a harcosok a 
Békekirálynőt, hogy döntse el vitájukat, tegyen igazságot 
közöttük. Külszínre Genetaska látszólag nyugodt és derűs 
maradt, de ha másoknak vigaszt adott is, az ő lelke többé nem 
lelt vigasztalásra. 

Egy napon a tűzhely mellett üldögélt, és töprengve meredt 
a hamvadó zsarátnokba. A fiatal oneida harcosra gondolt, róla 
álmodozott. Úgy röppentek felé a gondolatai, akár a madarak 
dél felé, hogy megpillantsák a napot. 



Ábrándozásából gallyak reccsenése, határozott léptek 
zöreje riasztotta föl. Föltekintett Álmai ifjú harcosa állt előtte, 
sápadt megviselt arccal. 

— Sötétséggel borítottad el egy oneida lelkét, ó, 
Békekirálynö — mondotta a harcos. — Az oneida nem 
vadászik többé. 

A szarvasok gondtalanul legelészhetnek az erdőben: az 
oneida nem ajzza fel már többé az íját, nem hajítja el többé 
tomahawkját nemes vetélkedésben, és nem hallgatja meg a 
meséket a hosszú estéken a tábortűz körül. Nálad maradt a 
szívem. Ó, add neki cserébe a tiédet! 

A Békekirálynő halkan így válaszolt: 
— Neki adom. 
Kéz a kézben mentek le a partra, mint két vidám gyerek, és 

beszálltak az ifjú kenujába. A csónak fürgén úszott velük 
nyugat felé. 

Genetaska nem volt immár Békekirálynő: fogadalmát 
megtörte a szerelem hatalma. 

Az ifjú harcos és felesége boldogan éltek együtt Bezzeg az 
Öt Törzs főemberei nem voltak boldogok, haragudtak, amiért 
a Békekirálynő megszegte fogadalmát. Belátták, milyen 
ostobán cselekedtek, amikor megbíztak egy szép fiatal leány 
esküjében. Ezért aztán egyhangúlag eltörölték a Békekirálynő 
hivatalát, és háború, civakodás, zűrzavar költözött a béke 
helyébe. 

 
 

 
 
 
 



A BŰVÖS RUHA 
 

Irokéz 
 
 

Volt egyszer egy ember, annak egy fia. Gondosan nevelte 
egy magányos házban. Amikor a fiú fölcseperedett, apja 
elküldte az erdőbe. Meghagyta neki, hogy jól figyeljen 
mindenre, hallgassa az erdei hangokat. A fiú mindennap kijárt 
az erdőre, hogy azután elmondhassa, mit hallott. Egy napon, 
amikor egy kidöntött fatörzsön üldögélve az erdei neszekre 
figyelt, egyszer csak ezt hallja: 

— Csr-csr! 
Várt egy keveset, hátha megismétlődik a hang. És 

csakugyan, kisvártatva megint csak hallotta: 
— Cs-csr! 
Hazafutott és örömmel újságolta apjának: 
— Hallottam a hangot! Hallottam a hangot! 
— Várj csak egy kicsit — mondta az apja — ne kezdj rá 

még. Előbb pipára gyújtok. 
Rágyújtott a pipájára, és így szólt: 
— No, most mondd el, mit hallottál. 
— Ó, apám! — felelte a legény. — Azt hallottam, kétszer 

is egymás után, hogy „csr-csr!". 
— Ó, fiam — felelte az ember — nem erre a hangra voltam 

kíváncsi. Ez csak a hósármány hangja volt. 
A legény ezután nap-nap után kijárt az erdőbe, sokféle 

hangot hallott: farkasvonítást, bagolyhuhogást, aztán megint a 
hósármány csivitelését. De az apja most is csak azt hajtogatta, 
hogy másmilyen hangra vár. 

Egyszer aztán, amint ott hallgatózott, valami egészen 
különös, sohasem hallott hang ütötte meg a fiú fülét. A nap 
már emelkedőben volt, a hang pedig egyre dallamosabban 
csöngött. 

„Milyen különös ének ez! — gondolta magában a fiú. — 



Ilyet még sohasem hallottam!" 
A dal pedig így hangzott: 
 

Ha-hum-weh 
Ha-hum-weh 

Wa-he-dum-nä 
Sru-gua he. 
Ila-hum-weh 
Ha-hum-weh. 

 
Ami annyit jelent, hogy: 

 
A farkas-törzsbe tartozom, 
A farkas-törzsbe tartozom. 

Ő lesz a párom, 
Ő lesz a párom. 

 
Behízelgő leányhang énekelt. A fiú gyönyörködve 

hallgatta. 
— Alighanem ez az a dal, amelyre apám vár — gondolta 

magában, és széles jókedvében nagyot rikkantva, futásnak 
eredt. Otthon szinte beesett az ajtón nagy izgalmában. 

— Jó hírt hozok! — lihegte felindultan. 
De az apja megint csak így felelt: 
— Várj egy kicsit, ne kezdj rá még. Előbb pipára gyújtok. 
Mikor aztán rágyújtott, így szólt: 
— No, most beszélhetsz. 
— Amint ott ültem az erdőben — kezdte a fiú —, fülelve 

minden moccanásra, egyszer csak leányhang csöndült föl 
nyugat felől. Arrafelé fordultam, és figyeltem az éneket. A 
leány ezt dalolta: 

 
A farkas-törzsbe tartozom, 
A farkas-törzsbe tartozom. 

Ő lesz a párom, 



Ő lesz a párom. 
 
— Végre! — kiáltott föl az ember. — Erre vártam. Egy 

távoli falu főnöke küldi hozzánk látogatóba a két leányát. 
Szaladj vissza az erdő felé és figyelj, hallod-e őket. 

A fiú visszament az erdőbe, megint hallotta a dalt. 
Nyomban visszaszaladt apjához. 

— Nemsokára itt lesznek — mondta az apa. — ülj ide a 
hamuba. 

Elővette a lapátot, és teleszórta hamuval a fiú ágyát, ő 
maga pedig legszebb tolldíszét öltötte magára. A fiú 
csodálkozva nézte. Az apja ezt mondta: 

— Ha a lányok belépnek az ajtón, rájuk se nézz, föl se 
emeld a tekintetedet, mert engem akarnak látni, nem téged. 
A fejedet se emeld föl, amíg itt vannak nálunk. 

Nemsokára az ajtó előtt csendült fel a dal: 
 

A farkas-törzsbe tartozom, 
A farkas-törzsbe tartozom. 

Ő lesz a párom, 
Ő lesz a párom. 

 
— Csöndben maradj, egy szót se szólj! — szólt az apa. 
Azután ajtót nyitott a két leánynak. A fiatalabbik egy szép 

kosarat hozott a hátán. L«tette az öreg elé. A fiú kíváncsian 
föltekintett, de az apja rámordult: 

— Nem hajtod le mindjárt a fejedet, adta piszkos kölyke! 
A vendégek körülnéztek. 
„Micsoda egy hely!" — gondolták magukban. 
— Tessék, foglaljanak helyet itt nálunk — kínálgatta az 

ember a vendégeket. Azok levetették ugyan magukról a 
válltakarót, de csöndesen állva maradtak. Az öreg pedig 
hallgatagon pipázott. 

A két leány körülnézett, és látta, milyen mocsokban ül a 
fiú. Mindjárt nekiálltak, kitakarították a házat Leszállt az este. 



A fiú azt sem tudta, mit tegyen, hová legyen. A leányok pedig 
tiszta fekvőhelyet vetettek maguknak a wigwam túlsó oldalán, 
mert nem volt kedvük az öregember mellett leheveredni. 
Mikor a fiú végre elálmosodott, és lefeküdt hamuval beszórt 
ágyára, a lányok odaléptek hozzá, szép csöndesen fölemelték, 
és a saját tiszta ágyukba fektették. 

Eljött a reggel. A fiatalabbik leány tetőtől talpig végigmérte 
a fiút. 

— Ej, de gyönyörű legény! — mondta. 
Aztán így szólt a két leány: — Főzhetnénk valamit! 
Kukoricát és vad rizst főztek, és a fiú velük evett. Az 

öregember csak egyre pipázott, és nézte a fiatalabbik leányt 
— Takaros leány — mondta magában. — Takarítani tud, 

főzni is tud, jó feleség válik belőle. 
Akkor megengedte a fiúnak, hogy fölvesse a tekintetét. 
A fiatalabb leány pedig ismét dalba fogott: 
 

A farkas-törzsbe tartozom, 
A farkas-törzsbe tartozom… 

 
Az öregember tovább szítta a pipáját, a két leány pedig 

hazatért törzséhez. 
Az apa meg a fia békésen töltötték odahaza napjaikat, de a 

fiú gyakran gondolt a két szépséges leányra. 
Egy napon az öreg így szólt a fiához: 
— Megemberesedtél, ideje, hogy útnak indulj. 
— Merre menjek? — kérdezte a fiú. 
Az apja így válaszolt: 
— Keresd föl azt a két fiatal leányt. Az apjuk törzsfőnök. 

Hanem jó íjat és nyilakat kell magaddal vinned. Itt van 
néhány, próbáld ki őket, mielőtt elindulsz. Szerencsét hoznak 
majd a vadászaton. 

Drága holmikat szedett elő egy ládából, és szépen 
felöltöztette a fiatal harcost Még egy hattyúbőrt is 
ajándékozott neki. 



— Vidd magaddal ezt is — mondotta. — Ne félj, nem kell 
sokáig cipelned a fejeden, mert hamarosan életre kél. Akkor 
aztán fordulj meg, és térj vissza ugyanazon az úton, amelyen 
mentél: meglátod majd, mennyi szarvas és medve követi a 
lábad nyomát. 

A fiú elment, majd rövidesen visszatért. Elmondta, hogy 
megfogadta apja tanácsát és csakugyan: annyi medve és 
szarvas került az útjába, hogy se szeri, se száma. Mind 
meglőtte. A legjavát haza is hozta apjának. A hattyú valóban 
megelevenedett, nem győzött gyönyörködni benne, aki látta. 

Amikor a fiú elbeszélte szerencséjét, az öreg fölkiáltott 
örömében. 

— Ügyes voltál, fiam, jól végezted a dolgodat. Eltesszük 
télire ezt a sok húst. Hanem neked már készülnöd kell: holnap 
újra útnak indulsz. De vigyázzál magadra, mert mindenfelől 
veszedelem leselkedik rád. Emitt egy folyón kell átkelned. 
Amott egy vénember vár, aki az életedre tör. Megszólít, arra 
kér majd, segíts neki elpusztítani egy vadmacskapárt, mert 
egyedül nem bír velük. De te ne hallgass rá, csak menj előre 
egyenesen, amerre a szemed lát, máskülönben olyan bajba 
jutsz, hogy sosem érkezel el a városba. 

A fiú megígérte, hogy megfogadja apja tanácsát. 
Akkor az apja előhúzott egy különös alakú holmit. Egy 

lábnyi hosszúságú volt az a holmi, színes bőrszíjakból és a 
jávorszarvas szőréből fonta az öreg. 

— Ezt most fölakasztom erre a kampóra — mondta — és 
amíg jól megy a sorod, itt is marad. De ha veszedelembe 
kerülsz, a kampóval együtt lejjebb ereszkedik. Ha pedig olyan 
alacsonyra száll, hogy a földet éri, akkor tudni fogom, hogy 
meghaltál. 

— Óvatos leszek — fogadta meg az ifjú, és elméjébe vésve 
a sok jó tanácsot, útnak eredt. 

Már csaknem elérte célját, amikor egyszer csak valami zajt 
hallott. Egy vénember állt az úton, és fölötte, egy fa koronáján 



két állat ugrált Az ember próbálta 
lezavarni őket a fáról, de hiába. Az 
ember így szólt az ifjúhoz: 

— Segíts rajtam, kérlek, öld meg 
legalább az egyiket, meglásd nem 
bánod meg! 

Olyan szívhezszólóan könyörgött, 
hogy az ifjú megszánta. Gondolta, 
nemigen történhetik baja, ha 
megteszi, amire az idegen kérte. 
Fogta hát az íját, célzott és lőtt. 

Az idegen pedig megkérdezte tőle, hogy merre tart. 
Amikor megtudta, hova igyekszik a fiú, így szólt hozzá: 

— Maradj itt éjszakára. Hiszen még hosszú út vár rád. 
Jobb, ha csak reggel indulsz. 

Az apa egyre csak a jelt figyelte odahaza. Egyszer csak 
látja, hogy az lefelé ereszkedik, már csaknem a földet érinti. 
Rémülten fölkiáltott: 

— Ó, jaj! A fiam veszélybe került, bajba hozta az az 
ember! 

A fiú elfogadta a meghívást és elhatározta, hogy a 
vénemberrel tölti az éjszakát. Az ember tüzet rakott 
leheveredtek. A vénember mesébe fogott és szebbnél szebb 
történeteket mondott el, míg csak el nem aludt az ifjú. Akkor 
aztán a vénember egy csomó tüskés fakérget hányt fölébe, 
úgyhogy a fiú feljajdult a fájdalomtól. Aztán levetkőztette, 
magára öltötte a szép ruhát, a saját ócskaságait pedig otthagyta 
neki. 

A szép ruha zsebében megtalálta az ifjú pipáját is, meg egy 
foltos szarvasbőr dohányzacskót, melyen két madár ült, és ha 
kellett, megtömte, meggyújtotta gazdájának a pipáját. 

— Úgy, ni, most már minden az enyém! — mondotta 
elégedetten, és útnak indult annak a főnöknek a háza felé, 
akinek az a szépséges két leánya volt. 



Amikor odaért a főnök házához, csak a két fiatal leányt 
találta otthon. A fiatalabbik csalódottan pillantott a 
jövevényre, és így szólt: — Ez nem az az ifjú, akit vártam. 

De az idősebbik nővér ezt felelte: 
— De bizony, hogy ő az! Rajta a szép ruha, vele a 

szarvasbőr zacskó és a kis pipagyújtó madárkák. 
A fiatalabbik nővér nem tudta elrejteni csalódottságát. A 

faluban azonban gyorsan körülfutott a hír, hogy kelet felől 
megérkezett, akit vártak. Az emberek mind odagyülekeztek a 
látására. 

Az idegen elővette a pipáját és megtömte. A két 
kismadárnak kellett volna tűzzel szolgálnia. De bizony a 
madarak meg se moccantak, mert csak az igazi gazdájuk 
szavára hallgattak, idegennek nem engedelmeskedtek. A 
vénember azt mondta, hogy azért nem sikerül a pipagyújtás, 
mert túlságosan sokan állják körül. Az idősebb leánytestvér 
hitt is a szavának. 

Aztán így hencegett a vénember: 
— Ha én egyet köpök, wampum támad a helyén; terítsetek 

hát ki egy szarvasbőrt, szedjétek föl a köpésemet, mert az igen 
drága portéka. 

Aztán nagyokat sercintett, jobbra-balra. Az idősebbik nővér 
sorba fel is szedegette a köpéseket. De egyikből sem lett 
wampum, pedig a vénember minden áldott este köpködött. A 
leány feleségül ment a vénemberhez. Az naponta eljárt 
vadászni, de sohasem sikerült ehető vadat elejtenie. Csupa 
haszontalanságot hordott haza, és megfőzette a feleségével. A 
fiatalabb leány messze elkerülte, már régen észrevette, hogy a 
kis foltos szarvasbőr dohányzacskó nem fogad szót neki. 

Történt egy napon, hogy a fiatalabbik leány kiment a 
mezőre kukoricát törni. Amikor befejezte munkáját, egy 
embert pillantott meg, kissé távolabb egy tűz mellett. 
Közelebb ment hozzá, és látta, hogy mélyen alszik. Amikor 
jobban megnézte, fölismerte benne azt a daliás ifjút, akinek 
érkezésére már olyan régen várt. De jaj, mennyire 



megváltozott! A leány ott állt előtte, és megvárta, amíg 
fölébred. 

— Ki vagy te? — kérdezte az ébredező ifjútól. — Honnan 
jössz, és merre tartasz? 

— Messziről jövök, kelet felől — felelte az ifjú — tegnap 
éjszaka érkeztem ide. 

S azzal elbeszélte történetét. Elmondta, hogy milyen szépen 
szerelte föl apja a nagy útra, és mi történt vele. A leány 
megbizonyosodott a fiú történetének igazságairól. De azért 
nem árulta el magát. Nem mondta meg mindjárt, hogy ő a 
kisebbik leánya annak a törzsfőnöknek, akinek a házához az 
ifjú igyekszik, hanem előbb hazafutott élelemért. 

Csakhamar hússal és frissítő itallal tért vissza, és 
megkínálta a jövevényt. Miközben az ifjú evett, a leány 
folytatta a kukoricatörést, majd munkája végeztével hazatért. 

Amíg a leány a mezőn dolgozott, a vénember többször is 
kérdezősködött utána. 

— Hol a húgod? — tudakolta a feleségétől. — Miért nem 
látogat meg soha, miért nem ül ide mellém, amikor pipázom? 
Ki tudja, nem talált-e valami sebesültfélét odakint a mezőn. 

A fiatalabb leány pedig közben megvallotta az ifjúnak, 
hogy ő kicsoda. Elmondta azt is, hogy az a vénember, aki 
rászedte és kifosztotta az ifjút, most ott pöffeszkedik apja 
házában, és a rablott, drága holmikkal cifrálkodik. Az ifjú e 
szavak hallatára megkönnyebbült. Ezt felelte: 

— Visszaszerzem, ami az enyém. Eredj, és vidd hírül 
apádnak, a törzsfőnöknek, hogy álmot láttam. Ezt az álmot 
mindenkinek meg kell hallgatnia. Én pedig elmondom majd az 
embereknek, hogy a vénember az én kincseimet bitorolja. 
Bebizonyítom, hogy a madarak szótfogadnak nekem, és a 
varázstárgyak, amelyek élettelenek maradtak az ő kezében, 
egy szavamra megelevenednek. 

A törzsfőnök hallgatott leánya szavára, és összehívta a 
nagytanácsot. Az ifjú ekkor előlépett, és elbeszélte kalandját, 
mintha csak álom lett volna. De ahogy a madarakat említette, 



azok hirtelen fölröppentek, és megtömték a pipáját. Amikor 
pedig fejére borította a hattyú tollát, az is megelevenedett. És 
amikor egyet-kettőt köpött, abból megannyi wampum támadt. 
Így aztán a törzsfőnök saját szemével győződött meg arról, 
hogy az ifjú a ruhák jogos tulajdonosa. A vénember kénytelen 
volt mindent visszaadni az ifjúnak, neki pedig szégyenszemre 
saját ócska, ringyes-rongyos ruháját kellett magára öltenie. 

Az ifjú nemsokára feleségül vette a hűséges leányt, 
hazavezette otthonába, és amikor eljött az ideje, híres főnökké 
lett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A GONOSZ ANYÓS 
 

Csippewa 
 
 

Volt egyszer egy vadász, aki nagyon szerette a feleségét. 
Mindig neki adta az elejtett vadak húsának legízletesebb 
falatjait. Ez aztán fölébresztette a vadász anyjának irigységét 
és féltékenységét, mert úgy vélte, hogy ez a figyelem őt illetné 
meg, nem pedig a menyét. A fiatalasszony, aki nem is sejtette 
anyósának rosszallását, nyugodtan megfőzte és megette, amit a 
férje hozott neki. Szelíd, béketűrő asszony volt, aki többnyire 
a háztartási munkával foglalatoskodott, és szeretettel gondozta 
kis gyermekét, meg azt a kis árva fiút, akit magához fogadott. 
Minden igyekezetével azon volt, hogy megnyerje az idősebb 
asszony jóindulatát, kedveskedett neki, amivel csak tudott, és 
nagyon elkeserítette, hogy minden igyekezete kudarccal 
végződött. 

Az anyós sértődöttsége végezetül gonosz indulattá fajult. 
Egyre ádázabb dühöt táplált magában menyével szemben. 
Végül is elhatározta, hogy megöli. Hosszú ideig nem tudta 
kitalálni, hogyan hajtsa végre gonosz tervét, de aztán mégis jó 
ötlete támadt. 

Egy napon eltávozott a kunyhóból, majd egy kis idő múlva 
jókedvűen, vidáman tért vissza. A fiatalasszonyt meglepte, és 
megörvendeztette a hirtelen változás. Az öregasszonyra alig 
lehetett ráismerni: a zsémbes, örökké veszekedő anyós, aki 
kibírhatatlanná tette menye életét, hirtelen jóságos édesanyává 
lett. Képzelhetni a fiatalasszony örömét! Ettől a naptól kezdve 
az öregasszony gyakran eltávozott otthonából, s ráncos arcán 
megelégedett mosollyal tért haza. A fiatalasszonyt furdalta a 
kíváncsiság: tudni szerette volna, mi okozhatta anyósa 
átalakulását. Meg is kérdezte tőle, vajon mi deríti mindennap 
ilyen jókedvre. 



— Ha éppen tudni akarod — 
felelte az öregasszony —, 
megmondhatom. Odalent a tó partján 
gyönyörű szép hintát csináltam 
magamnak. Mindennap hintázom 
rajta egy kicsit, és ez olyan boldoggá 
tesz, hogy még idehaza sem 
palástolhatom a jókedvemet, mindig 
csak mosolyognom kell. 

A fiatalasszony kérte, vigye 
magával, hadd élvezze ő is egy kicsit 
azt a hintát. 

— Holnap velem jöhetsz — válaszolta az anyós. 
De bizony másnap, amikor rákerülhetett volna a sor, hogy a 

fiatalasszony vele menjen, az anyós valami kifogást talált. Így 
történt ez nap nap után. A fiatalasszony kíváncsisága egyre 
fokozódott. Amikor aztán már alig bírta türtőztetni a 
kíváncsiságát, egy napon így szólt az anyósa: 

— Gyere hát velem, elviszlek a hintához. Gyermekedet 
pedig bízd a kis árvára, ő majd ringatja addig. 

A menyecske azonnal ráállt a dologra. Amikor a tó 
partjához értek, egy hajlékony facsemetét pillantott meg, 
amely a víz tükre fölé hajlott. 

— Ez az én hintám — mondotta a vénasszony. 
Levetkőzött, szíjat kötözött a derekára, másik végét pedig a 

facsemetéhez erősítette. Azután nagy lendülettel átrepült a tó 
túlsó partjára. Harsányan nevetett; nagyszerűen 
szórakoztathatta ez a mulatság. A fiatalasszony türelmetlenül 
várta, mikor kerül reá is a sor. 

Mikor anyósa végre megelégelte a hintázást, így szólt a 
menyéhez: 

— No gyere, hadd kössem a derekadra a szíjat. 
A fiatalasszony gyorsan ledobta magáról a ruhát, és hagyta, 

hogy az öregasszony a derekára kösse a bőrszíjat. Mikor 
elkészült, ő is nagy lendületet vett, aggodalom nélkül repült a 



tó fölé a levegőbe. De bizony az irigy vénasszony közben 
elvágta a szíjat, és menye a tóba zuhant. A vénasszony pedig, 
mint aki jól végezte a dolgát, felöltözött a fiatalasszony 
ruháiba, és nyugodtan visszasétált fia kunyhójához. 

De mikor a gonosz vénség etetni akarta a kisgyermeket, az 
keserves sírásra fakadt, és nem akarta elfogadni tőle az ételt. 
Az árva fiú is keserves sírásba kezdett, hiszen a fiatalasszony 
anyja helyett anyja volt, mióta a szülei meghaltak. 

— Hol a kisgyermek anyja? — kérdezte az árva fiú, amikor 
néhány óra eltelt, és mostohaanyja mégsem tért vissza. 

— A hintán — felelte gorombán az öregasszony. 
Amikor a vadász hazatért, mint mindig, most is az elejtett 

vad legfinomabb részeit hozta haza a feleségének. Nem is 
sejtette, hogy a gyermek fölé hajló asszony nem a felesége, 
ezért neki adta oda az ajándékot. Este volt már, és a kunyhó 
félhomályában könnyű volt megtéveszteni a vadászt. Az 
öregasszony menye ruháiban, annak mozdulatait, hangját 
utánozva, érthető módon megtévesztette a férfit. Az asszony 
pedig mohón ragadta magához a finom falatokat, gyorsan 
megfőzte, és megette. 

Hanem az árva gyermeknek olyan nehéz volt a szíve, hogy 
aznap nem tudott elaludni. Éjszaka, amikor mindenki 
szunnyadt, fölkelt és mostohaanyja keresésére indult. Lenn a 
tó partján meg is találta a hintát, meglátta az elvágott szíjat, és 
mindjárt tudta, hogy az asszonyt megölték. Keserves sírásra 
fakadt. Mikor végre sikerült erőt venni magán, hazament és 
csöndben visszabújt takarója alá. Reggel aztán elbeszélte a 
vadásznak, hogy mit látott. 

— Ne szólj a dologról senkinek — felelte amaz —, hanem 
gyere velem vadászni. Este azután menj ki a tó partjára a 
kisgyermekkel, én pedig majd imádkozni fogok Manitouhoz, 
hogy küldje vissza hozzám a feleségemet. 

Így azután a vadász, anélkül, hogy egy árva szól is szólt 
volna anyjának, magával vitte az árva gyermeket a vadászatra. 



Még evéssel sem vesztegették az idejüket, kora hajnalban 
útnak indultak. Naplementekor visszafordultak, és a tó felé 
vették útjukat. Az árva fiú karján hordozta a kisgyermeket. 
Mikor a tó partjára értek, a vadász feketére festette az arcát, és 
igaz szívvel könyörögni kezdett a nagy Manitounak: adja 
vissza szeretett asszonyát. Mialatt ő imádkozott, az árva fiú a 
kicsit szórakoztatta: különös kis dalocskát énekelt neki. A 
gyermek egy darabig csöndben is maradt, de végül is kifáradt 
és megéhezett; sírni kezdett. 

Az édesanyja odalent, mélyen a tó fenekén, meghallotta 
gyermeke zokogását, és egy nagy fehér sirály alakjában 
fölbukkant a víz színére. Kiúszott a partra, ott visszanyerte 
emberi alakját, és gyermeke felé sietett, hogy szívére szorítsa. 
Az árva fiú könyörgött neki, 
hogy térjen vissza hozzájuk. 

— Ó, jaj! — sóhajtotta. — A 
Vízi-Manitou hatalmába estem, 
aki ezüsbéklyóját körém csavarta. 
Soha, de soha nem szabadulhatok 
meg tőle! 

Amint így beszélt, a kisfiú 
észrevette, hogy fényes ezüstlánc 
övezi a derekát, amelynek egyik 
vége a vízbe csüng. Az anya egy 
ideig ott becézgette a gyermeket, azután így szólt: 

— Időm letelt, el kell  hogy hagyjalak. Vissza kell térnem a 
vízi isten otthonába: ott van az én lakásom. 

Megígértette még a kis árva fiúval, hogy a pici gyermeket 
ezentúl mindennap odaviszi. Aztán ismét sirállyá változott és 
elrepült. 

A vadász mindent látott és hallott. Elhatározta, hogy 
másnap este odamegy ő is. 

A következő napon vadászni sem ment, hanem szigorú 
böjtöléssel töltötte idejét, miközben egyre csak Manitou 
jóakaratáért könyörgött. 



Amikor az est leszállt, a férfi elrejtőzött, míg csak a 
felesége meg nem jelent. Amint aztán meglátta, előugrott 
rejtekhelyéről, felemelte lándzsáját, és teljes erővel rácsapott 
vele az övre. Az ezüstlánc egy pattanással kettészakadt, és az 
asszony megint szabad volt. Hazamehetett férje kunyhójába. 

A vadász boldogan vezette haza visszanyert feleségét. Az 
anyós gyanútlanul üldögélt a tűz mellett. De mikor meglátta 
holtnak hitt menyét, akit ő maga dobott a tóba, rémülten ugrott 
fel. De annyira ijedt volt, hogy zavarodottságában megbotlott, 
és egyensúlyát veszítve, belezuhant a tűzbe. Mielőtt a többiek 
észbekaphattak s kimenthették volna, a lángok magasra 
csaptak, sűrű füstfelhő keletkezelt. Mire a tűz elhamvadt, az 
öregasszonynak már nyomát sem találták. Egy nagy fekete 
madár emelkedett fel lassan a füstölgő fahasábok közül, majd 
kirepült a kunyhó füstnyílásán. Soha többé nem látták. 

A többiek pedig sokáig, boldogan éltek együtt, nem zavarta 
őket többé sem a féltékenység, sem a gonosz asszony 
gyűlölete. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



VIDRASZÍV KALANDJAI 
 

Csippewa 
 
 

Egy hatalmas erdő szívében egy névtelen kis tó feküdt; 
partján két gyermek élt. Kicsiny korukban gonosz varázslók 
megölték a szüleiket, és az árvák nem tehettek egyebet: a 
maguk erejéből tengettek életüket. Kettejük közül a kisebbik, a 
fiú, megtanulta az íj és nyíl használatát, és hamarosan olyan 
ügyesen bánt ezekkel a fegyverekkel, hogy kirándulásairól 
csak ritkán tért haza zsákmány nélkül. Vagy egy nyulat terített 
le, vagy valamiféle madarai; ezt aztán nénje földarabolta, és 
megfőzte. 

Ahogy a fiú cseperedni kezdett, érezte: nem rendjén való 
dolog az, hogy más társasága sincs, mint a nővére. Hosszú, 
magányos útjain, élelemkeresés közben az erdőn, gyakran 
elgondolkozott, milyen lehet a nagyvilág, túl a nyugodt és 
csöndes erdő határain. Heves vágyódás fogta el: emberi hangot 
kívánt hallani a fák susogása, a madarak kiáltozása helyett. 

— Vajon léteznek-e kívülünk is indiánok a földön? — 
kérdezte sóvárogva többször is a nénjétől. 

De az újra meg újra csak azt válaszolta: 
— Nem tudom. 
Túlságosan is elfoglalták a házkörüli teendők, s így az ö 

fejében sohasem fordultak meg afféle különös gondolatok, 
mint amilyenek öccse lelkét háborgatták. 

A fiú egy nap olyan fölkavartan tért haza a vadászatról, 
hogy lelkének nyugtalanságát nem rejtegethette nővére előtt. 
A leány aggódó kérdéseire végre is hirtelen kibökte az 
elhatározását: 

— Holnap nekivágok a nagyvilágnak. Készíts nekem tíz 
pár mokasszint. 



A leányt nagyon megdöbbentették öccse szavai, de — mint 
ahogy az egy jó indián leányhoz illik — megtette, amit 
fiútestvére kívánt, és tisztelettudóan hallgatott. 

Az ifjú, akinek Vidraszív volt a neve, másnap már jókor 
reggel elindult. Hamarosan egy tisztáshoz ért, de nagy 
csalódására csak vén, korhadt fatönköket talált ott, semmi 
egyebet. 

— Réges-régen nem járhattak már erre indiánok — 
mondotta magában bánatosan. 

Hogy visszafelé utat ne tévesszen, egy fára akasztott egy 
pár mokasszint, majd folytatta útját. Nem sokkal azután újabb 
tisztásra bukkant. Es ahogy tovább vándorolt, még több más 
tisztást is talált, s mindegyiken emberi lábnyomokat látott 
Mennél tovább jutott annál frissebbnek tűntek föl a nyomok. 
Az irtás még így is meglehetősen réginek tetszett Ezért aztán 
útjának minden állomásán otthagyott egy-egy pár mokasszint, 
és tovább ment, hogy emberi lényekre találjon. 

Végül is egy indián falucskát pillantott meg maga előtt 
Amint megközelítette vegyes érzések — öröm, és remegő 
izgalom — lepték meg, ami 
nem is volt csoda, hiszen kora 
gyermeksége óta nem 
találkozott emberrel a nénjén 
kívül. A falu előtti tisztáson 
néhány maga korabeli 
gyermekkel találkozott. Ezek 
éppen labdáztak, és kedvesen 
hívogatták a jövevényt, hogy 
játsszék velük. A fiúból 
nyomban elpárolgott a 
veleszületett szorongás és a 
félénkség, szívvel- lélekkel 
részt vett a játékban. Új 
pajtásait meglepte ügyessége és 
mozgékonysága, és hogy 



megtiszteljék, elvezették a tanácsházba, bemutatták a 
főnöküknek. 

A főnöknek két leánya volt. Az egyiket Jóságnak, a másikat 
pedig Gonoszságnak hívták. A vendég fülének kissé 
különösen hangzottak ezek a nevek, és nem csekély volt a 
zavara, amikor a főnök arra kérte, hogy vegye feleségül a 
leányait 

— Szívesen elveszem Jóságot — jelentette ki az ifjú. 
De a főnök nem alkudott. 
 — El kell venned mind a kettőt — felelte határozottan. 
Hősünk nem tudta, mitévő legyen, mert egyáltalán nem 

volt szándékában feleségül venni a mérges tekintetű, csúf 
testvért. Törte a fejét hogyan oldhatna kereket. 

— Megyek, és fölkeresem Eztésezt — mondotta végül, és 
megnevezte az egyik labdázó társát. 

Azután gondosan felöltözött, mint aki ünnepélyes 
látogatásra készül. 

Mihelyt olyan távol jutott a főnök kunyhójától, hogy nem 
láthatták, futásnak eredt Gyorsan, ahogy csak a lábától kitelt, 
beszaladt az erdőbe. A lányok pedig csak várták, hogy 
reménybeli vőlegényük visszatérjen. Jó néhány óra eltelt, de 
az ifjú csak nem érkezett vissza. Nyugtalankodni kezdtek hát 
és keresésére indultak. 

Leszállt az éj. A fiatal Vidraszív meglassította lépteit 
— Most végre biztonságban vagyok — gondolta magában. 
Nem tudta, hogy a nővérek értenek a varázslás 

tudományához, hogy is tudhatta volna? Ment, mendegélt, 
egyszer csak vad kacajt hallott a háta mögött. Fölismerte 
Gonoszság sipító hangját és mindjárt tudta, hogy fölfedezték 
szökését és a nyomában vannak. Gyorsan körülnézett, hogy 
hol rejtőzködhetne el. Nem volt ott más búvóhely, mint egy 
sűrű lombú fenyőfa koronája. A gondolatot tett követte. 
Fürgén fölmászott a fára. Hanem hát korai volt az öröme. 

Alig helyezkedett el a lombok között újra felhangzott a 
leányok kacagása. Ott álltak a fa alatt és hozzáláttak, hogy 



kidöntsék a fát. De hát Vidraszív is konyított valamit a 
varázslás tudományához. Letépett egy fenyőtobozt a fa 
tetejéről, földobta a levegőbe, ráugrott és meglovagolta. Vagy 
fél mérföldnyire vitette magát a széllel. Eközben a nővérek 
serényen döntögették a fát. Úgy belemerültek a munkába, 
hogy észre sem vették, hogy madaruk elröpült. De amikor a 
hatalmas fenyő végül is a földre zuhant, és sehol nem találták 
rajta az üldözöttet, úgy méregbe jöttek, hogy tulajdon hajukat 
tépték. 

Csak a következő estére sikerült ismét Vidraszív nyomába 
érniük. A fiú ezúttal egy cédrusfa odvában húzódott meg. Ügy 
gondolta, hogy a lányok baltája nem bír majd a kemény fával. 
De lebecsülte a nővérek erejét. A fa hamarosan megingott 
ütéseiktől. Vidraszív védőszelleméhez fohászkodott, hogy 
törje el legalább az egyik leány baltáját. 

Kívánsága azonnal be is teljesedett. De a másik leány annál 
buzgóbban folytatta a munkát. Most azért imádkozott 
Vidraszív, hogy törjön el a másik balta is. Ez a kívánsága is 
beteljesedett. 

A nővérek azt sem tudták, hová legyenek haragjukban. 
— Úgy látszik, erővel nem tudjuk megfogni — mondotta 

az egyik. — Próbálkozzunk hát ravaszsággal. Amelyikünk 
sikerrel jár, azé legyen a fiú. 

E szavakkal elváltak egymástól. Egyik jobbra indult, a 
másik balra. Vidraszív föllélegzett, előbújt rejtekhelyéről, és 
útnak eredt. Egy napi járásnyira úgy gondolta, hogy végre 
biztonságban érezheti magát. Leterítette hát a takaróját, és 
elindult, hogy valami élelmet szerezzen. A szerencse kedvezett 
a vadásznak, úgyhogy hamarosan egy szép hóddal tért vissza. 
De mekkora volt a meglepetése, amikor takarója helyén egy 
csinos kunyhót pillantott meg. 

— Megint ezeknek a leányoknak a keze lehet a dologban! 
— morogta magában, készen arra, hogy kereket oldjon. 

Hanem a kunyhóból kiszűrődő fény olyan melegen, olyan 
hívogatóan ragyogott feléje, ő pedig olyan fáradt és éhes volt, 



hogy legyőzte félelmét, és belépett az ajtón. Odabenn egy 
magas, vézna asszonyt talált: sápadt volt és a szeme éhségről, 
mohóságról árulkodott. De azért nem volt éppen csúnya. 
Átvette a hódot a fiatal vadásztól, és nekiállt, hogy megfőzze. 
Hanem miközben a tűzhely körül foglalatoskodott. Vidraszív 
észrevette, hogy az asszony maga eszi meg a legjobb falatokat, 
csak a kevésbé ízletes darabokat tálalja föl neki. Márpedig az 
ilyen viselkedés nem méltó egy indián háziasszonyhoz. 
Vidraszív szemrehányást is tett neki mohóságáért. Miközben 
beszélt, látja ám, hogy különös változáson megy keresztül a 
fiatalasszony. Vonásai egyre inkább megnyúltak, egyre inkább 
megvékonyodtak, aztán egyszerre farkassá változott, és 
kiosont az erdőbe. 

Így derült ki, hogy az asszony nem volt más, mint 
Gonoszság, aki csinossá varázsolta magát, de telhetetlen, 
falánk természetét nem titkolhatta el. 

Vidraszív nagyon megörvendett, hogy leleplezte a leányt, 
és folytatta útját. Egy idő múlva nagyon elfáradt. Leterítette 
takaróját, és vad után nézett. Ezúttal még több hódot ejtett el. 
Odavitte arra a helyre, ahol a takaróját hagyta. De nagy volt 
csodálkozása, mert megint egy szép kis kunyhó állt a takaró 
helyén! Menekülni lett volna kedve, de a fáradtság meg az 
éhség ottmarasztotta. 



— Talán Jóságot találom itt — gondolta. — Bemegyek és 
ha fekhelye mellett látom a takarómat, ez annak a jele lesz, 
hogy hajlandó feleségül jönni hozzám. 

Belépett a kunyhóba. Egy csinos asszonykát talált ott, aki 
házimunkával foglalatoskodott. És valóban: Vidraszív takarója 
ott volt kiterítve a fekvőhelye mellett. Az asszony megnyúzta 
és megfőzte a hódokat. A legjobb falatokat férjének tálalta föl. 
Az nagyon elégedett volt asszonyával. 

Éjszaka Vidraszív halk neszre ébredt. Föltekintett, s úgy 
rémlett neki, mintha a feleségét látná, amint nyírfakérget 
rágcsál. Reggel elmondotta az asszonynak, hogy mit álmodott. 
Az nem nevetett az álmán, hanem nagyon komolyan nézett 
maga elé. 

— Mondd meg nekem — szólt Vidraszív — miért 
vizsgálgattad meg olyan alaposan azokat a hódokat, amelyeket 
tegnap hazahoztam? 

— Mert rokonaim voltak — válaszolta az asszony — az 
unokanővérem, a nagynénikém, meg a nagybátyám. 

Vidraszív nagyon megörvendett ennek a hírnek, hiszen a 
vidrák, az ő totem-rokonai mindig jó barátságban éltek a 
hódokkal. Megígérte hát, hogy azontúl sohasem öl hódot, 
hanem csak őzre és madarakra vadászik. 

Így aztán Vidraszív és felesége, Jóság, boldogan éltek 
egymással sokáig. 

 
 

 
 
 
 



A TÚLVILÁGI MENYASSZONY 
 

Csippewa 
 
 

Történt egyszer, hogy egy fiatal algonkin harcos 
menyasszonya meghalt a lakodalom előtti napon. Mielőtt ez a 
szomorú dolog megtörtént, az ifjú a legbátrabb és 
legleleményesebb harcosok, a legügyesebb vadászok közé 
tartozott. Ettől kezdve azonban mintha minden bátorsága 
egyszeribe cserbenhagyta volna. Hiába unszolták társai, 
barátai, hogy vegyen részt közös vadászataikon, ne üljön 
tétlenül, mint akit az élet dolgai már nem érdekelnek. Mennél 
többet beszéltek neki, annál jobban elszomorodott. Minden 
idejét ott töltötte a leány sírjánál. 

Egy alkalommal, amint bánatos tekintettel maga elé 
meredve üldögélt, öreg emberek szavára lett figyelmes. Arról 
beszélgettek, hogy van egy út, amely a szellemek országába 
vezet. Úgy gondolták az öregek, hogy az az út valamerre dél 
felé van. A reménység érzése dobogtatta meg a fiatal harcos 
szívét. Elindult a dél felé vezető úton. 

Amint vándorolt mintha folyton hazája földjének ismerős 
tájain járt volna. Ugyanolyan folyók, hegyek, tavak és erdők 
mentén haladt sehol sem látott semmi rendkívülit. De végre, 
többnapos fáradságos utazás után, úgy rémlett neki, mintha 
változnék a tájék. Az ég kékebbnek látszott, a préri 
termékenyebbnek. Tüneményes szépségű volt az egész vidék. 
A fiatal harcos az öregek kihallgatott beszédére gondolt és úgy 
vélte, hogy most már a szellemek országához közeledik. 
Amikor egy hatalmas, sűrű erdőből kilépett egy kis kunyhót 
pillantott meg egy magas dombtetőn. Gondolta, a kunyhó 
lakói talán útba igazíthatják. Fölkapaszkodott hát a 
dombtetőre, és megszólított egy magányos, idős férfit, aki az 
ajtóban állott: 

— Meg tudnád-e mutatni az utat a Szellemek Országa felé? 



— kérdezte. 
— Igen! — válaszolta az idős férfi megfontolt 

ünnepélyességgel, miközben ledobta magáról hattyúprém 
köpenyét. — Alig néhány nappal ezelőtt itt a kunyhómban 
pihent meg az, akit te keresel. Követheted, találkozhatsz vele, 
de csak úgy, ha a testedet itt hagyod nálam. Látod amott, azt 
az öblöt? Azon keresztül eljutsz a Boldogság Szigetére. De 
annyit előre megmondok, hogy nem könnyű dolog eljutni oda. 
Nem gondolod meg magad? Nem akarsz visszatérni? 

— Ó, nem, nem! — kiáltotta az ifjú lelkesen. 
És amint e szavakat kiejtette, máris úgy érezte, hogy 

hirtelen súlytalanná válik. Amint körülnézett, a vidék is 
teljesen megváltozott körülötte. Minden megszépült és 
légiessé vált, maga pedig könnyedén, pillanatok alatt hatolt 
keresztül sűrű bozótokon, és tudta, érezte, hogy már 
szellemmé változott, és a Szellemek Országa felé utazik. 

Amint elérte azt az öblöt, amelyet az öreg mutatott, nagyon 
megörvendett, mert a parton egy kikötött kenura bukkant. 
Egyetlen darab fehér kőből volt kivájva, és úgy tündöklött a 
napfényben, mint valami szép ékszer. A fiatal harcos nem 
vesztegette az idejét, gyorsan beszállt a kenuba. Alighogy 
elhagyta a partot, máris megpillantotta bájos jegyesét. Az is 
éppen kenuba szállt, és evezett, mintha csak az ő mozdulatait 
utánozná! Egymás mellett eveztek a Boldogság Szigete felé. 
Gyönyörű, erdővel borított kis sziget volt ez, a tó közepén, úgy 
tündöklött, mint valami ezüstbe foglalt smaragd. 

Mikor úgy körülbelül félúton jártak, hirtelen vihar tört ki, 
hatalmas hullámok tornyosodtak a vízen, majdhogy el nem 
nyelték a két kenut. Sok-sok ember szállt a veszedelmes vízre 
időközben, s nem egy halálát lelte a dühöngő viharban. De az 
ifjú és jegyese bátran állta a küzdelmet, sosem veszítették 
szem elöl egymást. Azért volt ez így, mert jók voltak és 
ártatlanok, és az Élet Ura úgy határozott, hogy épségben 
érkezzenek a szépséges szigetre. így sikerült nehéz viaskodás 
árán végül is partra vezetniük kenuikat. 



Kéz a kézben sétáltak a szerelmesek a sziget belseje felé. 
Szemük, fülük alig tudott betelni a sok gyönyörködtető 
szépséggel. Nyomát sem látták már a vihar pusztításának. A tó 
sima volt, mint a tükör, az ég tiszta, mint a kristály. Az ifjú és 
a leány úgy érezték, hogy akár örökké is szívesen itt 
maradnának. 

Amint így sétálgattak, egyszer csak megszólalt egy finom, 
édes hang, és arra kérte az ifjú harcost, hogy térjen vissza földi 
hazájába. 

— Be kell fejezned földi pályádat — suttogta lágyan a 
hang. — Dicső törzsfőnök válik majd belőled. Vezesd bölcsen 
és igazságosan népedet, és ha földi életed véget ér, visszatérsz 
majd jegyesedhez, aki most már örökre megőrzi fiatalságát és 
szépségét. 

A fiatal harcos tudta, hogy ez a hang nem lehet másé, mint 
az Élet Uráé, s ezért fájdalmas szívvel elbúcsúzott jegyesétől. 

Most már azonban reménység fűtötte szívét, hiszen tudta, 
hogy a jövő új és tartósabb találkozást ígér. 

Visszatért hát az öregember kunyhójába, s ott visszakapta a 
testét. Megfogadva a szelíd hang parancsát, hazatért, és jó 
atyja lett népének. Hosszú-hosszú éveken keresztül vezette 
népét; igazságos és jóságos kormányzásával mindazok szívét 



megnyerte, akik csak ismerték. Életének tisztasága 
megkönnyítette útját a Boldogság Szigete felé, amikor annak 
ideje elkövetkezett, és ott, szerető jegyesével együtt elnyerte 
az örök boldogságot. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WENEBOJO KALANDOZÁSAI 
 

Csippewa 
 
 

Wenebojo, a nap fia, miután megtörte testvérei hatalmát, 
ismét vándorútra indult. Keresztülvágott az erdőn. Késő őszre 
járt az idő. Addig ment, míg el nem érte a folyót, amelyet már 
teljesen elborított a jég. Akkor egy farkascsordát pillantott 
meg. Gyorsan elbújt előlük. De a farkasok egyre közeledtek. 
Mikor már majdnem odaértek hozzá, Wenebojo kibújt a bokor 
mögül és így szólt hozzájuk: 

— Gyertek ide, testvéreim! Messze földről jöttem, 
gyalogszerrel, fölkeresselek benneteket, mert hallottam, hogy 
valahol errefelé tanyáztok. Mikor utoljára láttalak benneteket, 
még kis farkaskölykök voltatok! Aligha emlékeztek rám. 

A farkasok hittek Wenebojo szavának, és odamentek 
hozzá, öten voltak, egy vén farkas és négy fiatal. De Wenebojo 
nem tudta megkülönböztetni egyiket a másiktól: egykorúnak 
nézte őket. Ezért ravaszul megdörzsölte a szemét, és úgy tett, 
mintha rosszul látna, s azt mondta, nem tudná megállapítani, 
melyikük a legöregebb. Akkor az egyik farkas a legidősebbre 
mutatott, és így szólt: 

— Ez a mi apánk. 
Wenebojo odalépett az öreg farkashoz, és bátyjának 

szólította. Így lett Wenebojo a farkaskölykök bácsikája. 
Most már alaposan szemügyre vette a négy kölyköt, hogy 

meg tudja őket különböztetni egymástól. Beszédbe elegyedtek. 
A farkasoknak nem volt otthonuk, erre-arra barangoltak, 
akárcsak Wenebojo. Most is mehetnékük volt már, és 
Wenebojo arra kérte őket, hogy vigyék magukkal őt is, mert 
nem szívesen kóborol egyedül. 

— Nem tarthatsz velünk — felelte az öreg farkas —, mert 
mi nagyon gyorsjárásúak vagyunk. 



— Dehogynem! — felelte Wenebojo. — Előre engedjük a 
fiatalokat, mi ketten pedig szép kényelmesen nyomon 
követjük őket. 

Az öreg farkas megsajnálta Wenebojót, hogy annyira 
szeretne velük menni, és beleegyezett. Előre engedték hát a 
fiatalokat, ők ketten meg utánuk ballagtak. De bármennyire 
szaporázta is lépteit Wenebojo, az öreg farkas még így is egy 
jó fejhosszal előtte járt. 

A fiatal farkasok eközben szarvasra bukkantak, és hajtani 
kezdték. Mind a négyen más-más irányba futottak: az öreg 
farkas meg Wenebojo látta a nyomukat a hóban. Egyik nyom 
hosszú ugrásokra vallott, a másik rövid léptekre. 

— Mit gondolsz, melyikük éri el elsőnek az őzet? — 
kérdezte az öreg farkas. 

Wenebojo az egyik nyomra mutatott: 
— Amelyik a leghosszabbat ugorja. 
— Nem hiszem — felelte az öreg farkas. — Inkább az, 

amelyik a legszaporábban szalad. 
Hamarosan élénk vitába elegyedtek. Hangos vitatkozással, 

szaporán követték a nyomokat. 



Elöl ment az öreg farkas, utána Wenebojo. Egyszer csak 
látták, hogy az egyik fiatal farkas fejjel rohant neki egy fának, 
mégpedig olyan erővel, hogy az egyik foga kitörött, és 
belefúródott a fa törzsébe. 

— Húzd ki azt a nyilat a fából, — mondta az öreg farkas 
Wenebojónak, — és add vissza annak, aki elvesztette. 
Wenebojo kereste a nyilat, de csak egy farkasfogat látott. Nem 
volt kedve arra, hogy engedelmeskedjék az öreg farkasnak, s 
ezért így válaszolt: 

— Minek hurcoljam magammal ezt a kutyafogat? 
— Ne fecsegj annyit — mondta a farkas. 
Azzal ő maga húzta ki a fogat a fából, és íme, valóban nyíl 

volt a kezében. Wenebojo látta a nyilat. 
— Majd én viszem — ajánlkozott. 
Az öreg farkas odaadta. Mentek tovább. Nemsokára elérték 

a helyet, ahol a farkasok megölték az őzet. Már csak a csontjai 
maradtak meg belőle. A fiatal farkasok tele hassal, jóllakottan 
heverésztek a csontok körül. Az öreg farkas rászólt 
Wenebojóra, hogy készítsen helyet a húsnak. Wenebojo sehol 
sem látott ugyan húst, de mert a farkas is tisztást söpört maga 
körül, szót fogadott. 

Mikor elkészültek, az öreg farkas így szólt az egyik fiához: 
— Add a hús felét Wenebojónak. 
A fiatal farkas odalépett Wenebojóhoz és kihányta, amit 

megevett. Utána a többiek is így cselekedtek. Wenebojo és az 
öreg farkas pedig megették a kihányt húst. 

Akkor az öreg farkas megparancsolta a fiainak, hogy 
építsenek házat. Az egyik hozzá is fogott, hogy wigwamot 
építsen. Nem volt ugyan semmi anyaguk a házépítéshez, de 
azért megcsinálták. Az egyik farkas körbe járt, és Wenebojo 
egy idő múlva látta, hogy kész a wigwam. 

Meg is telepedtek ott. A fiatal farkasok naponta elmentek 
vadászni. Wenebojo és az öreg farkas egész idő alatt ki sem 
mozdult a wigwamból. 



A fiatal farkasok mindennap friss húst hoztak haza, és 
mindig gondosan összeszedték a megölt vadállatok csontját. 
Egy idő múlva azt mondta az öreg farkas, hogy az egyik 
kölyke készítsen zsírt és faggyút a csontokból, de a többiek 
nem nézhetik, hogyan csinálja. 

Wenebojóhoz pedig így szólt az öreg farkas: 
— Kérlek, ne nézz oda, amikor a zsír és a faggyú készül. 

Ismerlek, tudom, hogy nem szoktál engedelmeskedni, nem 
hallgatsz a jó szóra. De most annyit mondok, hogy ajánlatos 
lesz szótfogadnod, mert ha munka közben bárki akár csak egy 
pillantást vet is a farkasra, a csont kicsúszik a kezéből, és 
kiveri a szemét. 

A többi farkas bebújt a takaró alá, és a szemét is eltakarta. 
Azt hitték, hogy Wenebojo is ezt teszi. Mikor mindenki a 
takaró alatt volt, a fiatal farkas nekilátott a munkának. 
Wenebojo is letakarta a fejét. 

Amint ott fekszik, hallja ám, hogy a farkas rágja-ropogtatja 
a csontokat. De azért nem nézett oda. Hanem csak egy darabig 
győzte, egyre jobban furdalta a kíváncsiság. Tudni szerette 
volna, hogyan is készül faggyú meg zsír a csontból. Wenebojo 
takarója ócska volt és lyukas; egy lyuk éppen a szeme tájára 
esett. Kikukucskált rajta, és látta, hogy zsír csöpög a farkas 
száján, amint a csontokat rágcsálja. 

De akkor a csont kiugrott a farkas kezéből, és szemen 
találta Wenebojót. Wenebojo fájdalmában felugrott 
fekvőhelyéről, nyomában a többiek is sorra-rendre. Wenebojo 
a szemére szorította a kezét, és azt mondta, hogy a farkas 
ütötte meg. 

— Biztosan ránéztél — mondotta az öreg farkas —, 
különben nem sebesültél volna meg. 

— Dehogyis néztem rá, ő jött ide, és megütött! 
Akkor az a farkas, aki zsírt meg faggyút készített, 

abbahagyta a munkát. Valamennyit már elkészített ugyan, 
mielőtt Wenebojo megzavarta, de nem folytathatta a dolgát, 
úgyhogy a farkasok nem jutottak elég zsírhoz. 



A farkasok továbbra is ott maradtak a wigwamban. 
Mindennap eljártak vadászni. így ment ez egy-két hónapon 
keresztül. Egy napon, Wenebojo kijelentette, hogy ö is tudna 
zsírt és faggyút csinálni a csontokból. Megörvendtek ennek a 
többiek, mert már minden zsírjuk és faggyújuk elfogyott. 

— Kezdj hozzá — mondották. 
Wenebojo azonban mielőtt 

nekikezdett volna, így szólt a 
farkasokhoz: 

— Senki se nézze, hogyan 
dolgozom, bújjatok mind a takarótok 
alá. Wenebojo tudta jól, hogy melyik 
farkas ütötte meg a csonttal. 
Nekifogott a munkának, azon a 
módon, ahogy a farkastól látta. De 
nem sok zsírt csinált. Hamarosan 
felállt, odament, ahol a farkasok 
feküdtek, és szemen vágta azt a 
farkast, akire haragudott. 

A farkas szűkölni kezdett, de Wenebojo így szólt: 
— Nem tehetek róla. Rám néztél, és a csont kiugrott a 

kezemből. 
 
 
 
 
Ezek után az öreg farkas gondolkodóba esett: 
— Eljöhet még az az idő, hogy Wenebojo kárt tesz 

bennünk — mondta magában. 
Elhatározta, hogy búcsút vesz tőle. Azt mondta neki, hogy 

fiaival együtt más vidékre vándorol, de otthagyja vele azt az 
egyet, akivel Wenebojo leginkább összebarátkozott Wenebojo 
megörült ennek, és barátságosan elbúcsúzott a farkasoktól. A 
fiatal farkas pedig ott maradt vele, és szeretettel gondozta, ételt 
is hordott neki. 



A farkas csak ritkán volt otthon. Naphosszat vadászott, az 
erdőt járta. De sosem maradt el későig, napszállta előtt mindig 
hazatért. 

Történt egyszer, hogy Wenebojo hiába várt rá, csak nem 
akart jönni. Már az éjszaka is leszállt, de a farkas még mindig 
nem tért haza. 

— Talán eltévedt az erdőben — gondolta Wenebojo. 
Kiment az erdő szélére és megdöngetett egy száraz 

fatörzset, hogy ha a farkas utat tévesztett, a hang hazavezesse. 
Kiáltozott is, de válasz nem jött. A farkas egész éjszaka nem 
tért haza. 

Wenebojo másnap korán reggel elindult a farkas 
nyomában, hogy megkeresse. Egész nap követte a nyomot. 
Estefelé elért egy helyre, ahol a farkas megkergetett egy őzet. 
Itt hamarosan megtudta, hogy mi történt unokaöccsével, a 
farkassal. Az őz keresztülszökött a folyón, a farkas 
utánavetette magát, de elvétette az ugrást, és beleesett a vízbe. 

Ezt pedig a víz alatt lakó mánidók 
intézték így, mert megelégelték, 
hogy Wenebojo az erdőben 
garázdálkodjék. Ha tovább is tűrték 
volna, nem maradt volna vad a 
környéken. Ezért kellett a farkasnak 
a vízbe vesznie. 

"Wenebojo nagyon 
megharagudott a mánidókra, és 
bosszút fogadott: 

Úgy bánok el én is a mánidókkal, 
mint ők az én unokaöcsémmel — 
fogadkozott. 

Hazatért a wigwamjába. 
Körülnézett, és amikor 
megpillantotta unokaöccse elárvult 
fekhelyét, valósággal tombolt 
dühében. Megtalálta unokaöccse 



gyöngysorát is. Megcsókolta, és a nyakába akasztotta. 
Másnap pedig íjat és nyilat készített. Az íjat cédrusfából 

hasította; két nyílvesszőt is faragott hozzá. 
Meleg napokon a mánidók feljönnek a víz alól, és a 

tóparton meg szundikálnak. Wenebojo lement a partra, és ott 
kiszáradt, vén fatönkké változott. Várta, remélte, hogy jó idő 
lesz, szélcsend, és melegen süt majd a nap. Így is volt, teljes 
négy napon keresztül. 

A mánidókat a szép idő kicsalta a partra. Wenebojo 
csendben várakozott, és a vizet figyelte. Látta, hogy örvénylik 
a víz, és erről mindjárt tudta, hogy a mánidók a part felé 
közelednek. Hamarosan ott is termettek, és leheveredtek a 
parton. Wenebojo találgatta, hogy melyik lehet a főnökük. 
Ketten voltak nagyobbak és erősebbek a többinél. 

Egy nagy kígyó megpillantotta a fatönköt a folyó partján. 
Addig sosem látta ott ezt a fatönköt. így szólt: 

— Ezt a fatönköt eddig sosem láttam itt. Hátha ez éppen 
Wenebojo. Tőle minden kitelik. 

Egy másik kígyó azonban így felelt: 
— Ugyan! Dehogyis! Hogy lehetne ez Wenebojo? Nem 

elég nagy mánido ő ahhoz, hogy átváltozzék. 
— Mindjárt meggyőződöm róla — mondta a nagy kígyó. 
Azzal felsiklott a dombra, reátekerődzött a fatönkre és 

megszorította. Szorongatta, szorongatta, de Wenebojo meg 
sem érezte a szorítást. Akkor a kígyó még erősebben 
szorította. Négyszer is nekirugaszkodott, egyre nagyobb 
erővel. Mikor negyedszer szorította meg a fatönköt. Wenebojo 
fájdalmat érzett. Már éppen mozdulni akart, amikor a kígyó 
eleresztette. Lement a dombról, és így szólt társaihoz: 

 Igazatok volt: az a fatönk nem Wenebojo. 
A mánidók hamarosan elaludtak a napsütésben. Nagyon 

meleg volt. Mikor Wenebojo látta, hogy mind alusznak, szép 
csöndesen leereszkedett a dombról, és átlépve a többi mánidót, 
egyenesen az egymás mellett heverő két főnökhöz lépett. 
Elővette az íját és előbb az egyikbe, azután a másikba lőtte a 



nyilát. Erre aztán a mánidók, a két sebesült főnökkel együtt a 
vízbe menekültek. 

Wenebojo nem tehetett egyebet, mint hogy a folyó mentén 
leballagott a tóhoz, amelyben a mánidók eltűntek. Útközben 
meglátott egy kis madarat, amely egy faágon ült, és a vizet 
nézte. 

— Mit csinálsz itt? — kérdezte Wenebojo. — Miért lesed a 
vizet? 

A kismadár így válaszolt: 
— Figyelem, hogy mikor veti föl a víz Wenebojo 

unokaöccsének beleit. 
— Van nálam valami, ami Wenebojo öccséé volt — 

mondta Wenebojo, és felkúszott a fára a madárhoz. — Ha 
akarod, neked adom. Nyújtsd ide a nyakadat, hadd akasztom 
rá ezt a gyöngysort. 

A kis madár úgy is tett, és Wenebojo ráakasztotta a 
gyöngysort, és meg akarta a gyöngysorral fojtani a madarat. 
De a madár kicsúszott a keze közül, és magasabb ágra szállott. 
A gyöngysort is magával vitte, de a tarkóján, ahol Wenebojo 
megmarkolta, összekuszálódtak a tollak. 

— Te kutya, te tolvaj! — kiáltotta Wenebojo. — Maradj 
csak ilyen senkiházi egész életedben! Az emberek pedig 
nevezzenek ezentúl gistumanisinnk, jégmadárnak. 

 

 
 
Azóta is kócos a feje ennek a madárnak, és fehér 

gyöngysort visel a nyakán. 
Wenebojo pedig ment tovább. Nem is tudom, hogy hová, 

csak ment, ment a tölgyerdőn keresztül. Egyszer valami 
emberfélét pillantott meg. Amikor közel ért hozzá, látta, hogy 
egy öregasszony gyűjtögeti a rőzsét. Egy köteget éppen a 
hátára dobolt. Ijedten nézett a közeledőre. 



— Nem Wenebojo vagy? — kérdezte, miután alaposan 
szemügyre vette. 

 Nem, nem vagyok Wenebojo — felelte amaz. — Hiszen 
ha Wenebojo volnék, te már nem élnél. Ha vele találkoznál, 
biztosan megölne. 

Az öregasszony hitt neki. Wenebojo pedig így folytatta: 
— Mondd csak, nagyanyó, minek kell neked az a rőzse, 

amit összeszedtél? 
— Megmondom neked, kisunokám — felelte az 

öregasszony. — Ez a rőzse hozzásegít, hogy megtaláljam 
Wenebojót. Elszórom az erdőben, és ha bárhol is megreccsen, 
odaküldik rá a vizet. Hogy miért történik mindez? Azért, 
kisunokám, inert Wenebojo kis híján megölte a két főnököt. 
Csak nekem köszönhető, hogy a főnökök még élnek, mert én 
mindent megteltem értük, amit csak tehettem. 

— Nagyanyó, mit teszel, hogyan gyógyítod ezeket a 
főnököket? — kérdezte Wenebojo. 

— Nem gyógyítom őket, csak orvosságot készítek 
számukra. 

— Énekelsz is, amikor orvosságot készítesz? 
— Énekelek bizony, fiam.  
— Mit énekelsz, és mi a neve annak az éneknek? 
— Az ének neve: Wenebojo-ének, és így hangzik: 
 

Hó, Wenebojo, a nyilad végét, 
Hó, Wenebojo, a nyilad végét, 

Kiszívom, ha tudom, a számmal, 
Kiszívom, ha tudom, a számmal. 

 
Az öregasszony azt is elmondotta, mivel gyógyítgatja a 
főnököket. Mikor Wenebojo már alaposan kivallatta, még azt 
is megtudakolta, hogy merre megy az öregasszony. Azután 
útjára bocsátotta. 

Mikor az öregasszony elindult, Wenebojo hátulról fejbe 
vágta, megölte. Azután lenyúzta a bőrét, és magára öltötte. 



Nagyszerűen ráillett, csak éppen a lábikráját nem takarta be. 
Erre Wenebojo fölkapta az öregasszony baltáját, és lecsapta 
vele a lábikráját. Most már úgy állt rajta az öregasszony bőre, 
mintha ráöntötték volna. Hátára vette a rőzsét, és elindult arra, 
az öregasszony mulatta. 

Ment, mendegélt. Egy idő múlva egy kis városba ért, oda, 
ahol a királyok laktak. Nem tudta, merre menjen, ezért egy 
gondolkozott. Kis gyermekek szaladtuk eléje, és ezt kiáltották: 

— Itt jön a nagyanyó! Hazajött! 
Hanem Wenebojo rossz irányba tartott, mert nem tudta, 

merre van az öregasszony otthona. Wenebojo megkérte a 
gyermekeket: 

— Ó, kedves kisunokáim, vezessetek haza! Úgy elfáradtam 
a hosszú úton, hogy alig látom az utat magam előtt! 

Így aztán a gyermekek hazavezették. Késő este volt, mire 
Wenebojo elérte az öregasszony házát. Hamarosan érte is 
jöttek, hívták a főnökökhöz, hogy gyógyítsa őket, mert azok 
bizony még mindig betegeskedtek. Ment is mindjárt, de nem 
tudta, merre laknak a főnökök, és rossz irányba indult. Valaki 
aztán meglátta, hogy rosszfelé tévelyeg, és megmutatta, merre 
menjen. 

Belépett a házba, és meglátta a két főnököt az ágyban. Az 
ajtón farkasbőr függött, Wenebojo unokaöccsének bőre. 
Wenebojo leült a wigwam egyik sarkában. Onnan nézte az 
ajtót, amelyen bejött. Az ajtófélfán, mindkét oldalon, kígyók 
ültek. Egyenesen Wenebojóra szegezték tekintetüket, és látták, 
hogy a jövevény nemigen hasonlít az öregasszonyra, aki ide 
szokott járni. Gondolták is, hogy aligha lehet az, és ezért 
szemmel tartották. 

— Jobban teszitek, ha nem meregetitek rám a szemeteket 
— mondta nekik Wenebojo az öregasszony képében —, mert 
akkor semmit sem tehetek ezekért a főnökökért. 

Akkor az öregasszony bőrébe bújt Wenebojo orvosolni 
kezdte a királyokat. Fogott egy csörgőt, és énekelni kezdett, 
ahogy az öregasszony tanította: 



 
Hó, Wenebojo, a nyilad végét. 
Hó, Wenebojo. a nyilad végét. 

Kiszívom, ha tudom, a számmal. 
Kiszívom, ha tudom, a számmal! 

 
Mikor befejezte az éneket, odakúszott a főnökök fekhelye 

mellé, és meglátta nyilának rovátkolt végét a testükben. Épp 
csak egy gondolatnyira kandikált ki a bőrük alól. Szájával 
megragadta az egyik nyíl végét, és még beljebb nyomta a 
főnök testébe. így ölte meg az egyik főnököt. Azután 
odakúszott a másikhoz, és ugyanígy végzett vele is. Mikor a 
másik főnököt is elpusztította, fölugrott és kiszaladt a 
wigwamból. Futtában átbújt egy rőzsekötegen, amely az 
útjában hevert. Hamarosan egy másik köteget pillantott meg az 
útjában: azon keresztüllépett. Amint körülnézett, látta, hogy az 
egész környék rőzsével van tele. Átugrotta a rőzsét és futott, 
ahogy csak a lába bírta. Rohantában hangokat hallott maga 
mögött: 



— Itt van Wenebojo! Recseg a rőzse! 
Wenebojo pedig keresztülugrott valamennyi rőzsekötegen, 

és futott, ahogy csak tudott. 
Egyszer csak nagy zajt hallott maga mögött. Mindjárt tudta, 

mi lehet az: jön a víz utána. Körülnézett, hol egy domb, 
amelyen menedéket találhatna. Szerencsére meglátott egyet a 
közelben. Fölszaladt a tetejére. A dombon egy nagy fenyőfa 
állt: annak tövében pihent meg Wenebojo. De a víz csakhamar 
elöntötte a dombtetőt. Wenebojo nem tehetett egyebet, 
fölkapaszkodott a fenyőfa tetejére. 

— Testvér — szólt Wenebojo a fához — nyújtózzál kétszer 
akkorára, mint amekkora vagy! 

A fa szótfogadott, és fölemelte Wenebojót. A fa még 
négyszer is megnyújtózkodott, de negyedszerre azt mondta 
Wenebojónak, hogy most már nem nőhet magasabbra, többet 
igazán nem tehet az érdekében. Wenebojo a fa tetején 
ágaskodott: a víz egészen a szájáig ért, de akkor a víz is 
megállott. 

 

 
 

Wenebojo egyszer csak megpillantott egy állatot a vízben. 
Nem látta tisztán, miféle állat az, pedig nagyon erőltette a 
szemét. Ahogy nézte, nem is egy állatot pillantott meg, hanem 
többet: hódot, pézsmapatkányt, vidrát. 

Legelsőnek a vidrát szólította meg: 
— Testvér — mondotta neki — nem szállnál le a víz 

fenekére, hogy felhozz onnan egy kis földet? Ha megteszed, 
szárazföldet teremtek belőle, azon éldegélünk mi ketten: te 
meg én. 

— Megpróbálom — felelte a vidra — de alig hiszem, hogy 
sikerül. 



Nekirugaszkodott, lebukott a víz alá. De félútnál nem jutott 
tovább: megfulladt. A víz fölvetette a hulláját, ott lebegett a 
víz színén. Wenebojo kihúzta, megnézte a száját és a mancsát. 
Látta, hogy mindkettő tiszta, egyetlen szem iszap sincs rajta. 
Rálehelt a vidrára és a vidra megelevenedett. 

— Találtál valamit? — kérdezte Wenebojo. 
— Semmit — felelte a vidra. 
A hódot is megszólította Wenebojo. Azt is arra kérte, 

hozzon fel földet a meder fenekéről. Neki is megígérte: 
— Ha megteszed, szárazföldet teremtek kettőnk számára, s 

ott élünk majd együtt. 
— Megpróbálom — ígérte a hód, és valóban úgy is tett. 
Hosszú ideig volt odalent, de aztán egyszer csak őt is 

fölvetette a hullám, megfulladt. Wenebojo kihúzta, rálehelt, és 
a hód kinyitotta a szemét Akkor Wenebojo gondosan 
megvizsgálta a száját meg a mancsát nincs-e rajta legalább egy 
szemernyi iszap. De nem talált. 

— Láttál-e földet a víz fenekén? — kérdezte Wenebojo. 
— Láttam — felelte a hód — csakhogy nem tudtam 

fölmarkolni belőle semmit. 
Hiába próbálkozott hát a két állat, mind a kettő póruljárt. 

Ott lubickolt a vízben a pézsmapatkány is. Wenebojo nem sok 
ügyet vetett rá, olyan csepp állat volt. De hogy a másik 
kettővel nem boldogult, végül mégis megszólította: 

— Nem akarnál szerencsét próbálni te is? Hátha sikerül 
fölhoznod egy kis földet. 

A pézsmapatkány így válaszolt: 
— Megpróbálhatom. 
S azzal alábukott. 
Wenebojo a parton várakozott. Várt, várt türelmesen. 

Végre a pézsmapatkányt is fölvetette a hullám, de inkább holt 
volt mint eleven. Wenebojo kihúzta, és alaposan szemügyre 
vette minden porcikáját Az állat szorosan összezárta a mancsát 
a szája is csukva. Wenebojo szétfeszítette a karmokat a 
pézsmapatkány egyik mellső lábán, és egy szemernyi földet 



talált. Kivette. Így tett a másik mellső, és a két hátsó karmával 
is. Mindegyikben egy-egy morzsányi földet. És a szájában is 
talált egy morzsácskát. 

Wenebojo gondosan összeszedte mind az öt morzsát, aztán 
életet lehelt az elalélt pézsmapatkányba. A morzsákat pedig a 
tenyerére tette, és a Nap felé fordította, hogy a napsugarak 
megszárítsák. Amikor megszáradtak, szétszórta őket a víz 
fölött. Egy kis sziget keletkezett belőlük. 

Wenebojo, a hód, a vidra meg a pézsmapatkány mindjárt 
oda is költözött a szigetre! Wenebojo fölmarkolt egy jó 
marokkal a sziget földjéből, és azt is a levegőbe szórta. A 
sziget erre megnőtt. Ahány marék földet szórt szét Wenebojo, 
annyiszor nőtt meg a sziget. A víz alatt elő állatok mind 
előjöttek, és megtelepedtek a szigeten. Megunták már az életet 
odalent, és amikor hírét vették, hogy Wenebojo szárazföldet 
teremtett, valamennyien ott akartak élni. És Wenebojo egyre 
több földet szórt szét, és a sziget egyre nagyobb lelt. 

 

 
 

Egyszer, nem is tudom mikor, Wenebojo szóba elegyedett 
egy adikkal. Az adik olyan, mint a jávorszarvas, de sokkal 
gyorsabban fut nála, és valahol északon lakik. Még sose láttam 
adikot, mert errefelé egy sincs. Wenebojo tudta jól, milyen 
gyorslábú állat ez az adik, ezért megkérte, hogy nézze meg, 
mekkora a szárazföld, amelyet ő csinált. Az adik szótfogadott, 
és körülfutotta a földet. Hamarosan visszatért azzal, hogy a 
föld nem valami nagy, aligha tud eltartani ennyi élőlényt. 

Wenebojo ekkor tovább szórta a földet, és tovább 
növesztette a szigetet. Erre, arra, amarra szórta a földet, 
közelre, távolra, amennyire az erejétől tellett. Amikor pedig 
már megelégelte, megint előhívta az adikot, hogy tapasztalja 
ki, elég nagy-e már a föld. Az adik elment, de nem jött vissza 



soha többé. Annyira belefáradt a loholásba, hogy ott maradt, 
ahol ma is él. Északon van a hazája. 

Időközben Wenebojo elfelejtette, hogy mennyi borsot 
törtek az orra alá a mánidók. Látta, hogy az adik nem tér 
vissza, és megunta a hiábavaló várakozást. Fölkerekedett hát, 
és ide-oda járkált a földön. Erre is ment, arra is ment, megállás 
nélkül. Szakadatlanul úton volt. Azt se tudta már, hogy merre 
jár, miért jár, csak éppen ment, cél nélkül. Egyszer aztán egy 
tó partjára ért. Csinos volt a tájék, csupa finom homok, a tó 
pedig akkora, hogy a túlsó partja már nem látszott. Csupa vizet 
látott maga előtt Wenebojo, amerre nézett. Azt a vizet látta 
maga előtt, amelybe bele akarták fullasztani. Letelepedett és 
játszani kezdett a homokban. Egy kis idő múlva megunta azt 
is, fölkelt és dél felé indult a part mentén. Mennyire boldog 
volt, hogy szabadon vándorolhat! Elfelejtette a mánidók 
gonoszságát, nem is gondolt már rájuk. 

Játszadozott a tóparti homokban. Csinált egy nagy 
homokdombot, és mivel nagyon tetszett neki ez a játék, a tó 
partján több dombot is csinált 
Azóta is ott látni őket: 
Wenebojo műve mindahány. 
Ezt a helyet úgy hívják, hogy 
Kawapikwadawangag, de azt 
már nem tudom, hogy a fehér 
emberek minek nevezik. Az 
indián neve annyit tesz mint: 
„homokhalom a parton". 

 Wenebojo megunta a 
játékot dél felé indult 
Északon, ahonnan mi 
származunk, most egy tenger 
van. Wenebojo egyenesen 
délnek tartott a part mentén. 
Nem tudom, meddig ment 
csak annyit tudok, hogy 



elhagyta a Napot is, amely ott száll le, a látóhatáron túl. 
Egyszer, amint ott mendegélt a tenger partján, eszébe jutott 

az az eset, amikor a mánidók megharagították. Leült a tenger 
partjára, lábát a vízbe lógatta, és hangosan elsírta magát. Sírt, 
csak egyre sírt és azon töprengett, mit is tehetne, hogyan is 
állhatna bosszút rajtuk. Így szólt a földhöz, mondván: 

— Akárki rejtőzködik is a föld alatt kihúzom onnan, és a 
felszínre hozom. Akárhányan vannak is, mind felhozom, ha 
akarom, és itt játszom velük a földön, mert a föld az enyém. 

Azt beszélik az indiánok, hogy négyféle mélység van 
egymás alatt. A legmélyebb nem olyan, mint az, amelyben mi 
élünk: ott örökös a sötétség. Egy mánido él ott, aki a föld alatti 
birodalom ura. Mind a négy föld alatti mélységnek ő 
parancsol. 

Ez a legfőbb mánido meghallotta Wenebojo szavát. De 
Wenebojo ismét megszólalt. Ezúttal az égre vetette tekintetét: 

— Akárki lakik is odafönt, akárhány mánido, megragadom 
valamennyit, és lerántom ide, a földre. Játszom velük. Azt 
teszem velük, amit akarok. Még az eget is lerántom, ha 
kedvem tartja. 

Wenebojo ekkor mélyet lélegzett, és a föld behorpadt. 
Aztán felzokogott, és az ég nagyot reccsent olyat szólt mint 
amikor a jég meghasad. 

Az égnek négy magassága van. A legfölső magasság 
mánidója ugyanolyan hatalmas, mint a föld alatti birodalomé. 
Az égben soha sincs éjszaka. Ennek a mánidónak nincs neve, 
ha az emberek szólnak hozzá, akkor Gicsimánidónak, Nagy 
Szellemnek szólítják. Mi emberek, a négy föld alatti mélység 
és a négy mennybéli magasság között élünk. 

A föld alatti legfőbb mánido megparancsolta futárának, 
hogy szedje a lábát, kérdezze meg a Gicsimánidót hallotta-e, 
mivel fenyegette meg őket Wenebojo. A futár 
engedelmeskedett. Megkérdezte a Nagy Szellemet hallotta-e 
mit mondott Wenebojo. 



— Hallottam — felelte a Gicsimánido —, hiszem is, hogy 
állja a szavát Megmondtam, hogy vigyázzatok, meg ne 
haragítsátok. 

A futár visszatért a föld alatti mánidóhoz, és így szólt: 
— Wenebojo meg is teszi, amit mondott így mondta a 

Gicsimánido. 
Wenebojo pedig így szólt magában: 
— Mihelyt fölkelek ültőhelyemből, teljesítem ígéretemet. 
A mánidóknak semmi keresnivalójuk sem volt a földön, 

hiszen az egyedül Wenebojo tulajdona volt A legalsó föld 
alatti birodalom mánidójának semmi köze a mi földünkhöz, 
amelyen élünk. Csak a régi birodalom volt az övé: az a föld, 
amelyen Wenebojo annak előtte élt. 

 
A föld alatti birodalom mánidója azt üzente a 

Gicsimánidónak, hogy jöjjön le hozzá. A Gicsimánido le is 
ment. A föld alatti mánido így szólt hozzá: 

— Szívesen megadod Wenebojónak, amit neki szántál? 
A Gicsimánido így válaszolt: 
— Szívesen megadom, ha Wenebojo elfogadja. 
A föld alatti mánido így szólt: 
— Hát akkor szólítsuk meg őt! 
Gicsimánido pedig oda akarta hívni Wenebojót. 



A két mánidónak sietős volt a dolga, hiszen nem tudhatták, 
mikor kel fel Wenebojo a homokból, hogy beváltsa ígéretét. 
Elküldöttek hozzá az egyik fullajtárt. Az így szólt 
Wenebojóhoz. 

— A két nagyapád látni kíván. 
De Wenebojo nem válaszolt. Még csak az arcizma sem 

rándult Csak ült tovább a homokban. Az összes mánidók 
nagyon féltek, valamennyien, hogy ha Wenebojo egyszer 
felkel, beváltja fenyegetését Egymás után küldték hozzá a 
követeket, mindenkit megkértek a közvetítésre, akit csak 
találtak, de Wenebojo senkire sem hallgatott Miután mindenki 
sorban próbát tett s kudarcot vallott a mánidók nagyon 
megijedtek. Tanakodni kezdtek, mit tegyenek. Vajon kire 
hallgatna Wenebojo? Nekiálltak, hogy megkeressék. 

Valahol, messze északon, a tenger partján lakik egy állat. 
Úgy hívják: vidra. Fehér a színe, mert az nem olyan 
közönséges vidra, mint amilyen mifelénk tenyészik. Fehér 
vidra. Nincs karja, csak olyan kis szárnyféle libegője. Addig-
addig keresték a mánidók, míg megtalálták ezt a fehér vidrát. 
Éppen lubickolt a vízben. A két mánido elmondotta neki, hogy 
Wenebojo senkivel sem áll szóba. A vidra így felelt: 

— Ide hívom. Rám hallgatni fog. 
És a vidra megkereste Wenebojót, 
A vidra olyan hangosan kurjantott rá Wenebojóra, hogy az 

ég is beleremegett. Wenebojo is meghallotta a hangot, de nem 
tudta, kinek a hangja. Mikor a vidra a tenger közepére ért, még 
egy nagyot, kiáltott. Aztán kimászott a partra, föl egy domb 
tetejére, és ott harmadszor is nagyot kiáltott. Azután átúszott a 
másik tengerre. Félúton ismét nagyot kiáltott. Wenebojo a 
tenger partján ült. A vidra kiáltását a tenger is visszhangozta. 
Wenebojo a hang irányába fordította a fejét, kíváncsi volt, 
miféle hang az. Nem látta a vidrát. Jóval később vízesés 
zajához hasonló hangot hallott. Hosszú időbe telt, míg 
észrevette a közeledő állatot, de csak akkor ismerte fel, amikor 



már mellette állt. Akkor látta Wenebojo, hogy a vidra fehér, 
csak a szeme világít feketén. 

Így szólt a vidra Wenebojóhoz, mondván: 
— Érted jöttem, kedves unokaöcsém. Nagybátyáid látni 

kívánnak. 
— Ejnye! — mondta Wenebojo. — Nem kellene 

engedelmeskedned nekik! Biztosan csak azért küldtek, mert 
tudják, hogy rokonok vagyunk. No jó, veled megyek. De 
annyit megmondok, hogy megteszem, amit ígértem. 

A vidra elvezette Wenebojót oda, ahol a mánidók 
várakoztak. Mikor odaérkezett, a mánidók hellyel kínálták 
Wenebojót. Wenebojo leült. A föld alatti birodalom mánidója 
pedig így szólt hozzá: 

— Most megajándékozunk valamivel, majd meglátod mi 
az. Ha elfogadod, az utánad következő emberek is mind így 
fognak cselekedni. 

Wenebojónak nem volt sem apja, sem anyja. 
Wenebojo csak ült, ahová leültették, és egy szót sem felelt. 

A föld alatti birodalom mánidója ekkor egy agyagtömböt 
gyúrt, és letette Webenojo elé. Aztán egy kagylót rakott az 
agyagtömbre, elővette csörgőjét és megrázta. Rázta, egyre 
csak rázta a csörgőt, és valamit beszélt. Egyszer csak 
abbahagyta, és akkor az agyagforma megmozdult, mintha 
emberi alakot készülne ölteni. A mánido erre megint megrázta 
a csörgőt, és megint beszélt valamit. Mikor abbahagyta, 
látnivaló volt, hogy az agyag emberré változott. 

Wenebojo csak ült és nézte, hogy mit csinál a mánido. De 
az folytatta: tovább beszélt, miközben rázta a csörgőjét. Aztán 
abbahagyta, és az emberalak nagyot lélegzett. A mánido újra 
megrázta csörgőjét, és ezzel befejezte művét. Wenebojo látta, 
hogy az emberalak nem más, mint egy indián asszony. A föld 
alatti birodalom mánidója letette csörgőjét, és így szólt a 
Gicsimánidóhoz: 

— Most rajtad a sor, hogy ajándékot készíts Wenebojónak. 



A Gicsimánido is nekifogott a munkának, ő is agyagot 
rakott halomba, és emberalakot formált belőle, a tetejére pedig 
egy kagylót helyezett. Azután kivette az asszony alsó bordáját, 
és beillesztette az agyagfigurába. Akkor csörgőjét rázva, 
beszélt valamit. Aztán abbahagyta, és az agyagfigura emberi 
képet öltött. Megint megrázta a csörgőt, és amikor megint 
abbahagyta: az alak lélegzeni kezdett. Folytatta a munkát, és 
mikor végleg abbahagyta: egy férfi-ember kelt fel ott a földről. 

Most már egy emberpár állott ott: egy férfi s egy asszony. 
A föld alatti birodalom mánidója pedig így szólt 

Wenebojóhoz: 
— Látod, mit csináltunk? Ez a mi ajándékunk, fogadd el. 

Ezek az emberek, akiket a mánidók teremtettek, ezek lettek 
Wenebojo szülei. Nem az igaziak ugyan, de azért így nevezte 
őket. Egészen olyanok voltak, mint Wenebojo igazi apja, 
anyja: a Nap és az egykori földi asszony. Nem volt nevük. 
Wenebojo nem „apámnak", „anyámnak", hanem csak 
„bácsikámnak", „nénikémnek" szólította új szüleit. Csak ha 
együtt emlegette őket akkor mondta, hogy: „szüleim". 

Ezután a mánidók tanítani kezdték Wenebojót Mindent 
elmondottak neki a Midewiwinről, a varázstáncról. Így szóltak 
hozzá: 

— Ezt a táncot járják majd az indiánok. 
Mindent elmondottak erről a szertartásról. Mind, 

valamennyi mánido együtt volt ekkor, nem is tudom hányan. 
Az első emberpár, amelyet a mánidók teremlettek, kemény 
volt akár a kagyló. Arra szánták őket, hogy örökké éljenek. 
Azt akarták a mánidók, hogy száz esztendeig éljenek 
egyfolytában, azután négy napig aludjanak, és megint éljenek 
tovább, még száz esztendeig. Így határozta ezt a mánidók 
tanácsa. Valamennyien így akarták. A világmindenség minden 
mánidója ott volt. Mindenkit meghívtak, az egyetlen 
Nekajiwegizik kivételével. Ez a Nekajiwegizik Wenebojo 
testvérbátyja volt és valahol a föld alatt bujdokolt. 
 



Itt követte el a hibát a 
Gicsimánido, mert 
gondolnia kellett volna arra, 
hogy Nekajiwegiziket is 
meghívja a tanácsba. Mert 
ha nem is volt ott a 
tanácskozáson, mégis, 
mindent tudott, ami ott 
történt. 

— Hiába tervezgettek, 
úgysem juttok semmire vele 
— mondotta. 

— Én már megcsináltam 
az emberek számára az utat 
a másvilágra. Mindenkinek, 

aki a földön él, meg kell járnia ezt az utat. 
Nem tehettek ellene semmit. Hiábavaló volt a mánidók 

elhatározása: el volt rendelve, hogy az embereknek meg kell 
halniuk. A Nagy Szellem vétette el a dolgot, mert nem hívta 
meg Wenebojo bátyját a tanácsba. 

 

 
 

De csak az indiánok járnak ezen az ösvényen a túlvilágra. 
A fehér emberek más úton járnak. Nem tudom, miféle út az, 
lehet, hogy létrán jutnak fel oda. Ha azonban különböznek is 
útjaink, annyi biztos, hogy halála után minden ember a 
másvilágra jut. Mindent megtehetsz ott, amire kedved 
szottyan: egyik helyről olyan gyorsan eljuthatsz a másikra, 
amilyen gyorsan csak akarsz, olyan korú lehetsz, amilyen 
éppen lenni szeretnél. Ha pedig vissza óhajtasz térni a földre, 
hogy az emberek segítségére légy, azt is megteheted. Az 
indiánok mindenütt megsegítik fiaikat: ezért van az, hogy 



összesen csak két indián esett el ebben a háborúban. Négy nap 
alatt jutnak el az indiánok a másvilágra. Ott már semmi baj 
sem érheti őket. 

Wenebojo ma is él, és hallja amit most róla beszélünk. 
Biztosan vidáman felkacag, ha eszébe jut hogyan élt fiatal 
korában itt a földön, és mennyi ostobaságot művelt. De 
gondolatainkban nem tud olvasni. Arra csak a Nagy Szellem 
képes. 

Amit most elmondottam, azt bárki meghallgathatja, aki a 
Midewiwin társaságához tartozik. Egy részére akkor tanítják 
meg az embert, amikor a Midewiwin-vallási közösséghez 
csatlakozik. Más részét halotti torokon mesélik. A Midewiwin 
új tagjainak onnan kezdik a történetet, hogy Wenebojo a 
parton ül, és eszébe jut mit tettek vele a mánidók. A történet 
utolsó részét azoknak az embereknek mesélik, akik férjüket 
feleségüket, vagy leányukat vesztették el. Azért mondják el 
nekik, hogy a mesére figyeljenek, ne gondoljanak a bánatukra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A CSILLAG-LEÁNY 
 

Csippewa 
 
 

A csippewa-törzsbeli indiánok szép történeteket tudnak 
arról, hogy Algon, a vadász hogyan nyerte el feleségül egy 
csillag leányát. 

Amint egyszer a prérin mendegélt, megpillantott egy kis 
kerek foltot: mintha lábbal tapodták volna le ott a füvet. Ezen 
kívül sehol sem látszott semmiféle lábnyom a prérin. Az ifjú 
vadász, aki annak előtte sohasem látott ilyen „tündérkört", 
nagyon elcsodálkozott, és elbújt a magas fűben, hátha 
valamiféle magyarázatot talál a rejtélyre. 

Nem kellett sokáig várakoznia. Kis idő múlva halk 
muzsikát hallott. De az a muzsika olyan könnyű és olyan édes 
volt, hogy Algon ilyenről addig mégcsak nem is álmodott. A 
zene egyre jobban közelített feléje, egyre erősödött, egyre 
szépült; úgy tetszett, mintha odaföntről jött volna. Algon az ég 
felé emelte a szemét, s a mennybolt áttetsző kékjében egyszer 
csak egy kis fehér foltocskát pillantott meg, amely szálló 
felhőhöz hasonlított. Amikor ez a felhőféle már a közelében 
járt, az ámuló vadász meglátta, hogy nem is felhő, hanem 
kecses fűzfakosár, tizenkét szépséges leány ül benne. A 
muzsika pedig, amelyet Algon hallott, nem volt egyéb, mint a 
leányok hangja. Különös, bűvös dalokat énekeltek. Egyenesen 
a tündérkör felé tartottak, és ott aztán olyan káprázatos 
táncokat lejtettek, hogy öröm volt nézni őket. 

Hanem az első elragadtatás után Algon alaposabban 
szemügyre vette őket. És attól fogva mást sem látott, mint a 
legkisebbik tündért. Olyan törékeny, eleven teremtés volt, 
olyan légiesen karcsú, hogy az izmos vadász szinte attól félt, 
hogy puszta leheletével kárt tehetne benne. 



Algon egy szempillantás alatt szenvedélyes szerelemre 
gyúlt a bájos tündér iránt. Hirtelen felugrott a fűből, hogy 
magához ragadja, s hazavigye. Hanem a földön túli 
teremtmények gyorsabbak voltak nála. Választottja ügyesen 
kisiklott ölelő karjaiból, és a kosár felé futott, a többiek pedig 
követték, és egy pillanat sem telt belé, máris a levegőbe 
röppentek. És ismét felzendült az édes, földön túli dal. 

 
A vadász vigasztalhatatlan volt. Visszatért kunyhójába. 

Hiába próbálta kiverni fejéből a csillag-leányt, sehogy sem 
tudta elfeledni. Másnap visszament a prérire, és lefeküdt a 
fűbe, úgy hallgatta a szép éneket, amely a tündérek 
közeledését jelezte. Végül is feltűnt az égen a fűzfakosár. A 
tizenkét légies tünemény leszállt, és táncot lejtett, éppúgy, 
mint az előző napon. Algon ismét kéUégbeesett kísérletet tett, 
hogy megfogja a legkisebbet, de megint csak kudarcot vallott. 

Pedig az egyik csillag-leány így szólt a többihez: 
— Maradjunk itt, hátha valamilyen földi táncra akar 

megtanítani bennünket ez a halandó ifjú! 
De bizony a legkisebb leány hallani sem akart erről. így hát 

most is fölkerekedtek valamennyien, és a fűzfakosár 
csakhamar megint felröppent, és eltűnt velük. 



Szegény Algon hazatért, és még boldogtalanabb volt, mint 
valaha. Egész éjjel álmatlanul hánykolódott a fekhelyén. 
Folyton csak a szépséges, elérhetetlen tündér járt az eszében, 
aki láthatatlan láncokkal béklyózta magához á szívét és az 
agyát. 

Korán reggel visszatért a tündérkörhöz. Körülnézett, hogy 
mit is csináljon, s egyszer csak egy ott heverő üres fatönkön 
akadt meg a szeme. Fölvette, hát egy sereg egér tanyázott 
benne. Varázsszer-bugyrának erejével gyorsan egérré változott 
ő maga is. Gondolta, hogy a tündérleányok így sosem fedezik 
föl kilétét. 

Amikor eljött az ideje, ismét leereszkedett a fűzfavessző 
kosárka, és utasai vidáman ugráltak ki belőle. Jókedvűen 
szökdécseltek a varázskörben. De a legkisebbik nővér 
egyszerre csak fölfedezte az odvas fatönköt, amely az előző 
napon még nem volt ott. Ijedtében léggyé változott. A többiek 
jót kacagtak a félénkségén, és megnyugtatásul fölfordították a 
fatönköt. Az egerek szétfutottak. A csillag-leányok fürgén 
utánuk vetették magukat, és egytől egyig megölték mind, az 
egy Algon kivételével. Mert amint a legkisebbik csillag-leány 
ráemelte kezét, Algon hirtelen megrázkódott, és 
visszaváltozott emberré, gyorsan karjába kapta a leányt, és 
szaladt vele a faluja felé. A többi tündér pedig rémülten 
menekült vissza Csillag-országba. 

Otthon Algon feleségül vette a tündérleányt. Jóságával és 
kedvességével hamarosan meg is nyerte a szívét, és boldogan 
éltek együtt kettecskén. Hanem a tündérleány sehogy sem 
tudta elfeledni otthonát és szeretteit, titokban búslakodott is, 
hogy férjét meg ne bántsa, magában egyre az elveszett 
tündérországot siratta. 

Egy napon, amikor kicsi fiával odakint járt az erdőn, 
vesszőkosarat font magának, ugyanolyant, mint amilyenben a 
földre lejött. Sok-sok virágot szedett a réten, és mindenféle 
ajándékot a csillag-nép számára, azután beültette kicsi fiát a 
kosárba, maga is beült, s elénekelte a varázsdallamot, amelyre 



még jól emlékezett. Csakhamar fölröppent a kosár, és a 
csillagleány eltűnt a kék levegőégben. Apja, a főnök, 
szeretettel fogadta. 

Algon vigasztalhatatlan volt, amikor megtudta, hogy 
felesége és kisfia elhagyta. Nem tudta, mihez kezdjen, hogyan 
kövesse őket. Nap nap után kijárt a prérire a varázskörhöz, és 
keserves jajszóval siratta elveszett boldogságát. De múltak az 
évek, és kedvesei csak nem akartak visszatérni. 

Közben a fiatalasszony és fia már-már el is feledték Algont 
és a földi otthont. Hanem a fiú, amint fölcseperedett, 
meghallotta a történetet, szerette volna fölkeresni az apját. 
Anyja beleegyezett, és elhatározta, hogy ő is a fiúval tart. 
Miközben az útra készülődtek, ezt mondogatták nekik o 
csillag-népek: 

— Hozzátok magatokkal Algont is, és mondjátok meg 
neki, hogy hozzon magával minden elejtett vadállatból és 
madárból valami kis jegyet. 

Algon, aki azóta is a varázskör közelében töltötte minden 
idejét, kimondhatatlanul boldog volt, amikor megpillantotta 
visszatérő feleségét és fiát. Szívesen ráállt, hogy kövesse őket 
Csillag-országba. Nekilátott a reá kiszabott feladatnak, és 
elindult vadászni. Hosszú időbe telt, amíg a vidék minden 
ritka, becses madarának és állatának egy-egy példányát 
sikerült elejtenie. Mikor végre együtt voltak a jegyek — egy-
egy toll, egy-egy karom —, berakodott a fűzfavessző kosárba. 
Aztán beültette feleségét és fiát, beült ő maga is, és útra keltek 
Csillagország felé. 

A csillag-nép nagyon megörült Algon különleges 
ajándékának, és a főnök engedélyével ki-ki vett belőle 
magának. Azok, akik valamilyen állat farkát vagy karmát 
kapták, annak az állatnak az alakját öltötték, akik pedig 
madártollhoz vagy szárnyhoz jutottak, madárrá változtak. 
Algon, feleségével és fiával együtt a fehér sólyom tollait 
választotta magának, és mind a hárman alászállottak a 
prérikre: utódaik mind a mai napig ott tanyáznak. 



AZ ORVOSSÁG EREDETE 
 

Cseroki 
 
 

Valamikor réges-régen — így mesélték a régi öregek —, 
az állatok emberi nyelven beszéltek, és barátságban, 
egyetértésben éltek az emberekkel. Az emberek azonban 
idővel nagyon elszaporodtak, és kiszorították lakhelyükről az 
állatokat. Azok, szegények, kénytelenek voltak erdőkbe és a 
föld puszta, kietlen vidékeire húzódni. így aztán hamarosan 
feledésbe ment a régi barátság. 

Hanem a viszály akkor mélyült el közöttük igazán, amikor 
az emberek föltalálták a gyilkos fegyvereket, s tömegesen 
kezdték pusztítani az állatokat, csak azért, hogy húshoz és 
bőrhöz jussanak. 

Az állatok eleinte nem értették a dolgot, és nagyon 
elcsodálkoztak. Hamarosan megharagudtak azonban, és 
bosszút fogadtak az emberek ellen. 

A medvetörzs tanácskozásra hívta össze tagjait A 
tanácskozáson a törzsfőnök, a Vén Fehér Medve elnökölt. 
Miután számosan súlyos szavakkal marasztalták el az 
emberiség vérszomjas tetteit a medvék egyhangúlag 
elhatározták, hogy hadat üzennek az embernek. Csak az volt a 
bökkenő, hogy nem volt fegyverük. Végül is, egyikük 
tanácsára, abban egyeztek meg, hogy az ember-csinálta 
eszközöket kell az emberek ellen fordítani. Azt hitték, hogy az 
emberek legpusztítóbb fegyvere az íj és a nyíl, elhatározták hát 
hogy ők is íjat és nyilakat készítenek maguknak. Kerítettek 
egy íjnak való hajlékony faágat. Ezután az egyik medve 
föláldozta magát beléből a többiek elkészítették az íj húrját 
Mikor a fegyver készen volt, a medvék kipróbálták. Csak 
akkor derült ki, hogy medvekarommal nem lehet az íjat 
felajzani. Egy medve erre levágta a karmait és mindjárt 
sikerült is célba találnia. A Vén Fehér Medve azonban igen 



bölcsen megjegyezte, hogy a 
dolognak mégsincs sok 
értelme, mert karom nélkül 
egy medve sem boldogulhat az 
életben. Hogyan is tudna 
nélküle fára mászni, élelmet 
szerezni! Ha valamennyien 
elvesztenék karmaikat, éhen 
pusztulnának. 

Eközben a szarvasok is 
gyűlést hívtak össze, a Kis 
Szarvas elnökletével. Azt 
határozták, hogy azokat a 
vadászokat, akik minden szó 
és bocsánatkérés nélkül 
szarvast ölnek, köszvénnyel 
sújtják. Ezt mindjárt tudatták 
is a közel eső indián település 
lakóival; azt is tudomásukra 
hozták, mit kell tenniük, ha a 
szükség kényszeríti őket, hogy 
szarvasra vadásszanak. 

Ha egy szarvast elejtenek, a 
Kis Szarvas azonnal a 
helyszínre siet és a halott 
szarvas teteme fölé hajolva 
megkérdezi a kiszabadult 
szellemet, hogy hallotta-e a 
vadász imáját, és megbocsát- e 
neki. Ha a lélek igennel 
válaszol: minden rendben van, 
és a Kis Szarvas elmegy; de ha 
a válasz tagadó, akkor egészen 
a kunyhójáig követi a vadászt, 
és köszvénnyel sújtja, 



úgyhogy tehetetlen nyomorék marad, míg csak él. 
Így is történt. És hiába próbálta némely feledékeny vadász 

— nem tudva, hogyan kell bocsánatot kérnie az elejtett szarvas 
szellemétől — megtéveszteni a Kis Szarvast. Az ilyen vadász 
hiába rakott aztán máglyákat, hogy eltérítse útjából a 
szarvasok főnökét, sorsa mindig beteljesedett. 

A halak és a hüllők ugyanakkor együttes gyűlést tartottak, 
hogy tanácskozzanak teendőik felöl. Azt a törvényt hozták, 
hogy lidérces álmokkal gyötrik meg a nyugalmukra törő 
embereket. Úgy érzik majd az emberek, hogy óriáskígyók 
tekerőznek rájuk halálos szorítással, és azok a halak 
harapdálják a testüket, akiket megöltek. 

A madarak és a rovarok más apróbb állatokkal együtt, a 
hernyó elnöklete alatt tanácskoztak. Mindegyikük sorra 
elmondta a véleményét. Valamennyien egyetértettek abban, 
hogy hadjáratot kell indítani az emberek ellen. Ezért 
valamennyien kiemeltek és megneveztek egy-egy betegséget. 
A növények, amikor hírét vették az állatok elhatározásának, 
maguk is megbeszélésre gyűltek össze. A fák, füvek és bokrok 
szerették az emberiséget, és jóindulattal voltak irántuk. Nem 
akarták, hogy az állatok bosszúja sikerüljön, elhatározták hát, 
hogy ellene szegülnek terveiknek. Minden egyes fa, cserje, 
növény, egészen a füvekig, zuzmókig, mohákig, megfogadta, 
hogy gyógyírt ad az állatok által küldött betegségek 
valamelyikérc. Így keletkezett az orvosság. 

Azóta is, valahányszor a sámán nem tudja, hogyan 
enyhítsen a beteg kínján, valamelyik növény szelleme súgja 
meg neki a gyógyító növény nevét. 

 
 

 
 
 
 
 



A HIDEG IDŐ URA ÉS A BÁTOR VIDRA 
 

Feketeláb 
 
 

A hideg fuvallat hírül hozta a jeges évszak közeledtét, s a 
szakadatlan „honk-honk" kiáltozás odafönt a levegőben tudatta 
az indiánokkal, hogy megkezdődött a vadlibák vonulása. A 
feketeláb-törzsbeli bölényvadászok még úton voltak, hogy 
elegendő meleg ruhát és zsíros falatot szerezzenek a kietlen 
téli hónapokra. Bátor Vidrának különösen kedvezett a 
vadászat. Sok bölényt sikerült elejtenie, és a zsákmány 
megnyúzásával foglalatoskodott, ö is, a többi harcos is 
gyorsan és ügyesen dolgozott a nyúzókéssel. Eközben észre 
sem vették a közelgő viharfellegeket, amelyek fekete 
függönyök módjára csüngtek a látóhatár északi szélén. A 
fellegek hirtelen zuhantak alá az égből, akárcsak egy csapat 
fekete sas, s egyszerre vadul süvöltő hóvihar borította el a 
vidéket. 

Bátor Vidra meg a fia egy elejtett bölény teteme alatt 
keresett menedéket. De a levegő cseppfolyóssá vált, akár a víz, 
amelyen jégdarabok úszkálnak, s a vadász tudta, hogy 
elvesznek, hacsak valami jobb búvóhelyet nem találnak, amely 
megvédi őket a kegyetlen szél elöl. Ezért gyorsan egy kis 
tipisátrat készített a bölény bőréből, és mind a ketten alábújtak. 
A hó hamarosan ellepte a gyatra menedéket, és a szelíd meleg 
hamarosan kellemes álomba ringatta az aprócska sátor lakóit. 
Bátor Vidra, mihelyt elaludt, álmot látott. Egy nagy tipit 
pillantott meg a távolban, amelyet bearanyozott a napfény. 
Oldalán pedig ott ragyogtak Észak csillagai. A tipi hátán a Nap 
vörös korongja izzott, s a ponyvára erősítve a Szent Bölény 
farka csüngött. A tipi leple fehér volt, mint a jég, a 
Mennydörgés-madár rajza ékesítette, négy sárga lábán zöld 
karmokkal. A bejárat fölött egy égővörös bölény állt rosszalló 



tekintettel, alatta varjútoll-kötegeket himbált a szél. Csak úgy 
csilingeltek a tollkötegekre aggatott apró csöngettyűk. 

Bátor Vidrát meghökkentették a különös festmények. 
Megbabonázottan állt a tipi előtt. Amint ott állt, egészen 
belefelejtkezve a csodálatba, egy hang térítette magához: 

— Ki jár az én tipim körül? Jöjj be! .Jöjj be! 
Bátor Vidra belépett. Egy magas, fehér hajú férfit pillantott 

meg, aki fehér ruhában üldögélt a kunyhó mélyén, amelynek ő 
volt egyetlen lakója. Bátor Vidra letelepedett, de a tipi gazdája 
nem tekintett fel reá, hanem néma csöndben szívta tovább a 
pipáját. Földből emelt oltár állt előtte, amelyen a Nap 
tiszteletére boróka lángolt. A férfi arca sárgára volt festve, a 
száját vörös vonal kerítette, s vörös vonal kötötte össze a 
szemét is a fülével. Mellét nyércbőr fedte, derekát keskeny 
vidrabőr-szalagok övezték, s mindegyiken csengő fityegett. 
Sokáig hallgatagon meredt maga elé. Végül azonban letette 
fekete kőpipáját, és így szólt Bátor Vidrához: 

— Es-tonea-pesta vagyok, a Hideg Idő Ura, s ez itt az én 
otthonom, a Hó-Tipi vagy más néven: a Festett Sárga Kunyhó. 
Én küldöm Északországból a hóvihart és a csípős szelet, és én 
felügyelek a szelekre és a viharokra. Te most azért vagy itt, 
mert megszántalak téged és fiadat, amikor meglepett a 
hóvihar. Vedd ezt a hó-tipit jelképeivel és varázsszereivel 
együtt. És vedd ezt a nyércbőrt is, és a dohányzacskót is; és 
legyen a tiéd ez a fekete kőpipa, és vele az én természetfölötti 
hatalmam. Ha visszatérsz szálláshelyedre, emelj magadnak 
hasonló tipit. 

A Hideg Idő Ura azután tüzetesen megmagyarázta Bátor 
Vidrának a tipire festett jelképek értelmét, hogy rá tudja 
festeni azokat majd a sátorra, azután varázsénekekkel 
ajándékozta meg, és azokkal a szertartásokkal, amelyek 
hozzájuk tartoznak. Ezután Bátor Vidra fölébredt. Körülnézett: 
a vihar valamelyest alábbhagyott. Amikor kissé 
kivilágosodott, fiával együtt kibújt a kunyhóból, és 
hazavergődött a derékig érő, süppedős hóban. 



Bátor Vidra ezután azzal töltötte a hosszú, hideg 
éjszakákat, hogy elkészítette a Hó-Tipi mását, s megfestette az 
oldalait, amint azt álma parancsolta. A varázsszereket is 
összegyűjtötte, amelyek a szertartáshoz szükségesek, és 
amikor eljött a tavasz, és az emberek új kunyhókat vertek 
maguknak, ő is fölállította a Hó-Tipit. 

Bátor Vidrának nagyon megnövekedett a hatalma, amióta a 
Hideg Idő Urának jóvoltából magáénak mondhatta a Hó-Tipit. 
S hogy valóban csodálatos tettekre volt képes, az hamarosan 
be is bizonyosodott. 

 
Egy alkalommal, amikor ismét bölény vadászaton járt, 

valaliol messze, sok mérföldnyire az indiánok szálláshelyétől, 
társaival együtt hatalmas hóviharba került. Társai arra kérték 
Bátor Vidrát, hogy használja föl a Hideg Idő Urának 
varázsszereit. Bátor Vidra erre először is megparancsolta, 
hogy a vadászok ültessék szánra asszonyaikat és gyerekeiket, a 
férfiak pedig menjenek előre, törjenek utat a hóban a 
lovaknak. Azután elővette nyércbőr dohányzacskóját, 
megtömte a Hideg Idő Urától kapott fekete kőpipát, és 
rágyújtott. A füstöt abba az irányba fújta, amerről a vihar jött, 
és imádkozott a Hideg Idő Urához, hogy könyörüljön meg a 
népén. Lassacskán megtört a vihar ereje, a viharfelhők 
fölszakadoztak, és eloszlottak, és mindenfelől kiderült az ég. 
Az emberek sietve igyekeztek hazafelé, mert tudták, hogy a 
vihar nem szűnt meg végképpen, csak egy időre sikerült 



megfékezni a haragját. Nem jártak már messze tábortól, úgy 
hogy sikerült baj nélkül hazatérniük. 

Bátor Vidra azonban többé nem merte használni 
varázstudományát. Attól tartott, még megsérthetné a Hideg Idő 
Urának akaratát. S ugyan ki vetemedhetnék ekkora 
merészségre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A BÖLCS EMBER ALVILÁGA 
 

Sziu 
 
 

Élt egyszer egy nagy és népes faluban egy törzsfőnök. Két 
nőtlen fia és egy hajadon leánya volt Mindkét fiú részt vett a 
bölényvadászatokon. Egy ilyen alkalommal az egyik szép, 
hatalmas állat elszakadt a csordától. A főnök egyik fia 
azonban nyomon követte. Hanem a bölény egyszer csak eltűnt 
a szeme elől egy nagy gödör nyílásában. Mielőtt a többi 
vadász észbekaphatott volna, az ifjú lovastul utánavetette 
magát. 

Estére, amikor a vadászok hazatértek, a főnök hírét vette a 
fia eltűnésének. Mély aggodalom ülte meg a szívét. Hírvivőket 
menesztett a világ négy tája felé, és megparancsolta nekik, 
hogy ne kíméljék a fáradságot, tudják meg mindenáron, mi 
történt a fiával. 

— Ha akad olyan ember, aki tud valamit a főnök fiáról — 
kiáltották a hírvivők — lépjen elő! 

Újra meg újra megismételték ezt. Végül is előállt egy fiatal 
férfi, aki tanúja volt az ifjú eltűnésének. 

— A domb tetején álltam — mondotta — láttam a 
vadászokat, láttam a főnök fiát is. És láttam azt is, hogy a fiú 
egy bölény után vetette magát. De akkor elnyelte a föld, és én 
nem láttam többé. 

Elvezette a törzs embereit arra a helyre. Az emberek 
szétoszlottak, hogy megkeressék a fiú nyomát. Meg is találták 
hamarosan. A nyomok egészen a gödörig vezettek. Ott aztán 
megszűntek. Az emberek felállították sátraikat a szakadék 
körül. A főnök arra kérte őket, hogy szálljanak le a mélybe, és 
keressék meg a fiát. 

— Ha van közöttetek vakmerő és keményszívű — 
mondotta — ereszkedjék le az üregbe. 

Senki sem válaszolt. 



— Gazdaggá teszem, aki erre vállalkozik! 
Most sem felelt senki. 
— Akárki legyen is, nekiadom feleségül a leányomat. 
Erre már mozgolódás támadt a vitézek között. Végül is, 

előlépett egy ifjú. 
— Megpróbálom! — mondta egyszerűen. 
Segítő kezek állatbőrökből erős kötelet sodortak, azután jó 

erős bőrből vödörfélét formáltak, és beleültették a vállalkozót. 
Megegyeztek abban, milyen módon ad jelt helyzetéről a bátor 
ifjú harcos. Azután leeresztették az üreg mélyébe. 

Egyre mélyebbre ereszkedett a vödör. Az ifjú szeme 
lassacskán hozzászokott a sötétséghez. Az üreg mélyén előbb 
a bölényt pillantotta meg, majd a lovat, és végül a törzsfőnök 
fiát, aki halottnak látszott. Fölkapta az élettelen testet, beültette 
a bőrvödörbe, és jelt adott, hogy húzzák föl a napvilágra. 
Akkora volt az izgalom odafönt, a társai között, amikor 
meglátták a holt embert, hogy teljesen megfeledkeztek az 
elevenről, aki a verem mélyén volt. Azután elviharzottak. 



A föld alatt felejtett ifjú segítségért kiáltozott, de végül is 
belefáradt. Elindult hát a sötétben. 

Nem jutott messzire, amikor egy öregasszonnyal 
találkozott. Tisztelettudóan üdvözölte, majd elmondta neki 
szomorú történetét, és arra kérte, legyen segítségére, hogy 
visszatérjen hazája földjére. 

— Sajnos, nem segíthetek rajtad — felelte az asszony — de 
ha föl akarod keresni házában a Bölcs Embert, amott, a 
fordulón túl, szívesen odavezetlek, ö biztosan teljesíti 
kívánságodat. 

Úgy is történt. A fiú hamarosan elérkezett a Bölcs Ember 
házához. Éhes volt, és elgyötört, s ezért kissé türelmetlenül 
kopogtatott az ajtón. De válasz nem jött. Még 
türelmetlenebbül kezdte most már döngetni az ajtót. Ekkor 
halk mozgolódást hallott az ajtó mögött, és kisvártatva 
megjelent előtte egy asszony. Szótlanul bevezette az ifjút a ház 
belsejébe. Ott ült a férje, csüggedten, szomorúan. Még csak föl 
sem kelt a helyéről, hogy látogatóját üdvözölje. Az asszony 
meg bánatosan elmondotta, hogy elvesztették egyetlen fiukat, 
azt gyászolják. 

Az asszony egyszer csak a férjéhez fordult, 
és mondott neki valamit. Az ember fölnézett. 
Aztán alaposan szemügyre vette az ifjút, és 
lelkesen kitárta feléje karját. 

— Szakasztott olyan 
vagy, mint a mi elveszett 
gyermekünk 
— mondotta. — Légy hát 
ezentúl fiunk helyett 
fiunk. 

A fiatal harcos 
elmondotta történetét. 

— Úgy tartunk majd, mint édes gyermekünket — felelte a 
Bölcs Ember. — Mindent megadunk neked, amit csak kívánsz. 



Még ha azt kívánnád is, hogy vezessünk vissza a tieidhez, azt 
is megtennénk a kedvedért. 

Az ifjút mélyen megindította a jó emberek szívessége, de 
azért semmit sem kívánt jobban, mint azt, hogy visszakerüljön 
rokonaihoz. 

— Adj nekem egy fehér lovat és egy fehér öszvért — kérte. 
Az öregember megmondotta, hogy merre találja a 

megbéklyózott hátasállatokat, öreg barátja a lovon és az 
öszvéren kívül még egy varázserejű vasdarabbal is 
megajándékozta. Ez a vasdarab meg tudta olvasztani a 
sziklákat, és gazdája minden kívánságát teljesítette. Így 
fölszerelve, útnak indult az ifjú hős. 

Hamarosan visszaérkezett hazája földjére. Az első, akivel 
szembetalálkozott, a törzsfőnök volt meg a felesége. Fölfedte 
előttük kilétét, hiszen annyira megváltozott odalent az alsó 
világban, hogy enélkül rá sem ismertek volna. Eleinte nem is 
nagyon akartak hitelt adni a szavának, de végül is ráismertek, 
és igen szívélyesen fogadták. 

Az ifjú feleségül vette a főnök leányát, és apósa megtette 
főnökké. A törzsbeliek pedig szép, nagy kunyhót építettek 
számár a szálláshely közepében, és sok értékes ajándékkal, 
szép ruhákkal, lovakkal kedveskedtek neki. Házasságuk 
napján a hírvivők mindenütt meghirdették, hogy az emberek a 
menyegző örömére maradjanak falvaikban, senki se dolgozzék 
ezen a napon. 

Másnap, a törzs férfiai együttes bölényvadászatra indultak. 
A fiatal főnök is elkísérte őket. A varázserejű vasdarab 
segítségével sok bölényt megbabonázott, így hát sokkal 
nagyobb zsákmányt ejtett, mint a többiek. 

Történt, hogy a törzsfőnök életben maradt fia nagyon 
megirigyelte sógora szerencséjét. Azt tartotta, hogy őt illette 
volna meg a főnöki rang. Ezért aztán váltig bosszantotta az a 
tisztelet, amellyel a nép az ifjú hőst körülvette. Elhatározta 
hát, hogy megöli a fiatal főnököt, és elpusztítja szép fehér 
lovát is. Hanem a nagyeszű jószág idejében figyelmeztette a 



gazdáját, hogy valaki az életére tör. Az ifjú főnök pedig ettől 
fogva éjjel-nappal éberen őrizte az istállót. 

Nemsokára megint bölényvadászatra indult a törzs, s az 
ármányos fiú ekkor mégis alkalmat talált arra, hogy 
megvalósítsa tervét Addig-addig hajszolta köpenyét lengetve a 
bekerített bölénycsordát, amíg az megvadult és összetaposta a 
hőst. Ám amikor a csorda szétszéledt nyoma sem volt az 
ifjúnak, sem tejfehér paripájának. 

Visszatértek az alvilágba. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A KÍGYÓSZÖRNY 
 

Sziu 
 
 

Egyszer egy fiatal harcos, aki megunta már falujának 
unalmas, egyhangú életét. Változatosságra áhítozott. Fogta hát 
magát, elhagyta népének földjét és nekivágott az erdőnek. 
Ment mendegélt napokon keresztül. Egyszer csak, egy 
tisztásra érkezett, amelynek közepén egy magas domb 
emelkedett. Gondolta magában, fölmászik a tetejére, 
tájékozódik, és megismerkedik a vidékkel. 

Amint fölfelé kapaszkodik, látja ám, hogy a domb másik 
oldalán is egy ember igyekszik felfelé. A két férfi találkozott a 
dombtetőn. Hosszú percekig némán méregették egymást. 
Először az idegen törte meg a csöndet: arra kérte az ifjú 
vadászt, hogy kövesse a kunyhójába, ossza meg vele a 
vacsoráját. Az el is fogadta a meghívást és együtt elindultak 
abba az irányba, amerre az idegen mutatott. 

Amint a kunyhó felé közeledtek, az ifjú, nagy 
megdöbbenésére, egy halom embercsontot pillantott meg az 
ajtó előtt. Odabent pedig egy öregasszonyt talált, aki a tűz 
körül foglalatoskodott. Mikor az ifjú vadász meggyőződött 
róla, hogy vendéglátó gazdája emberhússal akarja megkínálni, 
megborzadt és visszautasította az ételt. Az öregasszony ekkor 
egy kis kukoricát főzött neki, és amíg az étel főtt elmesélte, 
hogy a házigazda nem más, mint a Kígyóember. Gonosz 
szörnyeteg, aki embereket öl, és húsukkal táplálkozik. Mivel 
azonban az ifjú ember nagyon fiatal volt és igen csinos, az 
öregasszony megsajnálta. Nem akarta, hogy ő is a szörnyeteg 
áldozatainak sorsára jusson. Elhatározta, hogy segít rajta és 
megmenti. 

— Ide hallgass — mondta neki — megmondom, mit tégy. 
Figyelj jól a szavamra. Adok egy pár mokasszint. Ha eljön a 
reggel, húzd föl a lábadra, tégy vele egy lépést és máris azon a 



hegyfokon találod magad, amely amott a látóhatár szélén 
emelkedik. Ezt az írást pedig, amelyet most neked adok, 
nyújtsd át annak az embernek, akivel ott találkozol; ő majd 
útba igazit. De egyre figyelmeztetlek: bármilyen messze jutsz 
is, a Kigyóember estére rád talál. Ha majd a mokasszinra nem 
lesz többé szükséged, vesd le, tedd le az útra, amely ide vezet, 
és a mokasszin visszatér hozzám. 

— Ez minden, amit tennem kell? — kérdezte az ifjú. 
— Nem minden — felelte az öregasszony. — Mielőtt útnak 

indulsz, meg kell ölnöd engem, és ruhával kell beborítanod a 
csontjaimat. 

Hozzálátott hát az ifjú, hogy teljesítse az öregasszony 
kívánságát. Legelőször is megölte őt és ruhába takarta a 
tetemét. Reggel pedig fölhúzta a varázsmokasszint, és egyetlen 
lépéssel a távoli hegyfokon termett. Egy öregemberrel 
találkozott ott s annak átadta az írást. Az öreg egy másik pár 
mokasszinnal ajándékozta meg, és elküldte egy messze eső 
helyre, hogy ott egy másik írást adjon át az ott várakozó 
embernek. Az ifjú levette és útnak indította hazafelé a régi 
mokasszint és fölvette az újat Aztán lépett egy hatalmasat s 
máris egy másik távoli hegyfokon termett. 

Itt ugyanaz történt vele, mint útjának első állomásán. Az ott 
várakozó öreg egy harmadik helyre igazította, s onnan megint 
egy negyedik helyre vitt az útja. De útjának negyedik 
állomásán, amikor átadta az üzenetet másféle utasítást kapott. 

— Amott lent — mondta a negyedik öreg — egy 
szakadékot látsz. Egy folyó hömpölyög benne. Menj arra, 
mindig egyenesen előre, és ne nézz a vízre. 

Az ifjú úgy is tett. Hamarosan a folyó túlsó partjára ért. 
Tovább vándorolt a folyó völgyében, és mire besötétedett egy 
helyre érkezett ahol a folyó tóvá szélesedett ki. Amint azonban 
ott lepihent egyszerre megpillantotta a kígyót. Most jutott csak 
eszébe, mit mondott az öregasszony: bármilyen messzire jut is, 
estére utoléri a kígyószörny. Ekkor hirtelen kis vörös uszonyú 
hallá változott, és nagylustán úszkálni kezdett a tóban. 



Odafönt a magas parton, 
meglátta a kígyó a kis halat és így 
kiáltott: 

— Te kis hal! Nem láttad 
valamerre azt az embert, akit én 
keresek? Hiszen ha csak egy 
madár szállt is el a tó fölött, 
bizonyosan megláttad, mert a víz 
csendes. Bizonyára láttad azt az 
embert, akit keresek! 

— Nem én! — felelte a kis 
hal. — Nem láttam én senkit. De 
ha véletlenül erre találna jönni, 
majd szólok. 

A kígyó folytatta az útját a 
folyón lefelé. Útjában találkozott 
egy kis szürke békával. 

— Hallod-e, te kis béka! — 
szólította meg. — Nem láttad 
valamerre azt az embert, akit én 
keresek? Hiszen még ha csak egy 
árnyék vetődött is erre az útra, azt 
sem téveszthetted szem elől! 

— Láttam bizony! — felelte a 
kis béka. — Emlékszem jól, hogy 
találkoztam vele. De hogy merre 
ment azt nem tudnám 
megmondani. 

A kígyó visszafordult az előző 
csapásra, és meglátott egy nagy 
halat a sekély vízben. 

— Nem találkoztál azzal az 
emberrel, akit keresek? — 
kérdezte a kígyó tőle is. 



— De bizony láttam. Az volt az, akivel az imént beszéltél 
— felelte a hal. 

A kígyó elindult visszafelé. Amint megy, elébe toppant egy 
pézsmapatkány. 

A kígyó megállította: 
— Nem láttad azt az emberfiát, akit keresek? — kérdezte 

tőle. 
De akkor, hirtelen eszébe jutott, amit az előbb hallott, és 

így folytatta: 
— Azt hiszem, éppen te vagy az! 
De a pézsmapatkány keservesen tiltakozott: 
— Ugyan már! — kiáltotta. — Hiszen épp az előbb járt 

erre az az idegen, elhaladt a házam előtt, és beomlasztotta. 
A kígyó továbbment. 
Találkozott egy vörös begyű gerlicével. Attól is 

megkérdezte, hogy nem látta-e a fiatal vadászt. A gerlice azt 
válaszolta, hogy jó úton jár, ha tovább igyekszik ezen az úton, 
biztosan megtalálja. 

— De vigyázz ám! — tette hozzá. — Ha nem ismered föl 
előbb, ő öl meg téged. 

A kígyószörny tovább haladt a folyó mentén. Egyszer csak 
egy nagy zöld békát pillantott meg, amint a sekély vízben 
lubickolt. 

— Reggel óta keresek már valakit — mondotta a kígyó — 
azt hiszem, végre megtaláltam: te vagy az. 

De a béka is eloszlatta a gyanúját Lefelé mutatott: 
— Menj tovább a folyó mentén, arra megtalálod. 
Továbbment a kígyó, és egy jó nagy teknősbékával 

találkozott, amely a folyó zöld hullámján ringatózva 
sütkérezett. A kígyó fölült a teknős hátára, és így szólt: 

— Most már tudom, hogy te vagy az, akit keresek! — és 
mind magasabbra emelte a fejét, hogy lecsapjon vele. 

— En ugyan nem! — felelte a teknősbéka. — Hanem az 
lesz az, akivel a legközelebb találkozol. De annyit mondok: jól 
vigyázz, mert ha nem ismered föl, megöl. 



Továbbment a kígyó a folyó mentén. Egy helyen 
megpróbált átkelni rajta. A folyó közepén hatalmas örvény 
forgott. Bármennyire furfangos volt is a kígyószörny, nem 
ismerte föl benne ellenségét és az örvény megfogta, és lehúzta 
a folyó fenekére. 

Így győzte le az ifjú vadász a kígyószörnyet, aki egész nap 
halálra kereste őt. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEHÉR TOLL, AZ ÓRIÁSÖLŐ 
 

Sziu 
 
 

Valamikor régen, egy nagy erdő szívében, élt egy 
öregember az unokájával. A fiú, amióta az eszét tudta, a 
nagyapján kívül sosem látott még embert Gyakran unszolta az 
üreget hogy beszéljen neki a szüleiről és rokonairól, de 
egyetlen szót sem tudott kicsalni belőle. 

Az igazság az volt, hogy a fiú egész családja hat borzalmas 
óriás kezétől pusztult el. A nemzetség, amelyhez a fiú 
tartozott, gyermekeit tette fel az óriások gyermekei ellenében 
fogadásul, hogy versenyfutásban megveri őket. 
Szerencsétlenségükre, az óriások győztek, és a 
meggondolatlan indiánok eljátszották gyermekeiket. Az 
óriások egytől egyig megölték mind, a kis Csácopé 
kivételével, akit nagyapja elrejtett. A fiú megtanult vadászni és 
halat fogni, és boldognak, elégedettnek látszott. 

Egy alkalommal azonban a fiú messze elkóborolt. Egészen 
a préri széléig jutott, és ott egy elhagyatott indiántábor 
maradványaira bukkant. Amikor visszatért elmondotta 
nagyapjának, hogy sátorrudakat és elszenesedett fadarabokat 
talált, és magyarázatot kért. Talán a nagyapja tette-e oda 
azokat? — tudakolta. Az öregember nagy mogorván csak 
annyit válaszolt, hogy nincs ott semmi, sem sátorrudak, sem 
egyebek, csak a képzelet játszott vele. Meglepődött a fiú ezen 
a beszéden, de aztán elhallgatott nem faggatózott tovább. 

A következő napon más ösvényen indult el. Egyszer csak 
hangot hallott maga mögött. Valaki megszólította, „Fehér 
Toll"-nak nevezte. 

Tudvalevő, hogy abban a törzsben, amelyből a fiú 
származott apáról fiúra szálló hagyomány volt, hogy egyszer 
majd támad közülük egy kiváló férfi, aki fehér tollat visel a 
hajában, és rendkívüli hőstetteket fog véghezvinni. De a kis 



Csácopé nem tudott erről, s ezért megdöbbenve nézett körül. 
Egy ember állt a közelében, ami magában véve is rendkívüli 
dolog volt a fiú számára, hiszen a nagyapján kívül sohasem 
látott embert. De csodálkozására ez az ember mindenestül 
fából volt csak a feje hús-vér emberi fej. 

— Nem viseled még a fehér tollat — mondotta a különös 
idegen —, de eljön az idő, amikor viselni fogod. Menj haza, s 
feküdj le aludni. Álmot látsz majd egy pipáról, egy zsákról 
meg egy nagy fehér tollról. Mire fölébredsz, a pipa is, a zsák 
is, a fehér toll is ott lesz melletted. Ékesítsd a hajadat a fehér 
tollal, és híres, nagy harcos válik belőled. Ha bizonyítékot 
kívánsz arra, hogy igazat mondok, gyújts rá a pipára, s 
meglátod, hogy a füst megannyi galambbá változik. 

Azután elbeszélte a fiúnak, hogy kik voltak a szülei, 
hogyan pusztultak el, és meghagyta neki, hogy bosszulja meg 
halálukat az óriásokon. És hogy segítsen neki feladata 
végrehajtásában, megajándékozta a fiút egy varázs-
szőlővesszővel, amely láthatatlanná teszi az óriások előtt. 
Ennek segítségével legyőzheti őket a versenyfutásban. 

Csácopé hazatért és minden úgy történt, ahogy a Faember 
megjövendölte. Az öreg nagyapa igen meglepődött, amikor 
megpillantotta a kunyhóból kiszálló galambokat. Nemsokára 
Csácopé is kilépett a kunyhóból, hajában a fehér tollal. 
Amikor az öregember meglátta, eszébe jutott a jóslat és sírva 
fakadt. Félt, hogy elveszíti szeretett unokáját 

Másnap reggel Csácopé útnak indult, hogy megkeresse az 
óriásokat Meg is találta őket az erdő közepén, egy roppant 
házban. Az óriások már tudták, hogy a fiú útban van feléjük: a 
kicsiny birkózó szellemek értesítették őket. Jól mulattak azon, 
hogy egy ilyen fiatal legényke próbál ujjat húzni velük. De 
nem mutatták a vidámságukat. Tisztelettel fogadták a legényt 
és egyetlen mozdulattal sem árulták el valódi érzéseiket. 

Nem vesztegették sokáig az időt. Megállapodtak abban, 
hogy Csácopé először a legfiatalabbik óriással fut versenyt. 
Amelyikük győz, az levághatja a vesztes fejét. Csácopé 



könnyedén győzött varázsvesszője segítségével, és megölte 
ellenfelét. Másnap reggel is megjelent a ház előtt, és második 
ellenségét is lenyakazta. Így folytatódott ez öt reggelen 
keresztül. A hatodikon ismét fölkerekedett a legény, és vajon 
kit látott? Nem mást, mint a Faembert. A Faember pedig 
tudtára adta, hogy útban az óriások háza felé, a világ legszebb 
asszonyával fog találkozni. 

— Ügyet se vess reá — figyelmeztette —, mert a vesztedre 
tör. Amint meglátod, változz jávorszarvassá, és biztonságban 
leszel bűvös mesterkedéseitől. 

Csácopé folytatta útját és valóban, csakhamar szembe jött 
vele a világ legszebb asszonya. A fiú, megfogadta a tanácsot, 
rögtön jávorszarvassá változott. De ahelyett, hogy folytatta 
volna az útját, megállott. A szép asszony pedig, aki nem volt 
más, mint a hatodik óriás, elébe lépett, és könnyekkel a 
szemében elpanaszolta, mennyire fáj neki, hogy a fiú 
jávorszarvas alakját vette föl, amikor ő messzeföldről csak 
azért jött ide, hogy a felesége legyen. Csácopét lenyűgözte az 
asszony szépsége, és egészen elérzékenyült. Visszaváltozott 
hát emberré, és szelíd szóval, cirógatással próbálta 
megvigasztalni az asszonyt. Addig-addig vigasztalgatta, amíg 
elfáradt, az asszony ölébe hajtotta a fejét, és elaludt. Ebben a 
pillanatban a szépséges asszony kegyetlen óriássá változott, 
baltát ragadott, és egy csapással eltörte Csácopé gerincét. 



Azután kutyává változtatta, és intett neki, hogy kövesse. A 
fehér tollat pedig elvette tőle, és a saját hajába tűzte: azt 
képzelte, hogy a varázserő is abba száll, aki a fehér tollat 
viseli. 

Útra keltek. Az ösvény, amelyen mentek, egyenesen egy 
faluba vezetett, amelyben egy törzsfőnök lakott a két 
leányával. Azok is hallották a fehér toll viselőjéről szóló 
jövendölést, s ezért nagy örömmel fogadták a közeledőket. 
Mind a két leány elhatározta, hogy feleségül megy hozzá, ha 
egyszer megjelenik. Amikor meglátták az embert, hajában a 
fehér tollal, az idősebb leány elébe szaladt, és meghívta a 
kunyhójukba. 

Nem sok idő múltán hozzá is ment feleségül. A fiatalabb 
lány, aki szelíd és félénk természetű volt, hazavitte a kutyát, és 
nagy szeretettel, gyöngédséggel bánt vele. 

Egy napon, az óriás elment vadászni. Meglátta, hogy a 
kutya egy követ dob a vízbe. A kő hóddá változott; a kutya 
elkapta és megölte. Az óriás is megpróbálta utána csinálni a 
dolgot. Sikerült is, ő is megölte a hódot. Hazament, és szólt a 
feleségének, hogy menjen a hódért, hozza haza. De mikor az 
asszony elment arra a helyre, csak egy követ talált a hód 
helyén. 

Másnap az óriás ismét elment vadászni, és ismét találkozott 
a kutyával. Ez alkalommal a kutya letört egy száraz ágat, a 
földre dobta, mire az ág szarvassá változott. Az óriás ezt a 
varázslatot is utána csinálta, de amikor a felesége kiment, hogy 
hazahozza az elejtett szarvast, csak egy darab korhadt fát talált 
a helyén. Hanem azért az óriás felesége nem szenvedett 
szükséget, hiszen férje ügyes vadász volt, és a szerencse is 
kedvezett neki. Az asszony ezt el is újságolta az apjának. Azt 
is elmondotta, hogy milyen jó vadász az a kutya, amely a húga 
kunyhójában él. 

Az öreg törzsfőnök sejtette, hogy valami varázslat lehet a 
dologban. Fiatal leányokat és legényeket menesztett hát 



küldöttségbe a kisebbik leányához, hogy meghívja 
vendégségbe, kutyájával együtt. 

A küldöttség azonban, legnagyobb meglepetésére, nem 
kutyát talált ott, hanem egy daliás fiatal harcost. De jaj! 
Csácopé nem tudott beszélni. A leány és az ifjú harcos 
fölkerekedett, és a küldöttséggel együtt elment az öreg 
törzsfőnökhöz. Az nagy szeretettel fogadta őket. 

Ugyanekkor a törzs apraját-nagyját összehívták, hogy a 
fehér toll viselője mindenki előtt bemutassa ügyességét, 
varázserejét. Legelőször is a pipát adták kézről kézre a 
harcosok, azt, amelyet Csácopétól vett el az óriás. Mindenki 
szippantott belőle. Amikor Csácopéhoz került a pipa, ő 
jelbeszéddel elhárította magától, hadd szívjon belőle előbb az 
óriás. Amaz el is fogadta a pipát, szippantott is belőle egyet, 
de az emberek általános csalódására, semmi rendkívüli nem 
történt. 

Ezután Csácopé vette kezébe a pipát. Hát amint a füst a 
magasba szállt, egy sereg galamb bontakozott ki belőle. Abban 
a pillanatban a hangját is visszanyerte Csácopé, és azon 
nyomban elmesélte különös kalandjait az ott összegyülekezett 
bámuló embereknek: Azok rettenetes fölháborodással 
hallgatták a történetet, és mindenki haraggal fordult szembe az 
óriással. A főnök elrendelte, hogy azonnal változtassák 
kutyává, és a gyülekezet ott helyben kövezze halálra. 

Hanem Csácopé más bizonyságot is tett arról, hogy méltó a 
fehér toll viselésére. Kért egy bölénybőrt és kis csíkokra 
vágva, szétszórta a prérin. Másnap összehívta a törzs harcosait, 
és bölényvadászatra vezette őket. Nem kellett messze 
menniük, s máris egy hatalmas bölénycsordával találkoztak. 
Azok a bőrdarabkák változtak bölénnyé, melyeket Csácopé az 
előző napon elszórt. 

A nép hangos örömkiáltással üdvözölte a hős 
varázserejének bizonyítékát, és Csácopé becsülete nagyon 
megnövekedett a törzs előtt. 



Egy idő múlva Csácopé arra kérte a törzsfőnököt, engedje 
meg, hogy feleségét elvigye a nagyapjához látogatóba. A 
főnök szívesen beleegyezett. Az öregember öröme és hálája 
határtalan volt. A fiatal hős pedig azt érezte, hogy elnyerte 
faradsága bőséges jutalmát. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITCINIKE VISELT DOLGAI 
 

Sziu 
 
 

Jól tudja mindenki, hogy Itcinike, a Napisten fia, aki 
megsértette az apját, amiért is száműzték az égi vidékekről, 
menynyi rossz fát tett a tűzre! Az indiánok között igen rossz a 
hírneve. Azt mondják, hogy minden rosszra, amire csak 
képesek, Itcinike tanította őket és — úgy látszik — a 
Hazugság Atyjának tekintik. Szerencse, hogy valahányszor 
megpróbál rászedni valakit, ő maga jár pórul, hiszen sem az 
állatok, sem az emberek nem olyan ostobák, mint ő azt 
képzeli, az istenek pedig nem segítik huncutkodásaiban. 

Történt egyszer, hogy Itcinike összetalálkozott egy nyúllal. 
Barátságosan köszöntötte, s azzal kedveskedett neki, hogy 
„kisunokám"-nak szólította. Persze csak azért, mert 
szívességet akart kérni tőle. 

A nyúl ráállt a dologra, megígérte, hogy amennyire csak 
gyönge erejétől telik, megteszi, amit kíván. 
— Ó, kedves kisunokám — mondta a fortélyos istenfi, 
fölmutatva a kék mennyboltra, amelyen egy madár körözött 
fölöttük — vedd elő íjadat és nyiladat, és lődd le azt a 
madarat. 

A nyúl elővette íját és nyilát, és kilőtte a nyílvesszőt. El is 
találta a madarat. Az kődarab módjára zuhant alá, de 
fönnakadt egy nagy fa ágai között. 

— No, kisunokám — szólt Itcinike — most pedig menj föl 
a fára, és hozd le a zsákmányt. 

A nyúl előbb szabódott, sehogy sem akart fölmászni a 
magas fára. De végül is nekivetkőzött és fölkapaszkodott. De 
jaj, megragadt a tekervényes ágak között, és sehogy sem tudott 
lejönni. 



Meglátta ezt Itcinike, fölkapta a boldogtalan nyúl ruháját, 
és nagyot kacagva az állat hiszékenységen, odébbállt. Meg 
sem állt a legközelebbi faluig. 

A faluban szembe találkozott a főnökkel, akinek két szép 
leánya volt. Az idősebbet mindjárt elvette feleségül. A 
fiatalabbik leány persze nagyon megsértődött, hogy az idegen 
rá sem hederített, azért elfutott hazulról, és duzzogva 
elbujdosott az erdőben. 

Amint ott mérgében dúlva-fúlva, föl-alá járkál, hallja, hogy 
valaki szól hozzá a magasból. Fölnéz, hát megpillantja odafönt 
a fán a szerencsétlen nyulat. A leány ledöntötte a fát, és a nyúl 
kiszabadult kényelmetlen fogságából. 

A főnök leánya meg a nyúl szóba elegyedtek egymással, s 
elpanaszolva egymásnak sorsukat, hamar rájöttek, hogy 
mindkettőjüket Itcinike csapta be. összebeszéltek, és együtt 
mentek vissza a főnök kunyhójához. 

Nagyot nevettek a falubeliek, mikor a leányt furcsa 
kísérőjével megpillantották. De egyszer csak egy sas jelent 
meg fölöttük a levegőben. Itcinike megcélozta, de nem találta 
el. A nyúlnak sikerült leterítenie. Nagy keservesen tudta csak 
íját megfeszíteni a gyenge kis állat, mégis lelőtte a sast. A sas 
tollaiból minden reggel újjáéledt egy sas, Itcinike minden 
reggel megcélozta az újjászülető sasokat, s minden reggel 
elvétette a lövést. De nem így a nyúl: neki minden alkalommal 
sikerült egy-egy sast leterítenie. 

Addig-addig ment ez így, amíg Itcinike teljesen elkoptatta a 
nyúl ruháját, s ezért kénytelen volt egy ócska állatbőrt magára 
ölteni. A nyúl akkor visszaadta neki azt a ruhát, amit amúgy is 
csak kénytelenségből hordott, mivel Itcinike ellopta az övét. 

Azután a nyúl megverette a dobokat. Minden ütésre ugrott 
egyet Itcinike. Akkorákat ugrott, hogy minden csontja 
megrázkódott a testében. Addig verette a nyúl a dobokat, amíg 
Itcinike egyszer egy szokatlanul erős dobütésre olyan magasra 
szökkent, hogy minden tagját összetörte, amikor visszazuhant 
a földre. 



Így állt bosszút a nyúl. 
 

 
 

Egy másik alkalommal Itcinike, amint fáradtan, sebes 
lábbal vonszolta magát, találkozott egy ölyvvel. Arra kérte, 
szánja meg, vegye a hátára, és vigye egy darabig. A csalafinta 
madár azonnal beleegyezett a dologba, fölültette Itcinikét a két 
szárnya közé, és fölrepült vele a magasba. 

Nem sokat röpültek, amikor Itcinike egy odvas fát pillantott 
meg maga alatt. Kényelmetlenül fészkelődni kezdett, mert 
észrevette, hogy az ölyv egy helyben lebeg a fa fölött 
Könyörgött a madárnak, hogy folytassa útját, de bizony a 
válasz csak annyi volt, hogy az ölyv fejjel lefelé, egyenest a fa 
odvába ejtette Itcinikét. Fogoly lett Itcinike. Hosszú ideig 
feküdt ott tehetetlenül, nyomorultul és kétségbeesetten. 

Egyszer csak hangokat hallott. Hát egy nagyobb 
vadászcsapat vert tábort a fa alatt Szerencsére, Itcinike ruhája 
mosómedve bőrből készük, s így a hasadékon keresztül 
kidughatta az állat farkát. Éppen három asszony álldogált a fa 
mellett. Úgy gondolták, hogy talán több mosómedve is foglyul 
esett a fa odvában. Ezért aztán nagy lyukat vájtak a fába, hogy 
megfoghassák az állatokat. Itcinike menten fölegyenesedett, 
mire az asszonyok elmenekültek. 

Itcinike egyedül maradt Lefeküdt a földre, és halottnak 
tetette magát Mivel beleburkolózott a mosómedve bőrébe, 
különféle ragadozó madarak: a sas, a varjú, és a szarka sorra 
odagyűltek, hogy fölfalják. Miközben csőrükkel vagdalóztak, 
az ölyv ismét megjelent, hogy részt vegyen a lakomán. Itcinike 
azonban hirtelen fölugrott, és letépte a madár fejéről a tollakat 



Ez az oka annak, hogy az ölyvnek kopasz a feje. 
 

 
 

Telt-múlt az idő. Itcinike megházasodott, és kunyhót épített 
magának, melybe be is költözött. Egy napon azzal a tervvel 
lepte meg a feleségét, hogy meglátogatja annak nagyapját, a 
hódot. 

Úgy is tett. Amikor azonban a hód kunyhójához érkezett, 
szomorú dolgot látott. Feleségének nagyapja, egész 
családjával együtt az éhhalál küszöbén állott; hosszú ideje nem 
volt már mit enniük. Nagyon szégyellte magát a család, amiért 
semmivel sem kínálhatja meg a messziről jött vendéget. Ezért 
aztán, hogy szégyenben ne maradjanak, az egyik fiatal hód 
fölajánlotta a saját húsát: főzzék meg azt és kínálják meg vele 
a kedves vendéget. Így is történt. 

De mielőtt a család ebédhez ült volna, a hód arra kérte 
Itcinikét, hogy fiának minden, legkisebb csontjára is gondosan 
ügyeljen, egyet se törjön el belőle. Itcinike véletlenül mégis 
eltört egy lábujj csontot. Mikor elköltötte az ízletes ebédet, 
lefeküdt pihenni. 

A hód pedig összegyűjtötte a csontokat, és becsomagolta 
egy bőrbe, és a kunyhó mellett folydogáló patakba mártotta. 
Abban a pillanatban a fiatal hód elevenen mászott ki a 
patakból. 

— Hogy vagy, édes fiam? — kérdezte a hód. 
— Jaj, apám — felelte a hód — egyik lábujjam eltörött! 
Ettől fogva minden hód egyik ujja — az, amely a legkisebb 

mellett nőtt — olyan, mintha beleharaptak volna. 



Itcinike hamarosan elbúcsúzott bódéktól. De úgy tett, 
mintha a dohányzacskóját véletlenül a kunyhóban felejtette 
volna. Az öreg hód odaadta a zacskót az egyik fiának, hogy 
szaladjon utána, és adja oda neki. De mivel jól ismerte Itcinike 
furfangos természetét, meghagyta csemetéjének, hogy csak 
messziről dobja oda a dohányzacskót az istennek, ne menjen 
közel hozzá. 

A fiatal hód tehát fogta a zacskót, és Itcinike után sietett. 
Megfogadta apjának figyelmeztetését, megfelelő távolságból 
oda akarta dobni neki. De Itcinike így szólt: 

— Gyere közelebb! 
A fiatal hód szótfogadott. Itcinike átvette tőle a 

dohányzacskót, és így szólt hozzá: 
— Mondd meg apádnak, hogy viszonozza a látogatást. 
A fiatal hód hazatért, és elmondotta apjának, hogy mit 

üzent neki Itcinike. A hód elégedetlenül csóválta a fejét. 
— Tudtam, hogy ezt fogja üzenni — mormogta — azért 

nem akartam, hogy a közelébe menj. 
A meghívás elöl azonban nem lett volna illendő kitérnie, 

ezért megfelelő idő eltelte után a hód ellátogatott unokája 
férjéhez. Itcinike, hogy kitegyen magáért, a saját gyerekei 
közül akart megölni egyet, hogy megvendégelje a hódot. De 
sehogy sem tudta rászánni magát a gyilkosságra. Jól elpüfölte 
a gyerekeket, hogy ordítsanak, hátha annyira méregbe jön 
majd, hogy dühében agyoncsapja az egyiket. Amikor a hód 
meglátta ezt ingerülten így szólt: 

— Mire való ez az áldozat? 
Avval kapta magát és elment a közeli folyóhoz. Talált ott 

egy fiatal hódot fölhozta, megölte, megfőzte ebédre, és szépen 
meg is ette. 

Egy más alkalommal Itcinike azt mondta a feleségének, 
hogy elmegy látogatóba másik nagyapjához, a 
pézsmapatkányhoz. El is indult, és amikor a pézsmapatkány 
kunyhójához ért ezt a családot is éhínségben találta, mint 
annak idején a bódékat. De amikor a pézsmapatkány meglátta 



a vendéget odaszólt a feleségének, hogy hozzon vizet, öntse 
fazékba, és tegye a tűzre. Amikor a víz fölforrt, a 
pézsmapatkány odalépett, és kiborította a fazekat. Akkor látta 
Itcinike, hogy a fazék tele van vadrizzsel; pompás ebéd jutott 
belőle mindenkinek. 

Itcinike nagyon csodálkozott, s ezért akárcsak a bódéknál, 
ott is hátrahagyta távozáskor a dohányzacskóját. A 
pézsmapatkány is utánaszalajtotta egyik fiát, akivel azután 
Itcinike megüzente, hogy szívesen látja vendégül nagyapját. 

Amikor a pézsmapatkány megérkezett Itcinike, hogy 
varázserejét fitogtassa, arra kérte a feleségét, hogy tegyen egy 
vízzel telt fazekat a tűzhelyre. Igen ám, de legnagyobb 
bosszúságára, hiába borította ki a lobogó vízzel telt edényt, 
vadrizs helyett csak víz ömlött ki belőle. Akkor a 
pézsmapatkány újból telitöltötte a fazekat és Itcinike 
csodálkozására rengeteg vadrizst varázsolt belőle. 

Másnap Itcinike a jégmadárhoz, felesége másik 
nagyapjához látogatott el. Az, hogy vendégét jóltartsa, a víz 
alá bukott és halat hozott föl a folyó mélyéből. Itcinike őt is 
meghívta házához, és hogy illő módon vendégelje meg, elment 
a folyóhoz és a víz alá merült, hogy halat fogjon. De 
hamarosan annyira belegabalyodott a vízinövények indáiba, 
hogy a jégmadárnak kellett megmentenie. 

Itcinike utolsónak a repülő mókust látogatta meg, ki szintén 
nagyapja volt a feleségének. A mókus fölmászott kunyhója 
tetejére, és kitűnő fekete diót szedett egy egész kosárral, 
vendége számára. Itcinike búcsúzáskor szántszándékkal 
ottfelejtette az egyik kesztyűjét. A mókus utánaküldte egyik 
kisfiát a holmival. Itcinike átvette, s egyben azt is megüzente, 
hogy szívesen látná vendégül, mert viszonozni szeretné a 
repülő mókus kedvességét. 

Amikor a mókus megérkezett Itcinike is meg akarta 
mutatni ügyességét és fölmászott a kunyhó tetejére. De bezzeg 
nem talált ott semmiféle diót hiába is kutatott. Hanem mivel a 



tető csúszós volt, ő pedig nagyon ügyetlen, leesett és alaposan 
összeverte magát. 

Így aztán negyedszer is megbűnhődött elbizakodottságáért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A VISSZHANG EREDETE 
 

Ute 
 
 

I'-o-wi, a vadgerlice magot gyűjtögetett egy völgyben, 
mialatt csecsemő gyermeke békén aludt. Elunta már a hátán 
cipelni a gyermeket, letette hát egy zsályafűz árnyékába, és 
meghagyta leánykájának, O-hó-tcunak, a nyári sármánynak, 
hogy ügyeljen reá. Az anya úgy elmerült a szedegetésbe, észre 
sem vette, hogy mennyire eltávolodott attól a helytől, ahol 
gyermekét hagyta. Odament egy boszorkány és megszólította 
a kisleányt: 

— Kisöcséd ez a gyermek? 
O-hó-tcu így válaszolt: 
— Nem kisöcsém, hanem kishúgom — mert tudta jól, hogy 

a boszorkányok inkább kisfiúkat lopkodnak, a leányokkal 
nemigen törődnek. 

Megharagudott a boszorkány, amikor ezt meghallotta, és 
megpirongatta a leányt, hogy csúf dolog, ha egy kislány 
hazugságra vetemedik. Es egyszeriben olyan borzalmas és 
ijesztő képet öltött, hogy O-hó-tcu valósággal megdermedt a 
rémülettől. 

Ezután a boszorkány felkapta a kisfiút, és elszaladt vele. 
Egyenesen otthonába vitte, egy távoli hegyre. Letette a 

földre, és megragadta a csecsemő jobb lábát, és addig 
nyújtotta, amíg úgy megnyúlt, akár egy meglett emberé. 
Ugyanezt tette a bal lábával és a két karjával is, és — csodák 
csodája! — a gyermek akkora lett, mint egy felnőtt. A 
boszorkány, aki már régen szeretett volna férjet, feleségül 
ment az újdonsült férfihoz. De hiába volt embernyi a gyermek 
teste, szívében csak tehetetlen csecsemő maradt; éppen ezért 
nem ellenkezett a boszorkány akaratával. 

Midőn I'-o-wi, a búgó gerlice visszatért, és nem lelte a 
csecsemőt a zsályafűz tövében, és meghallotta O-hó-tcutól, 



hogy egy boszorkány elrabolta a gyermekét, nagyon 
megharagudott, és szigorúan megfenyítette a kislányt. Azután 
elindult a kisfiú keresésére. 

Sokáig kereste. Búgva, zokogva, vigasztalást nem lelve 
járkált mindenfelé. Vigasztalhatatlan volt, pedig barátai is 
segítettek a keresésben, és megfogadták, hogy megbosszulják 
a rajta esett sérelmet. 

Különösen bátyja, Kwi'-na, a sas buzgólkodott a gyermek 
felkutatásában. Széltében-hosszában repdesett az egész 
vidéken, amíg végül egy napon különös nesz ütötte meg a 
fülét. Közelebb szállt oda, ahol a neszt hallotta, és 
megpillantotta a boszorkányt, meg férjét, U-Ját! A sas nem 
tudta, hogy az a hatalmas szál férfi, akit maga előtt látott, nem 
más, mint az ellopott kisfiú. Visszatért I'-o-wihez, és elmesélte 
neki, hogy mit látott. 

I'-o-wi így szólt: 
— Ha az a férfi a fiam, bizonyára 

felismeri a hangomat. 
Az anya felkészült, és elment arra 

a helyre, ahol a boszorkány meg U-
Ja élt. Egy közeli cédrusfa lombjai 
közé rejtezkedett. Ott búgott, 
siránkozott, zokogott folytonosan. 

Kwi'-na, a sas egy másik fán helyezkedett el a közelben, 
hogy megfigyelje, hogyan fogadja U-Ja, a boszorkány férje a 
vadgerlice hangját. 

U-Ja pedig, amikor meghallotta 
anyja hívó jajveszékelését, így szólt a 
boszorkányhoz: 

— Anyám hangját hallom! Anyám 
hangját hallom! Anyám hangját 
hallom! 

De a boszorkány csak nevetett, és 
rávette, hogy bújjék el, vele együtt. 



U-Ja értett a vadászathoz, a boszorkány arra is 
megtanította. Nemrégiben egy hegyi juhot ejtett el, s az most 
ott hevert hajlékuk előtt. A boszorkány kivágta a juh belét, és a 
férjével együtt belebújt hasába. Így szólt magában: 

— Annyi bizonyos, hogy I'-o-wi sosem fogja a hegyi juh 
hasában keresni a fiát. 

És valóban, biztonságban voltak odabenn, mert azok, akik a 
fiút kutatták, nem tudták mire vébi a pár különös eltűnését. 
Végül is Kwi'-na, a sas így szólt: 

— Biztosan valahová a föld belsejébe rejtőztek, vagy talán 
a sziklák alá. Várjunk nyugodtan, mert ha megéheznek, úgyis 
előbújnak. Egy kis csalétket teszek majd ide a fára. 

Megölt egy nyulat, és feltűzte egy magas fenyőfa tetejére. 
Aztán levagdosta a fa ágait, és lehántotta a kérgét, hogy ne 
lehessen egykönnyen fölmászni reá. 

— Majd ha nagyon megéheznek, előjönnek 
rejtekhelyükről, és megpróbálnak felmászni a nyúlért. Sokáig 
elveszkődnek majd, a boszorkány mindennel megpróbálkozik. 
Közben pedig mi magunkkal visszük U-Ját 

Napokon keresztül várakoztak, amíg a boszorkány 
megéhezett és csecsemő-lelkű férje sírva követelte az ételt. A 
boszorkány kibújt hát a juh hasából, és ennivalót keresett.. A 
fára függesztett hús illata megcsiklandozta az orrát. Rögtön 
látta, hová kellene fölkapaszkodnia, de hiába próbálkozott: 
valahányszor nekirugaszkodott mindannyiszor visszapottyant 
a földre. 

Eközben Kwi'-na, a sas, aki egy közeli kősziklán ült és 
megfigyelte, hogy honnan bújt elő a boszorkány, odarohant az 
állathoz, megragadta a fiút felrepült vele, és letette annak a 
zsályafűz bokornak az árnyékába, ahonnan a boszorkány 
ellopta. Csodák csodája, az ember ugyanolyan aranyos 
kisgyermekké változott vissza, mint amilyen annak előtte volt 

Kwi'-na pedig fölment az égbe, és vihart támasztott; szelet 
kavart, és esővel áztatta föl a földet, hogy semmi nyom se 
maradjon utána, és a boszorkány ne tudja meg, merre ment. 



Néhány tollát azonban mégis elhullatta, így hát a 
boszorkánynak nem került sok fejtörésébe, hogy kitalálja, ki 
szakította el a férjét tőle. 

— Jól tudom, hogy I'-o-wi bátyja, Kwi'-na a tettes! — 
gondolta magában. — Nagy és rettenetes vitéz! Fölkeresem 
nagyapámat To-go-át, a csörgőkígyót, az majd védelmébe 
vesz, és megöli ellenségeimet. 

 

 
 
To-go-a, a kígyó, éppen délutáni álmát aludta a sziklán, és 

a meleg napsütést élvezte, amikor a boszorkány megérkezett 
A nagyapa fölriadt léptei zajára, és így kiáltott a közeledő felé: 

— Menj vissza, menj vissza, nincs itt rád semmi szükség! 
Eredj haza! 

De a boszorkány nem hallgatott a szavára, hanem 
segítségért könyörgött. Egyszer csak meghallották a közelgő 
Kwi'-na szárnycsapásait. 

— Bújj el, bújj el! — kiáltotta To-go-a. 
A boszorkány mindenfelé tekingetett, de nem talált 

búvóhelyet. Ezért aztán nagyapja kitátotta a száját, és a 
gyomrába bujtatta unokáját. To-go-ának azonban éktelenül 
sajgott a gyomra a nagy súlytól, és könyörgött a 
boszorkánynak, hogy másszon ki belőle. De az meg se 
moccant, mert igen félt a sastól. Hanem a csörgőkígyó annyira 
öklendezett, hogy már sehogy se bírta türtőztetni magát. Úgy 
érezte, ütött az utolsó órája, ha meg nem szabadul terhétől. 
Kétségbeesésében nem tehetett egyebet: kibújt a saját bőréből, 
bennehagyva a boszorkányt. Az meg a kígyóbőrben rekesztve 



begurult a sziklák közé, és ott rejtőzött el a felhők közt keringő 
sas elől. 

Amikor Kwi'-na odaért, nagyot kiáltott: 
— Hol vagy, vén boszorkány? Hol vagy, vén boszorkány? 
A boszorkány csúfondárosan visszhangozta a szavait. 
A boszorkányok azóta is kígyó bőrében élnek, és a sziklák 

mögött rejtőznek. Nagy mulatságukra szolgál, ha az arra járók 
szavait ismételgethetik. 

A fehér emberek, akik nem ismerik a régi népek történetét 
a kigyóbőrbe bújt boszorkányok csúfondáros kiáltozását 
„visszhang"-nak szokták nevezni. Az indiánok azonban 
felismerik a vén boszorkányok hangját. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIÉRT KELL DOLGOZNIUK ÉS 
MEGHALNIUK AZ EMBEREKNEK 

 
Ute 

 
 

Valamikor réges-régen a Cinnauaw testvérek, a 
farkasistenek, tanácskozásra ültek össze, hogy döntsenek az 
emberiség sorsáról és jövőjéről. 

Így szólt az ifjabbik farkasisten: 
— Kedves bátyám, mondd csak: hogyan jussanak 

élelemhez az emberek? Eszeljünk ki számukra valamit! Egész 
éjjel ezen törtem a fejemet de semmi okosat sem tudtam 
kitalálni. Amikor azután pirkadni kezdett az ég, 
felkapaszkodtam a hegytetőre, és letelepedtem ott Sokáig 
töprengtem magamban, és gondolom, ki is találtam egyet-
mást. Hallgass rám, az öcsédre. Látod amott azt a fenyőfát? 
Édes a gyümölcse! És látod amott azt a kaktuszt, amelynek 
gumója tele van ízletes nedűvel? Emitt a síkságon napraforgó 
terem, melynek olajos magva oly laktató! Adjuk hát nekik 
táplálékul e növényeket, és az emberek, ha már jóllaktak, és 
megtöltötték raktáraikat a földre dobálják, vagy a sziklák közé 
rejtik majd a fölösleget Mire a következő évben visszatérnek, 
megsokszorozódik, amit elszórtak. És mindig, minden 
esztendőben újra meg újra elegendő táplálék sarjad az 
emberek számára. Sose szűkölködnek majd, lesz mit enniük, 
munka nélkül, gond nélkül boldogulnak, míg csak élnek. 

— Ez nem lesz jó — mondotta az idősebb farkasisten — 
mert az emberek haszontalanná válnak, ellustulnak. Ha nem 
lesz dolguk, unalmukban civakodni kezdenek, és hamarosan 
békétlenség lesz úrrá a földön. Az emberek egymás életére 
törnek, s nem nyugszanak addig, amíg el nem pusztítják egy- 
mást Nem, ez nem lesz jó: mindenkinek meg kell dolgoznia 
mindenért! 



A fiatalabbik semmit sem felelt. Lehajtotta a fejét, és 
bánatos arccal otthagyta a bátyját. 

Másnap összetalálkozott bátyjával, s így szólt hozzá: 
— Bölcsen szóltál tegnap, testvérem: belátom, hogy igazad 

volt. Dolgoztassuk meg hát az embereket hadd szerezzék 
fáradság árán táplálékukat. De hogyan juttassunk nekik 
mézharmatot? Egész éjszaka ezen gondolkodtam, és amikor 
hajnalodni kezdett felkeltem, felmentem a hegyre, annak is a 
legtetejére, és leültem, és gondolkoztam. Most már tudom, mi 
a módja. Hullassuk a sziklákra a mézharmatot, mint a havat, 
hadd gyűjtsék reggelenként össze nagy kosarakban az 
asszonyok. Így majd dolgoznak is, és boldogulnak is. 

— Ez sem lesz jó, öcsém — felelte az idősebbik testvér. — 
Nem helyes, ha az emberek kis keresés árán sokat találnak, és 
nem dolgoznak meg érte alaposan! A könnyen szerzett eledelt 
nem becsülnék többre, mint a ganéjt és amit mi az ő 
boldogulásukra, örömükre szántunk, azt könnyelműen 
elfecsérelnék. Hulljon hát éjjel apró csöppekben a mézharmat 
a nádas sűrűjébe, és onnan botokkal verdesve gyűjtögessék 
fáradságosan, így majd annál édesebbnek találják az ízét. 

A fiatalabb testvér hallgatagon, lehajtott fejjel, szomorúan 
távozott. 

De másnap, amikor visszatért, ismét így szólt: 
— Bölcsen szóltál, bátyám, belátom, igazad volt. Hadd 

gyűjtsék az asszonyok fáradságos munkával a nádasban a 
mézharmatot. Hanem most mondd meg nekem, hová jusson az 
ember, az asszony, a fiú, vagy a leánygyermek, ha meghal? 
Egész éjjel ezen töprenkedtem. Amikor eljött a reggeli 
derengés, a hegytetőn üldögélve végre rájöttem, mi volna a 
legjobb. Elmondom hát neked; ha egy ember meghal, küldjük 
vissza az életbe másnap, amikor új reggel virrad, hadd 
örvendezzenek neki rokonai, barátai. 

— Nem, nem! — tiltakozott az idősebbik testvér. — A 
halottak soha többé nem térhetnek vissza. 



A fiatalabbik testvér egy szót sem válaszolt; bánatosan 
lehajtott fejjel elment. 

Teltek, múltak a napok. Történt egyszer, hogy a fiatalabbik 
farkasisten az erdőben sétálgatott Megpillantotta bátyja kisfiát 
amint az ott egymagában játszadozott. Elővett egy nyilat a 
tegezéből, és agyonlőtte vele a gyermeket Mikor hazatért egy 
szót sem szólt a dologról. 

A kisgyermek apja azt hitte, hogy fiacskája elveszett, és 
keresésére indult. Napokon keresztül bujdosott az erdőben, 
hátha ráakad a gyermekre. Egyszer aztán meg is találta a holt 
fiúcskát. Keservesen megsiratta, és sokáig gyászolta. 

Egyszer aztán így szólt a fiatalabbik farkasisten a 
bátyjához: 

— Ugye, te hoztad azt a törvényt, hogy a holtak soha többé 
ne térjenek vissza az élők világába? Örülök, hogy te vagy az, 
akit a kegyetlen törvény elsőnek lesújtott. 

Így tudta meg az idősebbik testvér, hogy Öccse pusztította 
el a gyermekét Nagyon megharagudott rá, és elhatározta, hogy 
bosszút áll rajta. Haragja nőttön-nőtt; a föld pedig iszonyú 
robajjal inogni kezdett. Föld alatti morajlás hallatszott és 
koromsötétség szállt a világra. Vad vihar pusztította a föld 
felszínét, villámok csapkodtak szerteszéjjel, mennydörgés 
hasogatta az eget és a fiatalabbik farkasisten rémületében 
apjához, Tawotshoz, a Teremtőhöz menekült oltalomért. 

 
 
 

 
 
 
 



A VARÁZSBUGYOR 
 

Keddo 
 
 

Volt egyszer egy ifjú, aki igen sokat adott a külsejére. A 
legfinomabb ruhákat viselte, és a legpompásabb ékszerekkel 
ékesítette fel magát. Volt neki többek között egy varázserejű 
sastolla, ezt háború idején hordta a fején. Felesége nem volt. 
ügyet sem vetett az asszonyokra, holott nem egy leány akadt 
volna a faluban, aki szíves-örömest hozzáment volna 
feleségül, hiszen bátor, kellemes természetű, és csinos ember 
volt ez a fiatal vadász. 

Egy napon, amikor társaival vadászott — az indiánok 
abban az időben még gyalog jártak vadászni, — elszakadt a 
többiektől, hogy néhány bölény nyomába szegődjék. A 
bölényeknek azonban sikerült elmenekülniük. Csak egy fiatal 
üsző maradt hátra, mert beleragadt egy iszapos gödörbe. 
Amint ezt az ifjú meglátta, kapta az íját és megcélozta az 
üszőt. Már majdnem kilőtte nyilát, amikor látja ám, hogy nincs 
már ott semmiféle bölény: egy takaros fiatal leány áll a helyén. 

A vadász megzavarodottan eresztette le fegyverét. Nem 
értette, hová lett az állat, amely előbb még ott állott, és honnan 
jöhetett a leány, akit az imént még sehol sem látott. Mikor 
leküzdte zavarát, odalépett a leányhoz, megszólította. Olyan 
kedvesnek találta, hogy azonnal határozott: megkérte, legyen a 
felesége, és kövesse törzsének szállására. 

A leány azt felelte, hogy szívesen lesz a vadász felesége, de 
csak azzal a feltétellel, ha innen nem mennek sehová, hanem 
itt maradnak, ahol vannak. 

Az ifjú bele is egyezett, és jegyajándékul nekiadta azt a 
pompás fehér és kék gyöngyökből álló füzért, amelyet a 
nyakában viselt. 



Telt-múlt az idő. Történt, hogy az ifjú egy este, vadászatról 
hazatérőben, földúlva találta táborát. Körös-körül sok-sok pata 
nyomát látta. Felesége testét hiába kereste, nem találta sehol. 
Végül is, keservesen megsiratva elveszett szerelmesét, 
felkerekedett, és visszatért törzsének szállására. 

 
Múltak az évek. Egy alkalommal, egy nyári reggelen, 

amikor a vadász barátaival pálcajátékot játszott, egy kisfiú 
közeledett feléje, nyaka körül fehér-kékgyöngyös füzérrel. 

— Apám! — szólította meg az ifjú férfit. — Anyám látni 
kíván. 

A vadász, aki mérges volt, hogy megzavarták a játékban, 
így válaszolt: 

— Nem vagyok az apád. Takarodjál innen. 
A kisfiú elment. Az ifjú férfi társai pedig nagyot kacagtak 

az apám megszólításon, hiszen tudták jól, hogy barátjuk 
gyűlöli a nőket, és nincs felesége. 

A fiú azonban egy kis idő múlva megint csak megjelent. 
A vadász ismét haragosan elzavarta. Ezúttal azonban a 
játékosok egyike azt tanácsolta, hogy kövesse a gyermeket, és 
tudja meg, mit akarhat tőle. A férfi így is tett, elindult a fiú 
nyomában. Egész idő alatt azon törte a fejét, hogy vajon hol 
látta már azt a kék-fehér gyöngysort. Elgondolkozva 
lépegetett. Egyszer csak egy vágtató bölénytehenet pillantott 
meg a prérin, s akkor hirtelen minden eszébe jutott. 

Megragadta íját és nyilát, és követte a bölényeket. Nehéz és 
fáradságos útja volt. Az asszony nagyon zokon vette, hogy így 
elfelejtette, és ezért haragjában kiszárította minden útjába eső 



patak vizét. A férfi már-már attól félt, hogy szomjan kell 
vesznie. De a fiú a segítségére volt és furfanggal ételt, italt 
szerzett a számára. Így aztán mégis eljutott a bölények 
szállására. 

Az öreg bikák, a csorda főnökei nagyon haragudtak az ifjú 
vadászra, és halállal fenyegették. Mindenekelőtt próbára 
tették. Azt mondták: ha kiállja a próbát, meghagyják az életét. 
Fölsorakoztattak előtte hat egyforma tehenet és azt kérdezték, 
meg tudja-e mutatni, hogy melyik a felesége. Nehéz volt a 
feladat. De a fia titokban most is segített neki, és ezért meg 
tudta oldani. Az öreg bikákat meglepte a dolog, és 
mérgelődtek is, mert nem hitték volna, hogy ki tudja választani 
a feleségét a többi közül. 

Azt mondották hát neki, hogy egy próba nem elegendő, 
még egy nehéz feladatot kell megoldania. Ezúttal a fiát kellett 
kiválasztania több borjú közül. A fiatal bölény most is 
segítségére volt így hát megint kiállta a próbát. 

De az öreg bikáknak ez sem volt elég. Azt határozták, hogy 
fusson versenyt a bölényekkel, és ha legyőzi őket, akkor 
szabad. Kiválasztották a legjobb futókat. A versenyfutás 
napján szerencsére vékony jégkéreg borította a földet. A 
bölények csak úgy csúszkáltak rajta. De a fiatal indián gyorsan 
és kitartóan futott és könnyedén győzött. 

Hanem a fő-bikák haragja nem enyhült meg, és 
elhatározták, hogy hiába oldotta meg a nehéz feladatot 
mindenképpen megölik a vadászt. Maguk közé ültették, a kör 
közepébe. A legvadabb, legerősebb bikák fogtak közre. Aztán 
ahányan csak voltak, egyszerre minden oldalról rárohantak, és 
egy kis idő múlva láttak is, hogy a toll, amelyet az ifjú a fején 
viselt, ott szálldos a levegőben, a fejük fölött A fő-bikák 
megállást parancsoltak a többieknek. Most aztán már biztosak 
voltak benne, hogy halálra tapostak a vadászt. 

De amikor visszahúzódtak, az indián még mindig ott ült a 
kör közepén, hajában a tollal. Varázserejű tolla megvédte a 
bölények támadásától Ismét rárohantak. De a második roham 



sem tett kárt benne. Most látták csak a bölény-törzsfők, mit 
sem tehetnek az ifjú ember varázsereje ellen. Meghívták hát, 
látogasson el táborhelyükre. De kikötötték, hogy a barátságos 
fogadtatás ellenében ajándékot hozzon majd nekik törzsétől. A 
fiatal vadász ezt szívesen meg is ígérte. 

Amikor az indián feleségestől és fiastól visszatért a faluba, 
éhínség fogadta őket. Az egész faluban nem volt semmi 
ennivaló. A bölény-asszony azonban húst varázsolt elő ruhája 
alól, azzal táplálkoztak. Azután fölkerekedtek, és ajándékokkal 
megrakodva visszatértek a bölénycsorda szálláshelyére. A 
bölények nagyon megörültek az ajándékoknak. A fő-bikák, 
amikor meghallották, hogy az emberek körében éhínség 
pusztít fölajánlották, hogy visszakísérik az emberek közé a 
vadászt. A vadász fia, aki szintén vissza akart térni, 
elhatározta, hogy bölényalakban követi a csordát. Szülei pedig 
a csorda előtt haladtak, emberi alakjukban. 

A vadász figyelmeztette a falubelieket, hogy vigyázzanak, 
meg ne öljék a fiát, ha bölényre vadásznak. Ha megfogadják a 
szavát, a sárga borjú mindig visszatér majd, s elvezeti erre a 
többi bölényt. 

A gyermek nemsokára azt mondotta az apjának, hogy többé 
nem látogatja meg szüleit emberalakban, mert kelet felé vezeti 
n csordát. De mielőtt elindult volna, meghagyta apjának, hogy 
a legközelebbi vadászaton öljék meg a sárga borjút és 
áldozzák föl Atius Tiráwa tiszteletére. Azután cserezzék ki a 
bőrét csináljanak belőle bugyrot és göngyöljenek bele egy cső 
kukoricát és a többi szent tárgyakat. És minden esztendőben 
szemeljenek ki egy sárga borjút, áldozzák föl, és egy kis 
hájdarabját tegyék a varázsbugyorba. Ha megint 
elkövetkeznék az éhínség ideje, gyűljenek össze a törzsfők, és 
keressék föl barátjukat, a fiatal bölényt az majd elmondja 
panaszukat Tiráwának. Tiráwa egy újabb sárga borjút küld 
majd, hogy elvezesse a csordát az emberekhez. 

Ezután a fiú elhagyta apja táborát Az emberek 
megfogadták szavát. És csakugyan volt is mindig eleség 



bőségesen, és a vadász közszeretetben és tiszteletben álló 
főnökévé lett népének. 

Bölény-feleségéről azonban szinte teljesen megfeledkezett. 
Az asszony egy éjjel eltűnt. A főnök súlyos 
szemrehányásokkal illette önmagát, amiért ennyire 
elhanyagolta a feleségét. Annyira bánkódott, hogy 
belebetegedett a bánatba; lassacskán elfogyott az ereje, 
elfonnyadt az élete, meghalt. De a bugyrot, amely 
varázserejével táplálékot szerzett a törzsnek, még sokáig 
őrizték. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A BOLOND TESTVÉR 
 

Navaho 
 
 

A navahók nemzetébe tartozó tolcsini nemzetség egykor a 
Wind hegységben élt. Egy alkalommal megbolondult és eltűnt 
a nemzetség egyik fiatal tagja. Sokáig hírét sem hallották. 
Aztán visszatért; egy fenyőágat hozott magával. Nemsokára 
újra eltűnt, majd megint visszatért; ekkor meg egy cső 
kukoricát hozott. Ettől fogva többször is el-eltávozott, és 
mindig valami újdonsággal tért haza, és mindig volt valami 
mesélnivalója róla. 

Hanem a fivérei nem hittek neki, és egyre azt mondogatták: 
— Egy szavát se higgyétek! Hiszen bolond, nem tudja, mit 

beszél. 
Az irigység szólt belőlük. 
Nem sokkal ezután a tolcsinik elköltöztek a Wind 

hegységből, és a San Mateo hegységtől keletre, égy kopár, 
sziklás domb tövében ütöttek tanyát. De ott nem volt mit 
enniük, fűmagvakon éltek valamennyien. 

Ekkor így szólt a legidősebb testvére: 
— Gyerünk vadászni! 
Elindultak. A bolond testvérnek megparancsolták, hogy 

amíg távol vannak, el ne hagyja a tábort. 
Öt nap, öt éjjel telt el, de a testvérekről semmi hír nem 

érkezett. A bolond fiú elhatározta, hogy utánuk megy. 
Gondolta, segít nekik hazacipelni az elejtett vadat, hiszen 
alighanem annyi szarvast lőttek, hogy maguk el sem bírják. 

Egy napi járásnyira megpihent egy kanyon mellett. 
Alvóhelyül kiválasztott magának egy tágas üreget. Álmos is 
volt, szomjas is. De vizet nem talált semerre, mert mindent hó 
borított. Úgy segített magán, hogy tüzet gyújtott, a tűzön 
felhevített egy szikladarabot, s egy gödörben vízzé olvasztotta 



a havat. Azután nyugovóra tért. De egyszer csak különös neszt 
hallott: mintha emberek járkálnának arrafelé. 

Felkelt, hogy megnézze, mi okozza a zajt. Hát látja, hogy 
egy falka varjú sétál a kanyon peremén. Ott tanyáztak, a 
kanyon két oldalán. Egy kakukk is volt köztük. Tüzet is 
gyújtottak. 

Két újabb varjú érkezett. A fiú elég közel volt hozzájuk, 
hogy minden szavukat megértse. 

— Vigyázzatok! — kiáltottak a varjak. 
— Hát ez meg mit jelenthet? — tűnődött magában a fiú. 
— Mi a baj? — kérdezték a kanyon túlsó oldalán álldogáló 

varjak. — Mi történt? Beszéljetek már! 
— Két társunk odaveszett — felelte a két varjú. — Két 

utasember újságolta nekünk. Azt mondták, hogy két ifjú, aki 
már hosszabb ideje az erdőben vadászik, tizenkét szarvast lőtt 
Arra járt egy falka madár, és odajárult a két vadászhoz, hogy 
részt kérjen az elejtett szarvasokból. A két vadász rájuk támadt 
Szerencsére csak kettőt sikerült agyoncsapniuk. 

— Ki az a kettő? — tudakolták a varjak a kanyon túlsó 
oldaláról. 

 



— A kakukk, aki rászállt az egyik szarvas agancsára — 
válaszolta az egyik hírhozó — és egy varjú, aki a hátgerincét 
csipkedte. 

— Nem is csodálkozom a szerencsétlenségen — tette 
hozzá a másik. — Mindig mondjuk nektek, ha elejtett 
szarvasra szálltok, megölhetnek benneteket 

— Most már hiába minden, ami történt megtörtént — 
mondták a varjak. — Meghaltak, nincsenek többé, ebbe most 
már bele kell nyugodnunk. 

A fiú meg sem moccant odalent. Hanem feszülten figyelt, 
egyetlen szót sem szalasztott el a füle mellett. 

Kis idő múlva a varjak nagy lármával táncba fogtak a 
kanyon túloldalán. A varjak sok-sok dalt tudtak még abban az 
időben. Az ifjú nem látta mit csinálnak, de hallani hallott 
mindent, sőt később, amikor a tánc már javában folyt, és a 
varjak nagy tüzet gyújtottak, a tűz fényében mozgó, fekete 
alakokat is látott, csak éppen nem tudta őket megkülönböztetni 
egymástól. Csak Hasjelti hangját ismerte fel, a Napisten fiáét s 
akármilyen bolond volt is a fiú, mindent az emlékezetébe 
vésett, amit ezen az éjszakán hallott Megjegyezte az énekek 
szövegét, amelyeket a varjak egész éjjel énekeltek. 

— Hajnalig itt maradok, és figyelek — határozta el 
magában. 

A táncoló népség nem maradt meg a kanyonnak azon az 
oldalán, ahol először gyújtott tüzet. Át-átjöttek az innenső 
oldalra, és ezen is tüzeket gyújtottak. Így járták a táncot, hol az 
egyik, hol a másik oldalon, kivilágos-kivirradtig. Hajnalban 
aztán a varjúsereg is, a többi madár is felkerekedett és szárnyra 
kelt nyugat felé. Mire a nap felkelt a mulatságnak nem maradt 
egyéb nyoma, mint egy kevés parázs és hamu. 

A bolond fiú is felszedelőzködött és bátyjai táborába sietett, 
hogy elújságolja nekik, arait látott és hallott. Mire odaért 
testvérei már talpon voltak. Már messziről megpillantották 
közeledő öccsüket. 



— Fogadjunk, hogy megint egy csomó képtelen mesével 
hozakodik majd elő! — mondták a testvérek. — Olyasmiről 
regél majd, amit kívüle senki nem látott. 

Ott volt a fiúk sógora is. Ezt mondta: 
— Ugyan, hagyjátok már békében szegényt! Én bizony 

elhiszem, amit mesél. Nem szophatja az ujjából azt a sok 
történetet. 

A tábort borókafenyő-bokrok övezték. A középen hatalmas 
tűz lobogott. Jókora darab hús sült rajta. A bolond fiú 
egyenesen a tűzhöz lépett, és megpiszkálta. 

— Fázom — mondta, és leült. 
Sógora így válaszolt: 
— Nem csoda, jó hideg van. Hanem az a szokás, hogy akik 

egy tűz körül üldögélnek, mesével szórakoztatják egymást. 
Mindenki elmond egy-egy mesét. Mi már elmondtuk a 
magunkét, most rajtad hát a sor. 

Az ifjú nem sokat kérette magát, elmondta, amit az elmúlt 
éjjelen tapasztalt. Így kezdte: 

— Mondhatom, életemben sem volt olyan rossz szállásom, 
mint ezen az éjszakán. 

Testvérei hátat fordítottak öccsüknek. Úgy tettek, mintha 
nem is nagyon érdekelné őket a történet. Csak a sógor figyelt a 
szavára, és egyre kérdezgette, ő meg folytatta: 

— És olyan különös lármát sem hallottam még soha 
életemben, mint amilyent tegnap hallottam — folytatta a 
bolond fiú. 

— Mindjárt gondoltuk, hogy valami efféle következik — 
jegyezte meg az egyik bátyja, akit furkált az irigység, hogy 
bolond öccse annyi érdekeset látott, hallott, ő meg semennyit. 

A sógor azonban hitelt adott a fiú szavának, és mindjárt azt 
tudakolta, nem tudja-e, hogy kicsoda-micsoda csapta azt a 
különös zajt. 

— Nem tudom — felelte a fiú. — Idegenek voltak, egyet 
sem ismerek közülük. Csak annyit láttam, hogy egész éjjel a 
táncot ropták a kanyon két peremén. Én csak azt tudom, hogy 



testvéreim tizenkét szarvast lőttek, és megöltek két madarat, 
akik részt kértek a szarvas húsából. Meg azt is hallottam, hogy 
valaki ezt mondta: „Mindig mondjuk nektek, ha elejtett 
szarvasra szálltok, megölhetnek benneteket!" 

Mindenki hallgatott. A legidősebb fivér elgondolkozott. 
Aztán anélkül, hogy odafordult volna a fiú felé, megkérdezte: 

— Mit mondtál: hány szarvast lőttünk? 
— Tizenkettőt — felelte a bolond fiú. 
— Hát ez igaz — mondta a legidősebb testvére. — Sokféle 

történetet meséltél már, de én egyiket sem hittem el. Ezt 
azonban el kell hinnem. Hanem hogy lehet az, hogy efféle 
dolgokat tudsz? Hol szerezted ezt a tudományi? 

— Nem tudom — felelte a fiú. — Csak annyit tudok, hogy 
amit látok, a saját szememmel látom, és a saját eszemmel fel is 
fogom. 

— Ezentúl majd többet törődöm veled — mondta a 
legidősebb testvér. — Erősebben figyellek majd, hogy 
kifürkésszem, honnan meríted a tudományodat. Hanem jó, 
hogy eljöttél. Nagyon sok zsákmányunk van, nem is tudtuk, 
hogy vigyük haza. Most, hogy megérkeztél, visszamehetünk. 
Majd te fogod vinni a húst. 

Félúton hazafelé egy szakadékba kellett leereszkedniük. 
Amikor a szakadék szélére értek és megpihentek, négy hegyi 
juhot pillantottak meg a mélyben. A testvérek letelepedtek, és 
meghagyták öccsüknek, hogy lőjön egy juhot. 

— A mi izmaink már berozsdásodtak, hanem a te lábad 
még fiatal. Eredj, hozz nekünk egy juhot. 

Az ifjú szót fogadott. Óvatosan a bokrok mögött bujkálva, 
sikerült megközelítenie a juhot anélkül, hogy az észrevette 
volna őt. A fiú fölemelte íját és célzott. De mielőtt nyilát 
kiröpíthette volna, karja hirtelen megmerevedett, és 
tehetetlenül leejtette az íjat. A juh elmenekült. A többi 
hárommal is ugyanígy járt. Elrejtőzött egy jukka mögé, és 
onnan próbálta megcélozni az egyiket a másik után. A juhok 



ötlépésnyire haladtak el előtte, 
de amikor arra került a sor, hogy 
meghúzza az íjat, a karja 
megmerevedett. 
A varjú-nép figyelte. A fiú nem 
adta fel a harcot, újra meg újra 
próbálkozott. Követte a juhokat. 
Ezúttal egy virágzó nyírfa mögé 
bújt. Megint nekikészülődött, 
hanem amikor ki akarta repíteni 
nyilát, a juhok egyszerre 
istenekké változtak. Az első 
volt: Hasjelti, a második: 
Hostjoghon, a harmadik: 
Naaskiddi, a negyedik: 
Hadacsicsi. 

A fiút annyira megrettentette 
ez a különös átváltozás, hogy kiejtette kezéből íját, és 
eszméletét vesztve lerogyott a földre. Ekkor Hasjelti odalépett 
a fiú napkelet felé eső oldalához. Hostjoghon a dél felé eső 
oldalon, Naaskiddi a nyugati, Hadacsicsi pedig az északi 
oldalon helyezkedett el. Mindegyik isten egy-egy csörgőt 
tartott a kezében, olyant, amilyennel a gyógyító 
varázsénekeket szokás kísérni. Maguk is dalba fogtak, s 
eközben csörgőjükkel egy embert jelképező formát rajzoltak a 
homokba: feje és lába mellé párhuzamos vonalakat húztak a 
csörgővel. Amikor a rajz elkészült, az ifjú magához tért, az 
istenek pedig juhokká változtak vissza. 

— Miért akartál megölni bennünket? — kérdezték. — 
Hiszen láthatod, hogy te is közülünk való vagy. Most vette 
csak észre a fiú, hogy ő is juhhá változott. 

— Messze északon, túl az Ute-hegyen táncvigalom lesz. 
Tarts velünk. Téged is olyan ruhába öltöztetünk, mint amilyent 
mi magunkra öltünk, és megtanítunk táncolni. Aztán pedig 
együtt bejárjuk a világot. 



A testvérek, akik a meredek szélén pihentek, tanakodni 
kezdtek, hogy mi történhetett öccsükkel. Az isteneket nem 
láthatták, csak azt, hogy a fiú a földön fekszik. 

— Menjünk le — mondták — nézzük meg, mi baja történt. 
Mire azonban oda értek, ahol öccsük az imént feküdt, már 
senkit sem találtak ott. Csak a lábnyomát találták meg, és más 
lábnyomokat is körülötte. Sírni kezdtek, és ezt mondták: 

— Sokáig nem akartunk hinni a szavának, és lám, most 
elment a hegyi juhokkal. 

Keresték, kutatták a juhok lábanyomát. De hiába volt 
minden igyekezetük. A testvérek egyre jobban elbúsultak, és 
sírva hajtogatták: 

— Lám, a mi testvérünk igazmondó volt, de mi nem 
hittünk a szavának. Ha hittünk volna, nem hagyott volna itt 
bennünket, nem ment volna el a juhokkal. De talán eljön még 
a napja, hogy viszontlátjuk. 

A juhok a táncban hét maguk közül való társat találtak: 
tizenketten lettek. És amikor véget ért 
a tánc, tizenketten indultak a világ 
körül. Minden nép megismerte a 
táncukat, megtanulta az éneküket. 

De egyszer aztán így szóltak a 
juhok: 

— Nincs értelme, hogy tovább is 
magunkkal vigyük ezt a fiút. Mindent 
kitanult, mindent tud. Hadd menjen 
vissza népéhez, és tanítsa őket 
mindarra, amit tőlünk tanult. 

Meghagyták neki, hogy a táncban 
mindig tizenketten vegyenek részt, 
mindig hat isten és hat istennő. A 
táncot pedig Hasjelti vezesse. És azt 
is meghagyták neki, hogy készítsenek 
álarcokat az istenek képmására. 



Így a fiú visszatérhetett népéhez, testvéreihez. Elvitte nekik 
az énekeket, varázsszereket és öltözékeket: ezeknek 
köszönhetik boldogulásukat a navaho-indiánok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZ ÚSZÓ FATÖRZS 
 

Navaho 
 
 

Volt egyszer egy ember, aki nagyon szeretett volna sok-
sok dalra szert tenni, mert kevesellte, amit tudott. Így szólt 
magában: 

— Lássuk csak: az én dalaim rövidek és suták. Vajon hol 
találhatnék szebbekre, jobbakra? 

Abban a pillanatban megjelent előtte Hasjelti, és mint aki 
olvasott a gondolataiban, így szólt hozzá: 

— Tudom, hogy hol találhatsz új dalokra. 
— Vezess oda, követlek. 
A Nagy Kolorádó folyó egy bizonyos részének 

kanyonjában, négy istennel, Hostjoghonokkal találkoztak. 
Nagy munkában voltak, éppen tutajt készítettek maguknak 
parafából. 

— Ez nem lesz jó — mondotta Hasjelti — hiszen a parafa 
beissza a vizet. Használjatok inkább fenyőfát. 

A négy Hostjoghon akkor egy kemény kő segítségével 
fenyőtörzset kezdett kivájni. De Hasjeltinek ez se tetszett: 

— Lassan megy a munka — mondta, és megparancsolta a 
forgószélnek, hogy vájja ki a fatörzs belsejét. 

Aztán keresztbe raktak egy tömör és egy üres fatörzset. 
A dalvadász belebújt egy üreges fatörzsbe, Hasjelti pedig egy 
felhővel betömte a nyílást, hogy föl ne csapjon a hullám, ha 
majd a nagy vízen úszik. A négy Hotsjoghon feleségeivel 
együtt fölült az alkotmányra; a kereszt mindegyik végében 
egy-egy pár foglalt helyet. Hasjelti a part mentén gyalog 
követte őket, és gondosan ügyelt, hogy távol tartsa a 
fatörzseket a parttól. Hasjelti egy mókusbőrben dohányt vitt 
magával, hogy ellássa az utazó isteneket. Az egyik Hostjoghon 
egy pálcát vitt, amelyet pulyka- és sastollak díszítettek, 
ezenkívül egy karikát, amelyhez fehér pamutmadzaggal két 



zümmögő madár volt hozzákötve. A két púpos Náskiddi is 
elkísérte őket: púpjukon felhőket cipeltek, s a felhőkben 
mindenféle termő magvakat, botjukban pedig villámokat 
hordoztak. 

Hosszú ideig úszott a fatörzs lefelé a folyón. Egyszer csak 
olyan vízre ért, ahol csak az egyik oldalon volt part. Ott 
megálltak és kiszálltak. Magukhoz hasonló népeket találtak ott 
Mikor a dalvadász elmondotta nekik, hogy mi a kívánsága, 
sok-sok dallal ajándékozták meg. Ezenkívül gyapjútakaróra 
festett képeket is adtak neki, és azt mondták: 

— Ezek a képek az énekhez tartoznak. De ez még nem elég 
ahhoz, hogy megtartsd a tudományodat Adunk neked fehér 
földet is és fekete szenet keverd össze, és fekete festék válik 
belőle. És adunk neked fehér homokot, sárga homokot és 
vörös homokot, és kék festék készítéséhez való fehér homokot 
és fekete szenet, egy kis vörös és sárga homokkal elkeverve: 
ezekből együttesen kék festék válik. 

Azért mondták ezt, mert tudták, hogy a navahók, isteneik 
parancsa szerint sohasem használhatnak tiszta kéket, csak 
ilyen keveréket. 

A dalvadász sokáig időzött ezeknél a népeknél. Egészen 
addig, amíg a kukorica beérett Megtanulta tőlük a 
kukoricaművelést, és amikor visszatért a navahókhoz, magával 
vitt néhány csövet. Azok még sosem láttak ilyent, de egy-
kettőre megszerették a kukoricát, és megtanulták a 
termesztését. 

Ár ellen a dalvadász nem juthatott fölfelé a folyón, ezért 
segítségül hívott négy napsugarat. Ezeket a fakereszt négy 
végéhez kötözte, így tért vissza a kanyonhoz. Amikor 
megérkezett, szétszedte a két fatörzset: a tömör gerenda hegyét 
belefúrta az üres fa végébe, és ezt a hosszú póznát letűzte a 
folyó medrébe. Ott áll ma is: mindazok láthatják, akik elég 
merészek, hogy arra evezzenek. 

 
 



A KŐVÉ VÁLT FIÚ 
 

Isleta 
 
 

Volt egyszer egy kacika és annak egy fia. A kacika 
felesége meghalt, az öreg meg a fia csak ketten éldegéltek 
együtt. A főnök nagyon vigyázott a fiára, sehová se engedte 
egyedül, mindig elkísértette valakivel. 

A fiú egy napon egy barátjával együtt elment a Sóstóhoz. 
A két fiú körbe sétálta a tavat. 

— Ó, be szép ez a tó! — mondogatták egymásnak. 
Felkapaszkodtak egy kis dombra, és ott üldögéltek egy 

darabig a dombtetőn. Mindketten meztelenek voltak. Amint ott 
nézelődnek, erre is, arra is, egyszer csak meglátnak egy királyt 
meg egy királynét, amint kelet felől egy másik dombról 
ereszkednek lefelé. 

— Odanézz! — kiáltotta az egyik fiú. — Be szép emberek! 
Vajon kicsodák lehetnek? 

— Tudod mit? — felelte a másik. — Várjuk meg őket. Ha 
tisztességes szándékkal vannak, idejönnek, hogy megnézzék 
mit csinálunk. 

Azok oda is mentek, és így köszöntek: — Szép jó estét! 
A két fiú a jövevények felé fordult, és ezt kérdezte: 
— Kik vagytok? 
— A király és a királyné — válaszolta a férfi. — Én 

vagyok a király, ez az asszony meg itt, a feleségem. 
A királyné kezet nyújtott a kacika fiának, és mézet hagyott 

a jobb tenyerében. Aztán kezet szorított a másik fiúval is, de 
annak nem adott mézet. Közben, amíg a másik fiúval 
parolázott, kedvesen odaszólt a kacika fiának: 

— Edd meg, amit adtam. 
A két fiú hazatért. A kacika fia nem szólt a mézről sem a 

másik fiúnak, sem az apjának. Legközelebb aztán egyedül 
látogatott el a dombtetőre. 



Arra jött a királyné, és így szólt hozzá: 
— Hát itt vagy megint? 
— Itt vagyok. 
— Megetted, amit adtam? 
— Megettem. 
— ízlett? 
— ízlett. 
Akkor így szólt az asszony: 
— Jól van. Ez azt jelenti, hogy a szeretőm leszel. 
— Igen — felelte a fiú. — Ezentúl mindig itt találkozunk. 
Így is történt. A fiú azonban nem mondta meg az apjának, 

hogy merre jár. Mindennap kiment a tó partjára, és mindennap 
ott találta a királynét. Aztán egyszer, sok idő múlva, a fiú 
mégiscsak bevallotta apjának a dolgot, mert az öreg váltig 
kérdezgette: 

— Minden áldott nap elmégy hazulról, még azt sem tűröd, 
hogy valaki elkísérjen. Mindig csak magadban kóborolsz, mi 
dolog ez, fiam? 

— Igaz, apám, mindig egyedül kóborolok. És most eljött az 
ideje, hogy elmondjam neked, merre járok, mit keresek arra. 
Amikor először jártam a Sóstó partján, ott két csodaszép 
emberrel találkoztam: egy királlyal és egy királynéval. Mind a 
ketten paroláztak velünk, velem is, a barátommal is. A 
királynő, miközben a kezemet megszorította, mézet tett a 
tenyerembe, és meghagyta, hogy egyem meg. 

— Ejnye, fiam — mondta az apja — helytelenséget 
cselekedtél. És azóta összeadtad magad ezzel az asszonnyal? 

— Igen. 
— Ó, jaj nekem! Felneveltelek, de éppen azt nem adtam 

meg neked, amire leginkább szükséged lett volna. Nem 
szereztem asszonyt a számodra. 

Akkor az öreg főnök szarvasbőr-nadrágba öltöztette, 
felékesítette a fiát nyúlprémmel, tegezt nyomott a kezébe, és 
fényes piros, meg fekete festékkel kendőzte az arcát. 



— Most pedig jöjj velem! — parancsolta. — Ez az utolsó 
nap, amelyet atyáddal töltesz. Elvezetlek a királyné házába, 
hogy lássam, jól összeilletek-e. 

Az apa a fiú előtt ballagott. Amikor a király ajtajához értek, 
az öreg így szólt: 

— Te nem jutsz el Elimaiba, a halál utáni birodalomba. 
Bekopogtak. 
A király kikiáltott: 
— Szabad! 
— Nem megyünk be — mondta az apa — hanem küldd ki 

a feleségedet. 
A király kiküldte a feleségét A kacika így szólt az 

asszonyhoz: 
— Ismered ezt az ifjút? 
— Jól ismerem — felelte a királyné. 
— Hát akkor, fiam — mondta a kacika — állj oda melléje, 

hadd lám, milyenek vagytok így, egymás mellett. 
Amikor az asszony meg a fiú egymás mellett állták, az öreg 

így szólt: 
— Maradj csak szépen ott, fiam. Indiánnak születtél erre a 

világra, indiánként kellett volna élned is, nem pedig úgy, hogy 
összeadd magad egy mexikói nővel. 

És ekkor a fiú meg az asszony, úgy, ahogy egymás mellé 
állott, egyszerre kővé merevedett. A kacika pedig sírva ment 
az útjára. Azóta is úgy tartják, hogy aki mexikóival áll össze, 
kővé változik. 
 
 

 
 
 
 



A NAP FIAI 
 

Isleta 
 
 

Volt egyszer egy ember meg egy asszony, volt azoknak 
egy leányuk. Sok legény járt a leány után, de az apja 
mindegyiktől féltette, óvta. De az anyja sose szidta meg, mert 
nagyon szerelte. Eljött egyszer a keleti törzsfő, hogy feleségül 
kérje a leányt. Ajándékul egy fehér ruhát hozott Az asszony és 
az ember azt mondották, hogy várjon egy kicsit, megmutatják 
a ruhát a leánynak, hogy mit szól hozzá. 

Előhívták a leányt, és az apja így beszélt: 
— A keleti törzsfő van itt, feleségül kér. Fehér ruhát hozott, 

választ vár, hogy elfogadod-e. 
A leány megnézte a ruhát, aztán így válaszolt: 
— Ó, jaj! Mit szólnának az emberek itt a faluban, ha 

hozzámennék, és ezt a fehér ruhát kellene viselnem? Azt 
mondanák: itt jön ez a fehér égimeszelő. Én meg csak 
szégyellném magam. Dehogyis megyek hozzá! 

Így aztán másnap, amikor a keleti törzsfő eljött a válaszért, 
kosarat kapott. 

Amikor az északi törzsfő hírét vette, hogy a leány 
kikosarazta a keleti törzsfőt, így szólt: 

— Megpróbálkozom én is, hátha hozzám eljön az a leány. 
Másnap el is indult, és egy fekete ruhát vitt magával 

ajándékba. A leány szülei megkérték, legyen türelemmel, majd 
megkérdezik a leányukat van-e kedve hozzámenni. 

Amikor elment, előszólították a leányt és megkérdezték, 
mit szól a dologhoz, hozzámenne-e az északi törzsfőhöz. 
A leány egy pillantást vetett a ruhára és ezt felelte: 
— Ó, jaj nekem! Mit szólnának az emberek, ha ebbe a ruhába 
öltöznék? Azt mondanák: ni, egy varjú! Dehogyis megyek 
hozzá. 



Amikor a nyugati törzsfő meghallotta, hogy a másik kettő 
kosarat kapott, elhatározta, hogy ő is megpróbálkozik, hátha 
több szerencsével jár. Magához vett egy szép sárga ruhát, és 
útnak indult. Neki is azt mondották a leány szülei, hogy 
várjon, megkérdezik a leányukat. De bizony a leány ismét csak 
így szólt, amikor megpillantotta a ruhát: 

— Ó jaj,  jaj ! Mit szólnának az emberek, ha így látnának 
engem? Azt hinnék: itt jön egy sárga madár! 

A nyugati törzsfő is megkapta hát a kosarat. 
Meghallotta a déli törzsfő is, hogyan járlak a többiek. Azt 

gondolta, hogy neki biztosan sikerül majd elnyernie a leány 
kezét. Szép kék ruhát vitt magával ajándékba; ennek csak nem 
lehet ellenállni! A leány szülei úgy fogadták, mint az 
előbbieket, azt mondták neki, majd megkérdezik a leányukat, 
van-e kedve hozzámenni feleségül. 

De a leány megint csak így válaszolt, amikor meglátta a 
ruhát: 

— Ó, jaj! Mit mondanának az emberek, ha meglátnának 
ilyen öltözetben! Biztosan azt hinnék, hogy valami kék szajkó 
vagyok. Nem, nem leszek a felesége. 

Meghallotta ezt a Minden-Színek-Főnöke. Elhatározta, 
hogy ő is szerencsét próbál. Kiválasztott egy káprázatos 
színpompájú ruhát, és elment leánykérőbe. De hiába 
reménykedett, ő sem járt másképp, mint a többi kérő, mert a 
leány megint csak ezt hajtogatta, amikor a szülei megmutatták 
neki az ajándékot: 

— Ó, jaj! Csak nem mutatkozom az emberek előtt ilyen 
ruhában! Hiszen még azt gondolnák, hogy valami őserdő 
mélyén lakó tarka madár vagyok. 

Mikor a kérő másnap eljött, megkapta ő is a kosarat, s 
magával vitte a ruhát is. Nagyon elszomorodott. 

Megharagudott az ember a leányára. Csúnyán összeszidta, 
és ha az asszony pártját nem fogja, talán még meg is veri. 
Annyira haragudott az ember, hogy fogta és a pincébe zárta a 
leányt. Állandóan ott tartotta. Az anyja hordott neki ennivalót. 



Sötét volt odalent nagyon, de valahol egy kis nyíláson 
— akkorácska volt csak, mint egy gyufa feje —, délben 

mégis besütött a nap. Ilyenkor a leány lefeküdt a földre, és 
nézte a napot. így folyt ez sokáig. 

Történt egyszer, hogy amikor az asszony ételt vitt a 
pincébe, az ember is vele ment, hogy megnézze, mit csinál 
odalent a leány. És akkor vette észre, hogy a leány terhes. 
Nagyon megdühödött az ember, és faggatni kezdte a feleségét, 
mi történhetett a leánnyal. Az öregasszony nem hitt a 
szemének. Megint bementek együtt 
a leányhoz. A leány keservesen sírt, 
és fogadkozott, hogy nála nem járt 
senki más, mint az édesanyja, aki az 
ennivalót hozta neki. De hiábavaló 
volt minden, az ember úgy 
megmérgesedett, hogy hallani se 
akart többé a leányáról. Fölkergette 
a házból, menjen világgá. 

Ment a leány, amerre látott. Erősen sötétedett. Megkerülte a 
falut, meri szégyellte az emberek előtt az állapotát Egy ház 
előtt vitt el az útja. Egy öregasszony lakott benne, teljesen 
egyedül. 

— Nem maradhatnék itt az éjszakára? 
— kérdezte félénken a leány. 
Az öregasszony szívesen befogadta, hiszen nem volt 

senkije. A leány elmondotta történetét. Az asszony ott 
marasztotta magánál. Úgy bánt vele, mint saját édes 
gyermekével. Amikor elkövetkezett az ideje, a leány iker 
fiúgyermekeknek adott életet Most örült csak igazán a jó 
öregasszony, hogy neki unokái lettek. Azt mondta a leánynak, 
hogy mindenét nekik adja. 

A fiúk hamar fölcseperedtek. El-eljárogattak a faluba, hogy 
játszópajtásokat keressenek. De a falusi gyermekek nem 
akartak játszani velük, és megríkatták őket Egy nap az ikrek 
elhatározták, hogy a falu szélén fekvő tó partjára mennek 



játszani. Megkérdezték az öregasszonyt, szabad-e 
odamenniük. 

— Nem, gyermekeim — mondta a nagyanyjuk — ne 
menjetek oda, mert a tó mély, könnyen belefulladhattok. 

De a kisfiúk nem fogadtak szót. Kimentek a tóhoz, és a 
partról köveket hajigáltak a vízbe. Akkor a Tó-fiú kijött a 
vízből, és így szólt a gyermekekhez: 

— Miért dobáltok köveket a tóba? Nem tudjátok, hogy 
odalenn emberek laknak? Még megüttök valakit. 

A fiúk azt felelték, hogy ők bizony nem tudták, hogy 
odalenn emberek élnek. 

A Tó-fiú megkérdezte tőlük, 
hogy ki az ő apjuk. 

— Nekünk nincsen apánk — 
felelték — csak nagyanyánk. 

De a Tó-fiú így válaszolt: 
— Dehogy nincs apátok: a ti 

apátok a Nap. No, most menjetek 
szépen haza a nagyanyátokhoz, 
semmi keresnivalótok itt a tó körül. 

A fiúk hazatértek. 
— Hol voltatok, haszontalanok? 
— kérdezte az öregasszony. 
— Kimentünk a tóhoz, 

nagyanyó, és köveket dobáltunk a 
vízbe. Aztán kijött onnan egy fiú, és azt mondta, hogy odalenn 
emberek laknak, ne bántsuk őket. 

— Minek mentetek oda! — — korholta őket a nagyanyjuk. 
— Hát nem megmondtam nektek, hogy maradjatok itthon? 
Miért nem fogadtatok szót? Most megtudtátok, amit nem 
kellett volna megtudnotok. 

— Igen, nagyanyó, megtudtuk, hogy a mi apánk a Nap, és 
meg akarjuk ismerni az apánkat. 

— Dehogyis vagytok ti a Nap fiai, ostobák! Ki akarhatna 
már ilyen fiakat, mint amilyenek ti vagytok, ebadta kölykei! 



De a fiúk nem is figyeltek rá. Vesszőt vágtak, és azon 
lovacskáztak. Késő este aztán megmondották anyjuknak, meg 
nagyanyjuknak, hogy ők bizony másnap útra kelnek. 
Készítsenek nekik útravalót, mert fölkeresik az apjukat. 

— Ugyan-ugyan, kedves kis unokáim — mondta az 
öregasszony — ne induljatok sehova, úgyse érhetitek el a 
Napot! Elpusztultok, mielőtt odaérnétek, olyan messze van! 

De a fiúk nem hallgattak rá, mindenáron menni akartak. 
Az anya íjat és nyilakat készített a fiúknak, a nagyanya pedig 
búzalepényt sütött nekik útravalóul. Másnap, korán reggel 
mind a négyen együtt költötték el a reggelit, aztán, napkeltekor 
a két fiú útnak indult. 

— Isten áldjon, akuterimi! — kiáltottak utolsó üdvözletül, 
és otthagyták a két síró, bánatos asszonyt. 

Mikor már jó messze jártak a falutól, a kisebbik testvér 
elfáradt. Az idősebbik így szólt hozzá: 

— Ne félj, majd én segítek rajtad. 
Azzal lefejtette íjáról a húrt, és letépte a nádból készült nyíl 

hegyét: 
— No, most bújj bele ebbe a nyílvesszőbe. 
A kisebbik fiú szótfogadott, az idősebbik pedig 

visszaerősítene a helyére a 
nyílhegyet. Aztán megfeszítette 
íját, és kilőtte testvérét kelet felé. 

Éppen a világ közepébe 
fúródott a nyíl. Ő maga is szedte a 
lábát, hogy utolérje, mielőtt öccse 
megfulladna a nyílban. 
Egy domb tetején állt meg a nyíl, 
éppen ott, ahol Pók-nagyanyó 
lakott. Amikor az anyó meglátta, 
kihúzta a földből, és bevitte az 
otthonába. Mire az idősebbik fiú 
odaérkezett, már csak a nyíl 
nyomát és a Pók-nagyanyó 



lábnyomát találta Követve a lépések irányát, egy kis földbe 
vájt üregre bukkant; abban lakott Pók-nagyanyó. 

— Akuwam! — kiáltott a fiú. 
— Akuwam, kisunokám! 
— feleli az anyó. — Gyere be, kisunokám. 
— Hogy mehetnék be? — kérdezte a fiú. — Nem férek be 

ezen az ajtón. 
— Dehogyisnem férsz, próbáld csak meg! 
És valóban, a fiú könnyedén befért a kis nyíláson. Egy 

tágas házban találta magát. Mindjárt azt kérdezte, hogy hol a 
nyila. De Pók-nagyanyó azt mondotta, ő bizony semmiféle 
nyilat sem talált. . 

— Ne mondj ilyet, nagyanyó; hiszen a lábad nyomán 
találtam ide a házadig! 

— Igen, én vettem ki a nyilat! — vallotta be erre az anyó, 
és elővette a tűzhely mögül a nyilat. Odaadta a fiúnak. 

— Köszönöm, nagyanyó. 
A fiú levette a nyíl hegyét, és a nyílból kiugrott a 

fiatalabbik testvér. 
Pók-nagyanyó meglepetve nézte. A fiú pedig fölkiáltott: 
— Nagyanyó, nagyanyó! 
Az öregasszony így válaszolt: 
— Kisunokám, kisunokám! — s azzal megölelte. 
Aztán apróra kikérdezte a két fiút, mi járatban vannak, 

hogyan jutottak ide, ahol ember még sosem járt. Az idősebbik 
fiú elbeszélte a történteket, elmondotta, hogy hol éllek eddig, 
hogy találtak a tóra, hogyan világosította föl őket a tóbeli ifjú 
arról, hogy az ő apjuk a Nap, és hogyan indultak el a 
fölkeresésére. 

Pók-nagyanyó így válaszolt: 
— Ejnye, ejnye, kisunokáim! Meghallok, mielőtt eljutnátok 

az apátokhoz. De azért megpróbálok segíteni rajtatok. Hanem 
figyelmeztetlek benneteket, hogy apátok zsugori ember, és 
ezenfelül nem is fog rátok ismerni. A Napkelte-tó partján 
lakik. Nem a saját szíve van a mellkasában: idegen szívet 



visel. Ezért olyan fukar. Vegyétek ki a melléből az idegen 
szívet, és tegyetek helyébe egy újat, akkor majd rátok ismer. 
Ne féljetek, segítek. 

Megörültek ennek a gyermekek, és megköszönték az anyó 
hozzájuk való szívességét. 

— Hanem mielőtt útnak indultok, együnk valamit együtt. 
— Nem vagyunk éhesek, nagyanyó — mondotta a 

nagyobbik fiú. 
De a kisebbik közbevágott: 
— Már hogyne volnánk! Én bizony ennék valamit! 
Pók-nagyanyó a tűzhelyhez lépett. Pirinyó kis tűzhely volt, 

a tetején egy pirinyó kis fazékban egy hangya csontja főtt. 
Az idősebb testvér így szólt: 
— Ez nem nekem való étel, nagyanyó! 
— Ha megkóstolod, fiam, majd meglátod, hogy jóllakol 

vele — felelte az öregasszony. 
Enni kezdtek, de a fazék mindig újra megtelt, akármennyit 

vettek is ki belőle. A két fiú jóllakott, még Pók-nagyanyónak 
is maradt. Szépen megköszönték a jóltartást. Búcsúzóul így 
szólt Pók-nagyanyó: 

— Ha eljuttok a Napkelte-tóhoz, három galambot találtok 
ott. Fogjátok meg a legkisebbiket, az majd megmondja, mit 
csináljatok. 

A két fiú búcsút vett az öregasszonytól. A nagyobbik ismét 
belebújtatta a fiatalabbikat a nyílba és kilőtte arrafelé, ahol a 
Nap kél. Éppen a tó mellett esett le a nyíl. Az idősebbik meg 
futott utána, ahogy csak a lábai bírták, és kiszabadította az 
öccsét. Akkor megpihentek egy kicsit. Lesétáltak a tó partjára, 
és ott töltötték az éjszakát, virrasztva várták a galambok 
érkezését. 

Jókor reggel megérkezett a három galamb. Levetették 
tollruhájukat leányokká változtak, és bementek a vízbe 
fürödni. A fiúk odaszaladtak, és fölkapták a legfiatalabbik 
leány ruháját, és így az bennrekedt.a tóban. Amikor ezt a 
másik két leány meglátta, gyorsan kiugrott, fölkapta ruháját és 



fölmenekült a közeli hegyre. De a legkisebbik leány nem 
jöhetett ki ruhátlanul a vízből. Onnan rimánkodott az ikreknek, 
hogy adják vissza a ruháját: testvérei várják, és szülei is 
aggódni fognak, ha soká elmarad hazulról. A fiúk azonban így 
válaszoltak 

— Visszaadjuk a ruhádat, ha megígéred, hogy útba 
igazítasz és megmondod, hogy jutunk el apánk házához. 

A galamb-leány mindent megígért, és a fiúk szépen 
visszaadták a ruháját. 

— A ti apátok az én 
nagyapám — mondotta a 
leány. — 
A tó túlsó felén lakik. 
Irigy, zsugori ember. Ha 
közeledni lát benneteket, 
megpróbál majd 
elpusztítani. De ti ne 
féljetek, mert 
segítségetekre leszek. 

Aztán meghagyta 
nekik, hogy menjenek föl arra a hegyre, ahol ő és testvérei 
laknak. Amikor odaértek, a leány két nővére elébük jött. 

— Hol találtad meg a mi kis öccseinket? — kérdezték a 
legkisebbik galamb-leánytól. 

A legkisebbik leány bement a házba, és elújságolta 
szüleinek, hogy elhozta a két kisöccsét, és azok most már itt 
maradnak velük. Az öregek nagyon megörültek, és mindjárt 
reggelivel kedveskedtek a jövevényeknek. 

Reggeli után az ikrek körülnéztek. A három galamb-leány 
apjának sok-sok birkája volt, és a legkisebb leány volt a 
birkapásztor. A fiúk arra kérték az öreget, engedje meg, hogy 
ők hajthassák ki a nyájat, hadd maradhasson ez egyszer otthon 
a legfiatalabb nővérük. 

— Nem — felelte az öregember — maradjatok csak. 
Elbánik ő a birkákkal. 



— De nekünk semmiség az efféle — erősködtek a fiúk — 
hiszen mi férfiak vagyunk. 

Az öregasszony jó ebédet készített nekik. Az öregember 
pedig beleegyezett, hogy a fiúk hajtsák ki a birkákat, de 
figyelmeztette őket, hogy ne menjenek közel a tóhoz, ne 
itassanak ott, mert a hegy keleti oldalán egy veszedelmes 
kígyó lakik. 

— Ha meglát benneteket a birkákkal, menten megesz. 
A fiúk kihajtották a birkákat. Egy ideig erre-arra 

bolyongtak, de aztán visszafordultak a tó felé, és megitatták a 
nyájat. 

Amint ott itatnak, egyszer csak előbújik üregéből a kígyó. 
Nagyra tátotta a száját, hogy elnyelje őket. 

— Takarodjatok innen! — kiáltott a fiúkra. — Hadd falom 
föl a birkáitokat. 

— De ezt már nem tűrjük — kiáltották az ikrek. — Férfiak 
vagyunk, és megbirkózunk veled. 

Amint ezt kimondták, a sok birka, amelyet a kígyó elnyelt, 
sőt még annál is több, épen, egészségesen bújt ki a tóból, így 
aztán a fiúk több birkát hajtottak haza, mint amennyivel 
elindultak. A legkisebbik leány, akit az apja a fiúk után 
küldött, hogy kikémlelje őket mindezt végignézte. Mikor a 
fiúk a karám felé indultak, a leány is futott az apjához, ahogy 
csak bírta a lába: 

— Édesapám, jaj, mit láttam. A tóhoz mentek itatni. Ellene 
szegültek a kígyónak, és erre a tóból sok-sok birka jött elő. 
Most már sokkal több birkánk van, mint valaha! 

S ez így történt három nap egymás után. A fiúk mindennap 
lementek a tóhoz, szembeszálltak a kígyóval, és mindig több 
és több birkát hajtottak haza. A negyedik nap végül a kígyó 
így szólt hozzájuk: 

— No, gyerekek, küzdjünk meg. 
— Jól van — mondta az idősebbik — férfiak vagyunk, 

állunk elébe! 



 
A fiatalabbik fiú elővette az íját és nyilát, és amikor a kígyó 

kitátotta a száját, hogy elnyelje, egyenesen megcélozta a 
torkát. A leány most is figyelte, hogy mi történik, és 
lélekszakadva szaladt haza, hogy megvigye a hírt az apjának: a 
fiuk megverekszenek a kígyóval. A kígyó belsejében volt 
apjuk, a Nap szíve. Ezért harcoltak vele. A fiatalabb fiú, 
varázstudománya segítségével megidézte a medvét és az 
oroszlánt. Jött a medve, meg az oroszlán, jött egy sas is, és 
addig viaskodtak a kígyóval, amíg megölték. Az idősebb fiú 
pedig elővette a kőkését, hogy földarabolja a kígyót. 

Amikor fölhasította a testét hát mit lát? Egy galamb ül oda- 
benn egy tojáson, és az a tojás nem egyéb, mint egy szív. A 
galamb hirtelen a csőrébe kapta a tojást, és fölröppent a 
hegytetőre, ott is egy magas fának a tetejibe.  A fiú megkérte a 
sast, hogy fogja meg a galambot. A sas megfogta. Az a galamb 
pedig nem volt más, mint a legkisebbik leány, aki a nagyapja 
szívét őrizte. A galamb gyorsan lenyelte a tojást, a kisebbik fiú 
pedig erre kettévágta a galambot. Akkor egy patkány szaladt 
ki a galambból, szájában a tojással. Az oroszlán utánafutott, 



megölte a patkányt, elvette tőle a tojást, és odaadta a két 
fiúnak. Azok szépen megköszönték a három állal segítségét. 

És akkor minden birka kijött a tóból, és a tó egyszeriben 
kiszáradt. Volt ám nagy öröm odahaza. A két öreg nem 
győzött hálálkodni a rengeteg birkáért. Másnap reggel a fiúk 
elbúcsúztak a családtól, és útra keltek. 

Átmentek a tó túlsó oldalára, és hamarosan elérték apjuk 
házát. Egy öregembert találtak ott. Amikor meglátta a két fiút, 
igen meglepődött, és így szólt: 

— Mit akartok itten? A Nap megöl benneteket. Megyek, 
szólok, hogy megérkeztetek. 

Bement a Naphoz, jelentette, hogy két fiú érkezett. 
— Hívd be őket — mondta Nap az öregnek. 
A két fiú belépett, és szépen köszönt: 
— Jó reggelt, apánk! 
— Jó reggelt, fiaim! 
Elmondották a fiúk, hogy kicsodák, és hogyan jöttek a 

világra. 
A Napnak egy csöppet se tetszett a dolog. 
— Nekem nincsenek ilyen oktondi és minden lében kanál 

fiaim! 
Nagyon mérges volt. így szólt az öregemberhez: 
— Fűtsd be a kemencét, dugd bele őket. Ha elevenen 

jönnek ki, akkor valóban az én fiaim. Ha pedig megégnek, 
akkor nem azok. 

A két fiú kitűnően aludt a kemencében azon az éjjelen. 
Másnap reggel vidáman kacagva bújtak elő. A Nap pedig így 
szólt: 

— Igazat beszéltetek. Valóban az én fiaim vagytok. 
Azután a fiatalabbik fiúhoz fordult: 
— Hadd lássam, tudod-e használni az íjadat? 
A fiú kifeszítette az íját és a nyílvesszőt egyenesen az apja 

szívébe lőtte. Megölte a Napot. Az idősebbik fiú meg elővette 
a kését, és fölnyitotta apja mellét. Egy szikladarabot talált a 
szíve helyén. A fiú kivette a sziklát, és a helyébe odarakta a 



tojást, a Nap igazi szívét. A fiatalabbik testvére pedig 
odalépett apjához, és összevarrta a sebet. 

Kisvártatva fölébredt a Nap és megszólalt: 
— Jaj, édes fiaim, magam sem tudom, mi van velem: úgy 

látszik, elájultam. 
A fiúk pedig ezt felelték: 
— Ezentúl majd mi vigyázunk rád. 
Ezért van az, hogy a Nap mellett kétfelől néha két kicsi nap 

is látható. És ez azt jelenti, hogy jó termés lesz abban az 
évben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITIYO, A BALSZERENCSÉS VADASZ 
 

Hopi 
 
 

Valamikor régen élt egyszer Oraibiban egy fiú, akit 
Sitiyónak, Virág-Ifjúnak hívtak. Az volt minden vágya, hogy 
ügyes vadász váljék belőle. De akárhogyan próbálkozott is, 
még annyira sem futotta a szerencséjéből, hogy akár a 
legkisebb, a legsatnyább nyulat elejtse. Sitiyónak volt egy 
nővére, akit nagyon szeretett. A fiú, valahányszor üres kézzel 
tért haza a vadászatról, csüggedten gondolt arra, hogy más 
családok vidáman lakmároznak a zsákmányból, nővére pedig 
koplalni kénytelen. A szegény leánynak pedig összefutott a 
nyál a szájában, amikor a szomszédok asztalán nyúlpecsenyét 
és más finomságokat látott. De kérni nem mert senkitől, mert 
félt a visszautasítástól. 

A soyal-szertartás idején Sitiyo különleges áldozati tollakat 
készített, és forró könyörgés kíséretében nyújtotta át a 
Nyúlnemzetség fejének. De a soyal befejezését követő 
háromnapos  nyúlvadászaton sem sikerült nyulat leütnie. 

Kiva-beli társai a sikertelenség láttán nem hagyták szó 
nélkül a dolgot: 

— Hogy lehet az, hogy sosem jársz szerencsével? Nekünk 
is csak olyan kezünk és lábunk van, mint neked, hogy lehet hát 
az, hogy mégis ügyesebbek vagyunk nálad? Annyit mondunk 
neked, hogy ha a következő soyal alkalmával sem járulsz 
hozzá a vadászzsákmányhoz, nem vehetsz részt a lakomán! 

Eltelt az esztendő, eljött a következő soyal utáni vadászat 
ideje. Különlegesen bőséges esztendő volt ez, és a legtöbb 
vadásznak jobban kedvezett a szerencse, mint máskor. A 
legügyesebbek már az első napon hét-nyolc nyulat 
zsákmányoltak. Amint a vadászok visszatértek a kivába, a 
kiva-főnök egyenként így köszöntötte őket: — Nos, hányat 
ejtettél el ma? 



És mindegyik örömmel újságolta, hogy hány nyulat hozott. 
De amikor a boldogtalan Sitiyóra került a sor, az kénytjelen 
volt bevallani, hogy ezúttal sem volt több szerencséje, mint 
máskor. 

— Sajnállak, fiam — mondotta a kiva-főnök barátságosan 
— de őszintén meg kell mondanom, hogy társaid nagyon 
haragszanak rád. Azt mondották, ha ez alatt a három nap alatt 
nem járulsz valamivel az ünnepi lakomához, akkor nem is 
vehetsz részt rajta. 

De bizony hiába erőlködött, hiába fáradt Sitiyo, egyetlen 
nyúl sem került eléje a három nap alatt. Amikor a nyúl-
ünnepség a kivában megkezdődött, ő is reménykedve jelent 
meg, hóna alatt egy friss piki-kenyérrel, amelyet a nővére 
sütött a számára. De amikor a kiva-főnök név szerint szólította 
a vadászokat, hogy vegyék ki részüket a pecsenyéből, amelyet 
a kiva földjére helyeztek, Sitiyo neve nem hangzott el. Így 
aztán szegény magára maradt, és csak a száraz pikit rágcsálta, 
míg a többiek az ízletes húsból lakmároztak jó étvággyal. A 
társaság hitványabbjai gúnyolódni, kötekedni sem átallottak a 
nyomorulttal, aki elkeseredetten húzódott félre. Senki sem 
szánta meg egy falattal, míg végül is étvágyát vesztve, 
elhagyta a kivát, hóna alatt az alig megkezdett pikivel. 

Tíz napra rá, kihirdették a faluban, hogy ismét vadászatot 
rendeznek, ezúttal a Kis Kolorádó folyó felé eső vidéken. 
Sitiyo minden kudarc ellenére is elhatározta, hogy még 
egyszer szerencsét próbál. 

Előkészítette fegyvereit, megkérte nővérét, hogy adjon neki 
útravalóul kukoricalepényt meg pikit. Amikor minden együtt 
volt, elindult a többiekkel. A vadászok kiva-csoportok szerint 
verődtek össze a vadászterületen. Másnap kora reggel 
megkezdődött a vadászat. Este, amikor a vadászok visszafelé 
szállingóztak, a kiva-főnök szokás szerint üdvözölte őket. 
Sitiyo megint csak üres kézzel érkezett. 



— Úgy látszik, reménytelen a dolog — mondta a kiva 
főnöke. — Neked megint nem jut semmi a közös 
nyúlvacsorából. 

Így is történt. Míg az egész vadásztársaság jóízűen 
ropogtatta a pecsenyét, szegény Sitiyo csak pikivel 
csillapíthatta éhségét. 

Így ment ez egészen a negyedik napig. Déltájban a 
vadászok elhatározták, hogy befejezik a vadászatot. Minden 
kivafőnök megkezdte a közös vadászzsákmány szétosztását a 
tagok között. Sitiyo reménytelenül reménykedve, vágyakozva 
tekintett a nagy halom nyúlra, hátha utolsó pillanatban a főnök 
mégis megkönyörül rajta egy-két darabbal. Először a hímeket 
osztották szét, azután a nőstényeket, de Sitiyónak egyetlenegy 
darab sem jutott. 

Nehéz szívvel szemlélte Sitiyo, amint társai összekötözik 
és a hátukra veszik a nyulaikat, és útnak indulnak hazafelé. 
Lassanként valamennyien eltünedeztek a szeme elől, és ő 
egyedül maradt. Nem vitte rá a lélek, hogy így, üres kézzel 
térjen haza. Elhatározta, hogy vár még egy keveset, hátha 
fordul a szerencséje. 

Amikor magára maradt, gyorsan szép áldozati tollbokrétát 
készített Tuwapongwuhtinak, az erdei vadak védasszonyának, 
és esedezve kérte, segítsen rajta. Aztán ismét vállára vette 
fegyverét, és nekiindult, hogy vadászattal töltse a nap 
hátralevő részét. 

Egész nap kóborolt, már az éj is leszállt, de fáradozása nem 
járt sikerrel. Letelepedett, és szomorúan vacsorához 
készülődött. Miközben az étel főtt, azon tűnődött, hogy mitévő 
legyen. Amint ott ült a napfény utolsó, tűnő sugara után 
bámulva, mintha valamilyen dallamot hallott volna a folyó 
túlsó oldaláról. Feszülten figyelt, és egyszerre megértette az 
énekszót: 

— Erre, erre! — dalolta egy asszony, aki mintha kukoricát 
darált volna közben. — Sitiyo addig kóborolt, amíg a napfény 
is elenyészett! 



A dal elhallgatott. Sitiyo felugrott, és anélkül, hogy 
megízlelte volna vacsoráját, elindult, hogy megkeresse azt, aki 
az imént énekelt. 

Átkelt a folyón. Egy nagy házat pillantott meg odaát, 
amelyből fény szűrődött ki. Egy létrát látott a házhoz 
támasztva. Fölmászott rajta, és betekintett a félig nyitott ajtón. 
Odabenn egy asszony szorgalmasan darált: ő énekelte azt a 
dalt. Sitiyo nem mert bemenni, mert félt, hogy valami gonosz 
varázslat játszik vele. De az asszony észrevette őt és 
betessékelte. Sitiyo belépett a házba. 

— Tudtam, hogy fáradt és éhes vagy — mondta az 
asszony. 

— Azért daloltam, hogy a hangom ide vezessen. 
— Igaz — ismerte el Sitiyo —, fáradt és éhes vagyok, és 

nagyon elgyötört. 
Az asszony térült-fordult, és hamarosan egy tál forró 

nyúlhúst meg egy jókora adag pikit rakott Sitiyo elé. Az nem 
tudott ellenállni a kínálásnak: evett, falatozott, amíg csak jól 
nem lakott. Amikor befejezte, a háziasszony leszedte az 
asztalt, az ételmaradékot eltakarította, rendet csinált, és aztán 
így szólt: 

— Nagyon megsajnáltalak, amiért az utolsó négy napon 
úgy elkerült a szerencse. Most már későre jár. Ma éjjel együtt 
hálunk, te meg én, és holnap megmondom, hogy mit 
gondoltam ki a számodra. 

Az asszony szép volt és fiatal, és olyan gömbölyded, 
amilyent a férfiak szeretnek. Így hát Sitiyo nem habozott 
elfogadni az ajánlatot. 

Másnap reggel azután, még reggeli előtt, így szólt az 
asszony: 

— Gyere, mutatok valamit. 
Sitiyót néhány lépésnyire vezette, és kinyitotta előtte egy 

kamra ajtaját. Egész falka nyúl hancúrozott odabenn. 
— Most pedig, kedves férjem — mondta az asszony —, 

hogy beteltünk egymással, hálából neked adom ezeket az 



állatokat. A gyermekeim ezek, a kedvenceim, de neked 
ajándékozom őket. 

Azután még más ajtókat is kitárt Sitiyo előtt. Szarvasokat, 
antilopokat látott a kamrákban. Az asszony ezeket is neki 
ajándékozta. 

— Mindazok az ifjak szerencsések voltak a vadászaiban, 
akik velem háltak. Belőled is jó vadászt csinálok. Menj most, 
és mielőtt hazaérnél, annyi állatot ölhetsz, amennyit csak 
akarsz. Mától kezdve jó vadász lesz belőled. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A fiú elgondolkozott, aztán így 
szólt: 

— Igen, azt hiszem, tudom, ki vagy. 
Te lehetsz az a jó szellem, aki itt él a Kis 
Kolorádó mentén, és akiről őseim annyit 
meséltek. 

— Úgy van — felelte az asszony. —, én vagyok az, akit a 
hopik Tihkuyiwuhtinak neveznek, én vagyok az állatok 
védasszonya. De nem én vagyok az egyetlen jó szellem. Ha 
innen továbbmégy, folytasd utadat a folyó mentén, amíg egy 
öregasszonnyal nem találkozol. Ő majd megmondja, hogy 
mitévő légy. 

Sitiyo elbúcsúzott vendéglátójától, és elindult a folyó 
mentén, amerre az asszony mondta. Erősen figyelt, hogy 
valamiképpen el ne kerülje azt, akihez indult. De hirtelen 



szükségét érezte, hogy megkönnyebbüljön. Már éppen neki is 
készülődött, lekuporodva egy bokor tövében, amikor hangot 
hallott: 

— Jaj, kedves unokám, kérlek, ne itt végezd el a dolgodat, 
menj egy kicsit odább! 

— Bocsánatot kérek — felelte Sitiyo — nem akartam én 
semmi rosszat, de igazán nem vettem észre, hogy van itt 
valaki. Hanem ki vagy te? 

— Az, akit keresel — hangzott a válasz. — Ha elkészültél, 
gyere be a házamba. 

Sitiyo szótfogadott, azután Pókasszony — mert ő volt az, 
akit hősünk megzavart — bevezette a házába. 

— Tudd meg, hogy én voltam, aki Tihkuyiwuhtinak 
megparancsoltam, hogy segítsen rajtad. Megígérte, hogy jó 
vadászt csinál belőled, azután elküld hozzám. De késő van 
már, sietnünk kell. Van-e még egy kis kukoricaliszted? 

— Maradt egy kevés — felelte Sitiyo. 
— Jól van — mondta Pókasszony. — Készíts belőle 

tésztát, és néhány áldozati tollal együtt add nekem és Kisának, 
a sólyom-vadászistennek, aki vadász-szerszámokkal 
ajándékozza meg az indiánokat. 

Sitiyo visszasietett arra a helyre, ahol az imént tábort ütött, 
és két lepényt sütött, úgy, ahogy a Pókasszony meghagyta. 
Mikor a tészta megsült, mindkettőt áldozati tollakkal díszítette, 
és fölvitte a sziklára, ahol Kisa vadlesen szokott ülni. Gyorsan 
letette az ajándékot, ő maga pedig elrejtőzött. Egy idő múlva 
visszatért. Látta, hogy a lepény eltűnt, Kisa tehát elfogadta az 
ajándékot. 

Másnap, Pókasszony tanácsát követve, korán reggel 
felszedelőzködött, vadász-szerszámait is magával vitte. 
Miközben vadra lesett, egyszer csak azt veszi észre, hogy 
árnyék vetődik a mezőre. Fölnéz, hát látja, hogy egy sólyom 
köröz a feje fölött. Aztán kisvártatva egy nyúl tűnik föl előtte. 
De mielőtt utána hajíthatta volna bunkóját, a sólyom lecsapott, 
és erős szárnyának egyetlen ütésével megölte a nyulat. Így 



sok-sok nyulat ejtett el egymás után, egészen addig, amíg a 
boldog Sitiyo meg nem elégelte. Akkor Sitiyo visszatért 
táborozó helyére, és Kisa is visszaszállt a sziklára, amelyen 
lakott. 

Másnap reggel, mindjárt reggeli után, az ifjú ismét 
felkereste Pókasszonyt. 

— No, megérkeztél? — kérdezte az asszony. 
— Megérkeztem — válaszolta Sitiyo. 
— Itt az ideje, hogy hazatérj. Szüleid és nővéred már 

aggódnak érted, félnek, hogy valami vadállat elpusztított. Ha 
pedig hazaérsz, kisunokám, mondd meg a nővérednek és 
anyádnak, hogy ossza kétfelé a zsákmányt, amit hoztál. Egyik 
feléből készítsen pecsenyét kivabeli társaid számára, másik 
feléből pedig vendégeld meg a falu népét. Társaid, ha 
megízlelik a pecsenyét, elszégyellik majd magukat, amiért 
olyan rosszul bántak veled. Ha pedig elkövetkezik a soyal-
szertartás ideje, és a te néped áldozati tollakat készít mindenki 
számára, el ne feledkezzél a feleségednek is készíteni egyet, 
meg nekem is, meg Kisának is, a szolgádnak. Meglátjuk majd, 
hogy gondolsz-e ránk, és örvendezni fogunk, ha háládat 
kimutatod irántunk. 

Sitiyo megköszönte jótevője szíves szavait, és útnak indult 
haza Oraibi felé. De a sok nyúl terhe annyira nyomta a vállát, 
hogy három napba is beletellett, amíg hazaért. 

Amint a falu felé közeledett, egyik kiva-társával 
találkozott. 

— Be örülök, hogy látlak! — mondotta a barátja. — 
Menynyire aggódtak érted a rokonaid, mikor nélküled tértünk 
vissza. Most majd annál nagyobb örömük lesz benned. Hanem 
hadd segítek a cipekedésben. 

Sitiyo barátja megragadott néhány nyulat és előrefutott, 
azzal, hogy majd szól a fiú apjának, jöjjön a fia elébe. 
Csakhamar szaladva jött is Sitiyo apja. Amikor meglátta a 
rengeteg nyulat fia vállán, így kiáltott: 



— Köszönöm, hogy ilyen sok vadat hoztál nekünk! Már 
nagyon aggódtunk, hogy megöltek a vadállatok, vagy az 
ellenséges törzsbeliek. 

Megosztoztak a terhén, és lépteiket szaporázva, rövidesen 
el is érték a falut. Sitiyo köszöntötte az anyját meg a húgát, 
aztán nyomban kivájába sietett. Társai is aggódtak már 
távolmaradása miatt, és erősen bántotta őket a lelkiismeret, 
amiért magára hagyták az erdőben. Most, hogy meglátták 
nagyon megörvendtek, és kérdezgetni kezdték, hogy mennyi 
nyulat ejtett el. 

— Ó, nagyon sokat — válaszolta Sitiyo, de földön túli 
segítőtársairól nem szólt semmit — nem számoltam meg 
valamennyit. 

És akkor bejelentette, hogy két lakomát szándékozik 
rendezni, mégpedig mindjárt a következő napon. 

Másnap aztán annyi ételt tálalt fel, hogy a falu apraja, 
nagyja jóllakott. Kivabeli társai, ahogy azt Pókasszony 
megjövendölte, nagyon elszégyellték magukat, amiért olyan 
csúful bántak vele, és kérték, bocsásson meg nekik, ne 
haragudjon rájuk, és megígérték, hogy ezentúl igazi 
testvérként bánnak vele. 

Vidáman telt Sitiyo ideje, mígnem elkövetkeztek az új 
soyal napjai. A fiú nem feledkezett meg arról, amit 
Pókasszonynak ígért. Mindhárom pártfogójának elkészítette az 
áldozati tollakat. És ettől kezdve ő volt az egyik legsikeresebb 
vadász Oraibiben, mindig elegendő vadat ejtett, hogy ellássa 
szüleit, nővéreit és apai nagynénikéit. 

 
 



A PRÉRIFARKAS ÉS A PUMA 
 

Sia 
 
 

Amikor még egészen új volt a világ, a prérifarkas nagyon 
igyekvő, szorgalmas állat volt. Jött-ment, tevékenykedett 
amerre csak megfordult. Sohasem lustálkodott, de mindig 
rosszban törte a fejét Egyszer például ellátogatott egy nyári 
szállásra, és azt mondta az ott élő embereknek, hogy tagja a 
Kukorica-társaságnak. Máshol meg azt állította, hogy a Kés-
társasághoz tartozik. Persze hazudott mind a két alkalommal. 

Egyszer felkereste a pumát, mindenféle társaságok atyját és 
azt mondta neki, hogy az egyik titkos társaság fő 
varázslómestere szeretne lenni. 

— Ha igaz szívvel rászántad magad — felelte a puma — 
teljesedni fog a kívánságod. 

Azt hitte, hogy a prérifarkas ezúttal nem hazudott, tiszták a 
szándékai. Ezért hát hozzátette: 

— Négy nap múlva keress fel újra. Akkor majd készítünk 
együtt egy ha'chamonit. 

Így is történt A negyedik napon a prérifarkas ismét 
felkereste a pumát Nyolc napon keresztül mindkelten 
szorgalmasan dolgoztak a ha'chamonin. Eközben a 
prérifarkasnak mind az ételtől, mind az italtól, mind pedig a 
dohányzástól meg kellett tartóztatnia magát, hogy 
állhatatosságát bebizonyítsa. A puma is böjtölt, ahogy a 
törvény előírja. Esténként, sötétedéskor a puma így szólt a 
prérifarkashoz: 

— Fogd ezt az ételt, és mutasd be áldozatul Kopishtaiának, 
a mi társaságunk totem-állatának. 

Az első éjszaka a prérifarkas úgy cselekedett, ahogy azt a 
puma meghagyta, s aztán elégedett szívvel tért vissza a házba, 
hogy ott pihenőre térjen. Hanem a második éjszakán, amikor 



elhagyta a puma házát, hogy felajánlja az ételt Kopishtaiának, 
erős éhséget érzett. 

— Tegnap még nem voltam éhes — mondotta magában — 
de most bizony éhes vagyok. Mitévő legyek? Szívesen 
megenném ezt a húst Minek is akartam varázslómester lenni? 
Előttem az étel, és legszívesebben megenném, mert éhes 
vagyok, de félek is, hogy mi történik, ha megszegem 
fogadalmamat. 

Így tépelődött magában, így viaskodott a lelkiismeretével. 
De végül is az éhség győzött a félelmén, és a prérifarkas mind 
megette az eledelt 

— Végre jóllaktam — állapította meg — most már nem 
vagyok éhes. 

Azzal visszatért a pumához, mintha az ételt Kopishtaiának 
áldozta volna. Így tett a következő napokon is: ő maga ette 
meg az eledelt, amelyet a puma Kopishlaiának küldött. Erről 
azonban mélységesen hallgatott. 

A puma egyre soványodott a böjtöléstől, egyre jobban 
horpadozott a hasa. De a prérifarkas pocakja nem apadt le. A 
hatodik napon a puma gyanút fogott. Hátha a prérifarkas nem 
áldozza az ételt Kopishtaiának? — gondolta. Éjszakánként, 
visszatérőben az erdőből, a prérifarkas azt mondta a pumának, 
hogy jól érzi magát, semmi éhséget sem érez. 

— De azért úgy nézem, mintha egy kicsit megsínylenéd a 
böjtöt — felelte a puma. 

— Ó, dehogyis! — válaszolta a prérifarkas. — Az én 
gyomrom erős, sok koplalást kibír. Mit nekem ez a hitvány 
nyolc nap! Tulajdonképpen magam sem értem, miért nem 
korog a gyomrom? Sőt úgy érzem, napról napra erősödöm. 

A hetedik napon a prérifarkas meg a puma megint csak 
derekasan dolgozott a ha'chamonin, és végül el is készült vele. 
A puma ekkor megtanította a prérifarkast arra a varázsénekre, 
amelyet a Prérifarkas-társaságban kell majd énekelnie, ha ő 
lesz ott a varázslómester. A nyolcadik napot is énektanulással 
töltötték. Már leszállt az éj, de ők még mindig énekeltek. S 



amikor a dal véget ért: a prérifarkas elnyerte varázslómesteri 
hivatalát. 

Akkor így szólt hozzá a puma: 
— Most pedig eredj, ölj meg egy szarvast, hozd el a húsát, 

hogy mindketten jóllakjunk belőle. 
— Megyek — felelte a prérifarkas. 
Elindult vadászni. Mindjárt reggel megpillantott egy 

szarvast, és rögtön a nyomába szegődött. De bizony a szarvas 
gyorsabb járású volt, mint ő, és a prérifarkas hiába űzte, 
kergette egy álló napig, nem tudta megfogni. Nyilat pedig nem 
vihetett magával, puszta kézzel kellett elejtenie a szarvast 
Végül is ráesteledett, és zsákmány nélkül kellett visszatérnie. 

Amíg a prérifarkas a szarvast űzte, a puma odahaza így 
tűnődött: 

— Azt gyanítom, hogy a prérifarkas nemigen tér haza 
hamarosan. Beletelik a nap. 

Elkövetkezett az este is, de a prérifarkas még mindig nem 
mutatkozott. A puma így szólt magában: 

— Úgy nézem, a prérifarkasnak nincs kellő tehetsége a 
varázslómesterséghez. 

Késő éjszaka volt már, amikor a prérifarkas megérkezett 
— Hol töltötted a napot? — kérdezte a puma. — És miért 

jöttél haza üres kézzel? 
— Korán reggel megláttam egy szarvast — felelte a 

prérifarkas. — Egész 
nap loholtam utána. 
Nagyon messzire 
üldöztem, és most igen 
fáradt vagyok. 

— Lám csak! — 
mondta a puma. — 
Mondd csak meg 
nekem, te prérifarkas, 
tulajdonképpen miért 
akartál szívvel-lélekkel 



varázslómester lenni? Hiszen magad etted meg az ételt, 
amelyet Kopishtaiának szántam. Így volt, ugye? No, hát ezért 
nem tudtad megfogni ma a szarvasodat. Ha akkor 
Kopishtaiának adtad volna az ételt, nem pedig a saját mohó 
gyomrodnak, akkor megfogtad volna a szarvast. 

A prérifarkas nagyon elszontyolodott. Nem felelt semmit. 
Az éjszakát ismét a puma házában töltötte. Hajnalban a puma 
így szólt egyik törzsbeli testvéréhez: 

— Eredj, ölj meg egy szarvast 
— Megyek — felelte a törzsbeli, és elindult, még 

napfelkelte előtt. 
Hamarosan egy szarvas bukkant fel előtte. Egyetlen 

ugrással elérte, és nyomban leterítette. A nap még föl sem kelt, 
máris sietett vissza a zsákmánnyal főnöke hajlékához, és így 
szólt: 

— Itt van a szarvashús. 
A pumafőnök nagyon elégedett volt. Vele örvendeztek 

pumatársai is, a prérifarkas azonban szomorúan kuporgott 
mellette. 

— Jól van, fiam, derék dolog! — mondta testvérének a 
puma. — Nagyon meg vagyok elégedve veled. Kopishtaiának 
szép tollakkal adunk hálát a zsákmányért. Most pedig 
falatozzunk. 

Előbb a főnök evett, azután sorra-rendre mindenki. De a 
prérifarkas egyetlen darabot sem kapott, büntetésből, amiért 
nem jártak igaz úton a gondolatai. A főnök kitűnő étvággyal 
evett Hogyne, hiszen már kilencedik napja koplalt. Amikor 
befejezte az evést, így szólt a prérifarkashoz: 

— A te szíved és lelked nem elég tiszta, nem vagy többé 
varázslómester, mert becstelen vagy. Eredj! Mostantól fogva 
az a sorsod, hogy örökkön-örökké a nagyvilágban kóborolj. 
Sokat kell majd igyekezned, küszködnöd, veszkődnöd, de 
sohasem ölhetsz meg akár csak egyetlen őzet is, vagy egyetlen 
antilopot, vagy más állatot. Az én lábam nem olyan gyors, 



mint a tied, de becsületem, az van, és ezért mindig sikerül a 
vadászatom. 

A prérifarkas azóta is csak megkergetni tudja a szarvast, a 
nyulat, és a többi állatot, de megfognia egyet sem sikerül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A PRÉRIFARKAS KALANDJAI 
 

Sia 
 
 

Vándorlásai során a prérifarkas meglátott egyszer egy 
nyulat, amely békén üldögélt a háza előtt. 

— Na megállj — gondolta magában a prérifarkas — most 
megfoglak! 

Odaugrott és torkon ragadta a mit sem sejtő jámbor 
jószágot. 

— Farkas-ember, ne bánts, ne falj föl! — kiáltotta 
kétségbeesetten a nyúl. — Várj egy pillanatig, mondok 
valamit! Csak addig várj, amíg beszélek, meglásd, örülni 
fogsz, hogy meghallgattál! 

— Rendben van — felelte a prérifarkas — várok. 
— Engedd meg, hogy visszaüljek a házam küszöbére, ahol 

nyugodtan beszélhetek. 
A prérifarkas ráállt a dologra, megengedte, hogy a nyúl 

leüljön. De azért óvatosságból a közelében maradt. 
— Mire gondolsz most, prérifarkas? — kérdezte a nyúl. 
— Semmire —- felelte amaz. 
— Hát akkor figyelj reám. Tudod, hogy én, mint az a 

nyúlhoz illik, igen félénk vagyok: félek az emberektől. Ha 
íjjal, nyíllal felfegyverkezve közelednek felém, rettenetesen 
megrémülök. Hát még amikor leemelik a vállukról az íjat és 
megcéloznak! Akkor aztán azt sem tudom, mit tegyek 
ijedtemben! Ó, jaj, most is annyira reszketek, hogy minden 
porcikám rázkódik! 

És valóban, remegni kezdett, mint a kocsonya. Amikor 
aztán látta, hogy a prérifarkas figyelmét sikerült elterelnie, 
ugrott egyet, és nyílsebesen futásnak eredt. A meglepődött 
prérifarkas csak most kapott észbe, utána szaladt, hogy 
elcsípje. Hanem addigra a nyúl már nagy előnyt nyert, és 
mielőtt a prérifarkas utolérhette volna, befutott egy barátja 



házába. Hiába próbálta követni a farkas, a ház kemény kőből 
épült. 

— Ej, be ostoba voltam! — kiáltotta mérgesen. — Tűrtem, 
hogy rászedjen! Pedig mennyire fáj a fogam egy kis 
nyúlpecsenyére! Nem is hagyom annyiban a dolgot. De mitévő 
legyek? A ház fala kemény, hogy törjek be rajta? 

Ebben a pillanatban a nyúl kikiáltott az ajtón: 
— No, farkas-ember, hogyan akarsz megölni? 
— Csak bízd rám — felelte a prérifarkas. — Tűzzel égetlek 

meg. 
— Honnan szerzel fát a tűzgyújtáshoz? — kérdezte a nyúl. 

Tudta, hogy a kőház nem fog tüzet. 
— Füvet hordok a ház köré és meggyújtom. A füst behatol 

a házba, a szájadba, a szemedbe, te pedig megfulladsz. 
— Ugyan, ugyan! — felelte a nyúl. — A fű az én 

mindennapi eledelem. Hogy ölhetne meg az, ami táplál? A fű 
barátom. Nem, nem ölhet meg engem. 

— Idehozom az erdő minden fáját és meggyújtom! 
— Hogy jut eszedbe ekkora bolondság! — válaszolta a 

nyúl. 
— A fák ismernek engem, és szívesen táplálnak 

lombjaikkal. Barátaim ők is, hogyan ölnének hát meg! 
— Ide hordom a fenyőfák gyantáját és meggyújtom! — 

kiáltotta a prérifarkas. 
A nyúl így válaszolt: 
— Jaj, ettől már bizony félek, mert sajnos, gyantát nem 

eszem, a fenyőfa pedig nem barátom. 
Megörvendett a prérifarkas, hogy eltalálta, mivel 

pusztíthatja el a nyulat. Gyorsan elfutott, gyantát gyűjtött, és 
odahordta a nyúl barátjának a háza elé. Mikor már jó nagy 
rakás összegyűlt, meggyújtotta. A ragacsos anyag csakhamar 
megolvadt, és úgy sercegett, mint a zsír. 

— Most már látom, hogy meg kell halnom — kiáltotta ki a 
nyúl. — Mondd hát meg, mit tegyek? 



A prérifarkas boldog volt, hogy végre célt ért. Kisvártatva 
ismét kiszólt a nyúl: 

— A tűz behatolt a házba! 
— Fújd ki! — kiáltotta a prérifarkas. 
Azzal közelebb lépett a tűzhöz, és maga is teljes erőből 

szítani kezdte, hogy minél magasabbra csapjon a láng. 
— Ó jaj! — panaszkodott a nyúl odabentről. — Olyan 

közel van a szájad, és olyan erővel fúvód felém a tüzet, hogy 
mindjárt meghalok! 

A prérifarkas még közelebb nyomult, és onnan fújta befelé 
a tüzet, hogy most már biztosan elpusztítsa a nyulat. Fújta, 
ahogy csak tüdejétől tellett. Eközben mindjobban közeledett a 
nyúlhoz, aki odabent a tűz túlsó oldalán állt. Végül már egész 
közel került hozzá. No hiszen a nyúl nem is akart egyebet: a 
sistergő, égő, forró gyantát a prérifarkas arcába öntötte, ő 
maga pedig kimenekült a házból. A prérifarkas felordított 
fájdalmában, mert a forró gyanta égette a szemét, és sok időbe 
tellett, amíg le tudta vakargatni magáról. Majd megvakult a 
fájdalomtól. Amikor azután nagysokára magához tért, és 
rájött, hogy a nyúl megint alaposan rászedte, felkiáltott: 

— Ó, milyen ostoba vagyok! 

 
Nagyon-nagyon elégedetlen volt önmagával, és szomorúan 

vándorolt tovább. Új tájékra vágyott, amely elfeledteti vele 
keserű csalódását. 

Sokáig vándorolt kietlen vidékeken, mígnem egy hegy 
lábához ért. Megmászta a hegyet. A túlsó oldalon egy 



szunnyadó hiúz-embert pillantott meg. A prérifarkas nagyon 
megörvendett a láttára.  

— Végre társra találtam! — gondolta magában. — Milyen 
mélyen alszik! Bizonyára egész éjjel dolgozott, vagy pedig 
hosszú utat tett meg, attól ilyen fáradt. 

Egy ideig tétovázott, hogy mitévő legyen. Végül is letört 
egy vékony gallyat, beszúrta a hiúz hasába, óvatosan 
megforgatta benne, és kihúzta vele a rátekerőző hájat. A hiúz 
nyugodtan aludt tovább. 

— Ha fölébred — gondolta a prérifarkas — majd azt 
mondom neki, hogy szarvasháj van a botomon. 

Nézte, nézegette az alvót, aztán gondolt egyet: 
— Valamikor régen a hiúzok valahogyan másképpen 

festettek. A szájuk nem volt ilyen nagy: most majd kisebbre 
formálom. A füle se volt ilyen hosszú: most majd 
megkurtítom. Legyen olyan, mint régen. A farkuk sem volt 
ilyen hosszú, most, majd megrövidítem. Hanem a lábuk, a 
karjuk, a testük, az meg sokkal hosszabb volt: ennek a hiúznak 
is meghosszabbítom hét az egész testét. 

Nyomban neki is látott: addig nyomkodta a hiúz száját, 
amíg az összezsugorodott, a fülét szép kicsire nyírta, a farkát 
rövidre gyömöszkölte, a lábát, a karját, a testét addig nyújtotta, 
amíg az megfelelően megereszkedett. Mikor a prérifarkas 
befejezte munkáját, elégedetten nézett végig áldozatán. 

— Na, most már minden rendben van. 
De a hiúz még mindig aludt. A prérifarkas nekiállt, hogy 

fölkeltse: 
— Hé, pajtás! 
A hiúz meg se mozdult. 
— Pajtás! — kiáltotta újra. 
De a hiúz még mindig nem mozdult. Harmadszori 

szólongatásra sem rezzent. 
A prérifarkas ezt gondolta: 



— Vajon miért alszik olyan mélyen a koma? Bizonyára 
hosszú utat tett, vagy pedig egész éjjel dolgozott. Pajtás! — 
kiáltotta ismét. 

A hiúz végre kinyitotta a szemét, és körülnézett, mint aki 
mély álomból ébredezik. De nem szólt egy szót sem. És 
amikor fölfedezte, hogy nem hasonlít saját magához, azt sem 
mondta ki hangosan. De magában azt gondolta: 

— Ezt csak a prérifarkas-ember tehette velem. 
A prérifarkas pedig elővette a hájas botot, és így szólt: 
— Barátom, szeretnék hosszasan elbeszélgetni veled. 

Nagyon sokáig aludtál, és ezalatt hoztam egy kis szarvashájat. 
Kóstold csak meg, ízleni fog. A napokban ejtettem el a 
szarvast, és most elhoztam neked a háját. 

A hiúz azt hitte, hogy a prérifarkas igazat beszél, és 
élvezettel elfogyasztotta a hájat. Mikor az utolsó falatot is 
lenyelte, így szólt a prérifarkas: 

— No, barátom, hogy ízlett a szarvasháj? 
De mielőtt a hiúz válaszolhatott volna, hozzátette: 
— Az előbb hazudtam: a saját hájadat etted meg, a 

hasadból szedtem ki, amíg te aludtál. 
Amikor a hiúz ezt meghallotta, megémelyedett a gyomra, 

és hányni kezdett. 
— Nem, nem ettem belőle! — kiabálta kétségbeesve. 
— De igenis ettél! — mondta a prérifarkas. — Látod, nem 

marad meg a hasadban. 
Addig öklendezett a hiúz, amíg a gyomra mind ki nem 

lökte a hájat. Szörnyen haragudott, és elhatározta, hogy 
visszafizeti a csúf tréfát. Hamarosan elváltak egymástól: egyik 
az egyik irányba, másik a másik irányba indult. A hiúz 
azonban nemsokára visszafordult, és nyomon követte a 
prérifarkast, de úgy, hogy az ne vegye észre. Gyorsan 
megközelítette, és aztán óvatosan, hogy meg ne sejtse, utána 
lopakodott. 

A prérifarkas nem gyanított semmit. Mikor már jó hosszú 
ideje gyalogolt, és alaposan elfáradt, lefeküdt aludni. 



Mire a hiúz odaért hozzá, már mély álomba merült. 
— No most megfizetek a tréfádért! — mondotta a hiúz, 

mikor megpillantotta az alvót. — Hahó, pajtás! — szólongatta. 
De az meg se moccant. A hiúz újból és újból próbálkozott. 

De bizony az se másodszorra, sem harmadszorra, de még 
negyedszerre sem ébredt fel, olyan mely volt az álma. 

— Annyi bizonyos, hogy mélyen alszik — mondotta 
elégedetten a hiúz. 

Avval fogott egy ugyanolyan gallyat, mint az imént a 
prérifarkas, kiszedte vele a prérifarkas háját, és letette az alvó 
mellé. Aztán ő is munkához látott, hogy alaposan 
megváltoztassa a prérifarkas formáját. Először is a száját húzta 
előre úgy, hogy az kitágult, és lefittyedt. Azután megfogta a 
két fülét, és addig cibálta, amíg hosszúra nyúlt. Farkát 
kétszeresére nyújtotta, s a testét meg a karjait is 
meghosszabbította. 

Mikor mindezzel elkészült, elégedetten megszemlélte 
művét, majd még egyszer rákiáltott a prérifarkasra: 

— Ébredj, pajtás! 
De amaz olyan mélyen aludt, hogy csak a negyedik 

szólításra tért magához. 
— Hoztam neked egy kis szarvashájat — mondotta a hiúz. 
A prérifarkas, ostobaságában, elhitte. Mohón kapott a háj 

után, mert igen megéhezett. Mikor az utolsó morzsát is 
lenyelte, így szólt a hiúz: 

— Mit gondolsz, hazudtam, vagy nem hazudtam? Bizony, 
hazudtam. Mert ez a háj nem szarvasháj volt, hanem a te saját 
hájad. A hasadból szedtem ki. 

A prérifarkas éktelen dühbe gurult, és kihányta az egészet. 
— Hiúz-ember, kiegyenlítetted a tartozásodat. Nem 

vagyunk egymás adósai. 
Hamarosan el is váltak egymástól, az egyik erre ment, a 

másik amarra. 
A prérifarkas folytatta az útját. 



Ment, mendegélt. Délidőtájt, amikor már lankasztóan sütött 
a nap, leült pihenni. Felnézett az égre, és így szolt magában: 

—Ó, bárcsak adnának egy kis enyhülést a felhő-népek, 
hogy árnyékban, hűsön mehetnék tovább. 

 

 
 

És valóban úgy történt, ahogy kívánta: a felhő-népek 
összegyülekeztek a feje fölött, és az út, amelyen haladt, 
kellemes árnyékba borult. De alig haladt egy kis ideig, ismét 
leült, és az égre tekintett: 

—Ó, bárcsak adnának egy kis esőt is a felhő-népek, hogy 
még frissebben, még vidámabban folytathassam utamat. 

Alig telt bele egy kis idő, könnyű záporeső áztatta a földet 
a lába alatt. A prérifarkas megörvendett, és felfrissülve 
vándorolt tovább. De most sem volt sokáig elégedett: 
kisvártatva ismét letelepedett a földre. Most meg az volt a 
kívánsága, hogy a föld ne igya be a vizet, és egész úton hűs víz 
frissítse a lábát. Úgy is történt, ahogy kívánta: hamarosan 
olyan lett az út, mintha csermely folydogálna rajta, és a 
prérifarkas elégedett volt. 

Mégis, nemsokára megint elfogta az elégedetlenség, és így 
szólt magában: 

— Beszélni fogok én megint ezekkel a felhő-népekkel! 
Mindjárt hozzájuk is fordult: 
— Azt szeretném, ha utamon mindenütt magasan állna a 

víz: lepjen el egészen a könyökömig, hogy a hűs hullámok 
gyaloglás közben ne csak a lábamat frissítsék föl, hanem a 
karomat is. Akkor aztán igazán boldog és elégedett leszek. 



Ezt a kívánságát is teljesítették a felhő-népek, az utat 
hamarosan víz borította, ő meg jókedvűen vándorolt tovább. 
Egy idő múlva azonban már ez sem elégítette ki. Ismét leült a 
földre, és így szólt a felhő-népekhez: 

— Még csak azt szeretném, hogy a víz a vállamat is elérje. 
Akkor aztán igazán nincs több kívánságom. 

Ez is teljesedett. 
Hanem a prérifarkas ennél is többet akart. 

— Most még csak azt kívánom, hogy olyan magas legyen a 
víz, hogy épp csak a szemem, orrom, szájam és fülem 
látszódjék ki belőle. Így üdülnék föl igazán. Akkor aztán 
csakugyan nem kérnék semmi többet. 

A felhő-népek ezt a kérését is meghallgatták. 
De hiába, mert a prérifarkas telhetetlen volt Alig bandukolt 

egy darabot, megint csak megállapodott, és most megint azért 
könyörgött a felhő-népeknek, hogy változtassák egyetlen nagy 
folyóvá az utat, s az a folyó úgy lebegtesse, sodorja előre, 
hogy neki semmi fáradságába se kerüljön a vándorlás. 
Nyomban széles folyó támadt az út helyén, és sebesen ragadta 
magával a prérifarkast. Fent, a magas hegyek közt vezetett az 
út, és ő lefelé tartott a nyulak földjére. 

Hosszú-hosszú ideig utazott a hullámok hátán, amíg a 
nyulak földjére érkezett. Körültekintett, és sok-sok ugrándozó 
kicsi és nagy nyulat látott a folyó mindkét partján. A 
prérifarkas kievickélt a szárazra, és amúgy iszaposán, 
mozdulatlanul elterült: holtnak tetette magát csupa sár volt a 
teste. 

Nemsokára észrevette, hogy egy mérges görény-asszony 
közeledik feléje, kezében edénnyel, és ivókobakkal. Vizet 
akart meríteni. A prérifarkas, még meg sem pillantotta az 
asszonyt, amikor már hallotta, hogyan csörren össze kezében 
az edény meg a kobak. 

Kisvártatva az asszony is felfedezte a prérifarkast, és 
szemügyre vette. 



— Nini, egy döglött prérifarkas! Vajon hogy kerül ide? 
Talán a hegyekből. Biztosan vízbe esett és megfulladt 

A prérifarkas azonban felnyitotta a szemét, és így szólt: 
— Gyere közelebb, asszony. 
— Mit akarsz tőlem? — kérdezte amaz. 
— Szeretnélek társul fogadni. Ismerem a nyulak és a többi 

apró állat természetét, és azt hiszem, mi ketten olyan ügyesen 
rá tudnánk szedni őket, hogy hamarosan sikerülne valamennyit 
idecsalogatni. Én holtnak tettetem magam, ők pedig boldogan 
ugrálnak körül engem. No, mit szólsz hozzá? Társulsz velem? 

— Még sosem gondoltam arra, hogy bárkivel is társuljak 
— felelte a mérges görény-asszony. 

— Pedig azt hiszem, hogy ketten könnyebben érnénk célt 
—unszolta a prérifarkas. 

— Rendben van — állt rá a mérges görény-asszony. 
— No, hát akkor eredj, hozz négy nyúlcsapó bunkót. 
Az asszony elhozta, amit kívánt. A prérifarkas pedig így 

szólt: 
— A bunkókat a homokba rejtem, és rájuk fekszem. Te 

meg menj, és hozz nekem pátian-magot. 
A mérges görény-asszony teljesítette a kívánságát. Elhozta 

a magokat, és teleszórta vele a földön fekvő prérifarkast. A 
sok mag ellepte a szemét, a száját, a fülét, még az orra hegyét 
is, hadd higgyék a nyulak, hogy halott, és a kukacok rágják. 

— Most pedig — mondta a prérifarkas az asszonynak — 
eredj el a nyulakhoz, vidd hírül nekik, hogy a prérifarkas 
halott, nincs már kitől tartaniuk. Nagyon megörülnek majd 
ennek a hírnek, és örömükben táncra perdülnek. Mondd nekik, 
győződjenek meg arról, hogy igazat beszélsz, nézzék meg 
maguk is a holttetemet. Ha sikerül ide csalnod a nyulakat, 
tereld figyelmüket a felhő-népekre, mutass az égre, hogy ők is 
odanézzenek. Ha aztán felemelik a tekintetüket, bocsásd a 
mérgedet esőalakban az arcukba, hogy égesse a szemüket és 
vakítsa őket, mint a piros paprika. Akkor aztán már könnyű a 



dolgunk: én megragadok két bunkót, te is fogsz kettőt, és 
agyonverjük őket. 

Így is történt. A mérges görény-asszony elment a 
nyulakhoz, és egyenesen a főnök elé lépett: 

— Hallod-e, te nyúl, egy döglött prérifarkast találtam 
amott. 

— Hol? — kiáltotta a főnök. 
— A folyó partján. 
— Biztos, hogy nem hazudsz? — kérdezte a főnök. 
— Nem hazudok. Ha mondom, egy döglött prérifarkas 

fekszik ott. 
— Vajon mitől pusztult el? 
— Tudni nem tudom, de azt hiszem, hogy valahol messze a 

hegyekben a vízbe pottyanhatott, és ide sodorta a hullám. 
A főnök összegyűjtötte a társait, és valamennyiüknek 

elmondotta a hírt. Elhatározták, hogy egyelőre csak egy nyulat 
küldenek oda, kémlelje ki, vajon igazat beszélt-e a mérges 
görény-asszony. 

— Szedd a lábad szaporán! — mondották neki. — Tudd 
meg, hogy nem akar-e rászedni bennünket ez az asszony. 

A nyúl elsietett és hamarosan oda is ért a prérifarkashoz. 
Nagy óvatosan körülugrálta, jól megnézte. „Semmi kétség, a 
prérifarkas elpusztult — gondolta —, hiszen egészen ellepték 
a csúf fekete férgek." Visszatért hát gyorsan társaihoz, és 
elmondta, hogy mit látott De a többi nyúl sehogy sem akart 
hinni neki. Elhatározták, hogy még egy követet küldenek, 
hadd győződjek meg az is a dologról. De a második nyúl is 
csak ugyanezzel a hírrel érkezett vissza, és még egy harmadik, 
meg egy negyedik is megerősítette azt a bírt, hogy a 
prérifarkas holttestén férgek lakmároznak. 

Elhatározták, hogy az egész nyúl-népség együttesen megy 
el halottnézőbe. Férfiak, asszonyok és gyermekek egymással 
versengve igyekeztek a prérifarkas teteméhez, és halála feletti 
nagy örömükben, ott helyben mindjárt táncmulatságot 



rendeztek, bökdöstek, piszkálgatták a testét Nagy tömeg nyúl 
gyűlt össze és elhatározták, hogy táncmulatságot rendeznek. 

Amint ott mulattak, táncoltak, egy-egy nyúl széles 
jókedvében időnként odament a prérifarkas mozdulatlan 
teteméhez, és végig-végigsétált rajta, meg-megrugdosta, meg-
megtapodta. A prérifarkas meg se rezzent, mindent eltűrt, s a 
nyulak tánc közben a szájuk fölé tartott kézzel, vad 
csatakiáltásban törtek ki. 

Egyszer csak odalépett hozzájuk a mérges görény-asszony, 
és így szólt: 

— Ide figyeljetek, nyulak! Miért horgasztjátok le a 
fejeteket miközben táncoltok? Miért nem álltok délcegen, 
egyenesen tánc és dalolás közben, miért nem néztek egyenesen 
a felhőnépek szemébe? Mennyivel szebb lenne a tánc, ha 
fölegyenesedve járnátok! 

A nyulak erre felvetették a fejüket, a mérges görény-
asszony pedig magasra bocsátotta mérges váladékát, s az aztán 
sűrű esőként hullott alá, egyenesen a nyulak szemébe. Mintha 
tűz égette volna szemüket, hiába dörzsölgették, egészen 
belévakultak. 

Akkor a prérifarkas felugrott, fölragadott két bunkót, a 
másik kettőt az asszony kezébe nyomta, és ketten agyonverték 
a nyulakat. A sok zsákmányt mind halomba rakták. 

— Hanem most aztán hol rakjak tüzet, hogy megsüssem a 
pecsenyét? — kérdezte a prérifarkas. 

— Amott, az a szikla hűs árnyékot ad, ott rakjunk tüzet 
Odahordták az elejtett zsákmányt, a prérifarkas tüzet gyújtott, 
az asszony pedig megsütötte a nyulakat Mire elkészült a 
prérifarkas nagyon elfáradt, melege is volt a tűz körüli 
munkától. Lefeküdt hát a szikla tövébe, hűsölni. Boldog volt 
és elégedett. De nem sokáig maradt nyugton. 

— Most mihez kezdjünk? — kérdezte az asszonytól. 
— Nem tudom — felelte az asszony. 
— Csináljunk valami érdekeset: fussunk versenyt. 

Amelyikünk győz, az kapja az egész zsákmányt. 



— Hogy fussak én versenyt veled? — felelte az asszony. 
— A te lábad sokkal hosszabb, mint az enyém, lemaradok 
mögötted. 

— Ne félj, előnyt adok. 
A prérifarkas egy cédrusfa belső kérgéből fáklyát sodort 

magának, betekerte egy jukka rostszálaiba, meggyújtotta és a 
farkára kötözte. Azért tette ezt, hogy mindent megvilágítson 
maga körül, hogy a mérges görény-asszony valahogy meg ne 
előzhesse. 

— Jól tudom, te asszony, hogy nem tudsz gyorsan futni — 
mondta azután. — Indulj hát előre, és én csak akkor iramodom 
neki, ha te már jócskán előrehaladtál. 

El is indult az asszony, de mihelyt eltűnt a prérifarkas 
szeme elől, elbújt a borz házában. Mikor a prérifarkas úgy 
gondolta, most már elég előnyt adott neki, ő is elindult, a 
farkára kötött fáklyával. Amerre futott, mindenütt felgyújtotta 
maga mögött a mezőt. A mérges görény-asszony pedig 
megvárta, amíg elhalad a rejtekhelye előtt, azután kibújt a borz 
házából, és visszament oda, ahol a sült nyulakat hagyták. 
Gyorsan fölvitte mind egy magas szirtre: csak négy apró 
nyulat hagyott odalenn. 

A prérifarkas meg eközben egyre csak futott Jobbra-balra 
tekingetett; nem értette, miért nem éri utol a görény-asszonyt 

— Úgy látszik, nagyon gyorsan szalad! — gondolta. — De 
vajon hogy lett belőle ilyen fürge futó? 

Rohant tovább, lógó nyelvvel, míg csak körül nem szaladta 
a hegyet Folytonosan várta, leste, hogy mikor látja meg maga 
előtt az asszonyt. Végül is visszaérkezett a sziklához, ahonnan 
elindult. Biztos volt benne, hogy már ott találja az asszonyt. 
De bizony nem találta ott. 

— Hová tűnhetett az a mérges görény-asszony? — 
kiáltotta. 

Nagyon elfáradt, és leült a szikla tövébe. 
„Vajon hol maradhat? — tűnődött magában. — Vajon hol 

lehet? Annyi bizonyos, hogy besötétedik, mire ideér, vagy 



talán sötétedéskor sem ér ide a kurta lábán. Hanem furcsa 
dolog, hogy sehol sem láttam az úton. Nagyon messze 
lehetett!" 

A mérges görény-asszony pedig, aki ott ült a sziklán, éppen 
a prérifarkas fölött, mindent hallott és látott Figyelemmel 
kísérte a prérifarkas minden mozdulatát; és jól látta, amint 
felkel a helyéről, botot fog, és odamegy ahová a nyulakat 
rejtették. A prérifarkas vaktában fölemelt egy nyulat, de 
nagyon kicsi akadt a kezébe. Elhajította. Jobb falatot keresett 
magának, de ezúttal még kisebb nyulat sikerült kiválasztania. 
Azt is eldobta. Nem járt szerencsésebben a harmadikkal meg a 
negyedikkel sem, mert azok még kisebbek, még soványabbak 
voltak az előbbieknél. 

— Mit vesződjem ezekkel a ványadt állatokkal! — 
mondogatta magában. — Hiszen van itt elég, minek 
rágcsáljam ezeket az aprókat? 

 
Tovább tapogatózott, hogy kövérebb nyulat keressen, de 

bizony hiába, egyetlenegyet sem talált. 
— Az asszony kirabolt! — állapította meg végül 

csüggedten, és nekiállt, hogy megkeresse azt a négy kis nyulat, 
amelyet az előbb eldobált, örült, hogy legalább azokat 
megeheti, mert nagyon megéhezett. Mihelyt valamelyest 
jóllakott, körülnézett, és fölfedezte a mérges görény-asszony 
lábnyomát a sziklán. Nyomban keresésére indult; nézett 
jobbra, nézett balra, fürkészte merre vezetnek a nyomok, de 
bizony nem találta, mert az már nem jutott eszébe, hogy a 
szikla csúcsán keresse. Végül is annyira belefáradt a hasztalan 
keresésbe, hogy leheveredett. Amint hanyatt vetette magát, 
megpillantotta odafönn a szirt fokán üldögélő asszonyt. 
Mellette nagy halomban nyulak tornyosodtak. A prérifarkas 



kérlelni kezdte, hogy dobjon le néhány jó falatot, de az 
asszony csak egy satnya kis nyulat vetett oda neki. 

A prérifarkas nagyon mérges volt, hogy az asszony így 
rászedte, de legjobban saját magára haragudott, amiért nem 
tudott utána kapaszkodni a magasba. Annyira megdühödött, 
hogy fogta magát és odébbállt. 

Ment, mendegélt, egyszer csak megpillantott egy kicsi 
madarat. A kis madár vidáman ugrándozott előtte, és a 
prérifarkas így szólt magában: 

— Milyen szép kis madár! Milyen kedvesen, kecsesen 
ugrándozik! Jó lenne társulni vele egy időre. 

Közelebb lépett a madárhoz, és így szólt: 
— Mit csinálsz, miféle derék dologgal foglalatoskodol? 
De a madárka nem értette a prérifarkas szavát. Az pedig 

nem tehetett egyebet, tovább bámulta a madarat. Álmélkodva 
figyelte, milyen különös dolgokat mivel. A madár először is 
kivette a két szemét az üregéből, mintha csak kél kavics volna, 
és földobta a magasba, egyenesen a felhő-emberkék közé. 
aztán fölfelé fordította a fejét, és így szólt: 

— Gyertek vissza, két szemem, de gyorsan! Ugorjatok 
vissza a helyetekre! 

A két szem pedig abban a pillanatban visszatért a helyére. 
A madár láthatóan megörült ennek, mert még szebbek, még 
fényesebbek voltak, mint annak előtte. 

Látta a prérifarkas, milyen szépen kifényesedett a madár 
két szeme, szépen megkérte, venné ki az ő szemét is, hajítaná 
föl a magasba: hadd legyen az is olyan ragyogó, mint az övé. 
A madár ráállt a kérésre, kivette a prérifarkas két szemét. 
Mindkét kezébe egyet-egyet fogott, ott tartotta őket egy kicsit, 
majd feldobta a felhőemberkék közé. A prérifarkas fölfelé 
fordította az arcát, és így kiáltott: 

— Gyertek vissza, két szemem, de gyorsan! 
És az ő két szeme is visszament a helyére. Nagyon 

megörült, hogy olyan csillogó lett a szeme odafönn, de mivel 
nagyon mohó volt, azt gondolta, ha a madárka megismételné a 



dolgot, még ennél is szebb szemet kaphatna vissza. Ezért arra 
kérte a madarat, dobja föl még egyszer a két szemet. De a 
madár nem állt kötélnek, hiába erőszakoskodott vele a 
prérifarkas. 

— Minek tegyek neked ilyen szívességet, te prérifarkas? — 
mondta a kismadár. — Nem teszem meg, semmi áron. 

De a prérifarkas nem hagyta békén, addig könyörgött, amíg 
a madár még egyszer kivette a szemét. De ezúttal úgy 
megkínozta a prérifarkast, hogy az fájdalmában hangosan 
jajveszékelt. 

 
Mikor aztán a prérifarkas megint fölfelé fordította a fejét, a 

felhőemberkék felé, és kérte a szemét, hogy térjen vissza a 
helyére, a két szem ahelyett, hogy visszafordult volna, még 
magasabbra szállt. A prérifarkas tétován, ügyetlenül 
tapogatózott maga körül, mert semmit sem látott, és 
keservesen siratta elveszett szemét. 

A madár már unta a prérifarkast, aki nagyon a terhére volt, 
és így szólt hozzá: 

— Most már menj az utadra, és hagyj engem békén, 
elegem volt belőled. Ne töltsd hiábavalóságokkal az időmet, 
ne bőgj itt a fülembe, nincs annak semmi értelme. Inkább eredj 
és keress két új szemet magadnak. 

De a prérifarkas nem tágított. Egyre csak kérlelte a 
madarat, zokogva könyörgött neki, bogi szerezzen szemeket 
neki. Végül is a madár gyűjt ölt egy kis fenyőgyantái, a 
tenyerében két kerek golyót formált belőle, és azokat berakta a 
prérifarkas két szeme helyére. Szó se róla, a farkas látott is 
velük, de nem olyan tisztán, mint az igaziakkal. No meg aztán, 
az igazi szeme fekete volt, ez meg amolyan sárgás-forma. 

— De most aztán igazán menj már a dolgodra — mondotta 
a madár. 



Ment, mendegélt a prérifarkas. Nemsokára egy 
szarvasünővel meg a két borjával találkozott. Szép csíkos 
borjak voltak, és a prérifarkas ugyancsak megcsodálta őket. 

— Miféle festéket használsz, hogy ilyen gyönyörűek tőle a 
gyermekeid? — kérdezte. 

— Cédrusfa parazsával pingálom be őket — felelte a 
szarvas. 

— Hogyan? — érdeklődött tovább a kíváncsi prérifarkas. 
— Egy barlangba rekesztem a gyermekeimet, a barlang 

előtt cédrusfából tüzet rakok, és valahány szikra éri a 
gyermekeim szőrét, annyi fekete csíkot húz rajtuk. 

— Nagyszerű! — mondta a prérifarkas. — Én is így teszek 
majd a gyermekeimmel, hadd legyenek szépek azok is! 

Hazasietett, és egy barlangba dugta a fiait. Jó csomó rőzsét 
rakott halomba a bejárat előtt, és meggyújtotta. A prérifarkas 
gyermekei sírva fakadtak, mert a tűz nagyon perzselte őket, de 
a prérifarkas csitította őket: 

— Ne sírjatok, fiaim! Ha csöndben maradtok, nemsokára ti 
is olyan szépen megcsíkosodtok, mint a szarvasfiúk! 

Kis idő múlva elcsöndesedtek a gyermekek. A prérifarkas 
megnyugodott, mert azt hitte, hogy használt a szép szó. De 
igazság szerint az történt, hogy fiai elégtek a tűzben. Mikor a 
tűz elhamvadt, és a prérifarkas odafutott, hogy megnézze 
megszépült fiait, holtan találta őket. Mérgében és fájdalmában 
elfutott, hogy megkeresse a szarvast, és bosszút álljon a rút 
cselért, de semerre sem találta. Hazatért hát, kiábrándultan és 
elkeseredetten, és a saját ostobaságán siránkozott. 
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