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A TELHETETLEN MULCSIN
Számolj száz évig — kevés; kétszázig számolj — az is kevés. Olyan régen
történt.
A sárga Amurt akkoriban La-folyónak hívták, haragosat jelent az, mint a
tenger, és sebeset, akár az északi szél.
A La partján tajga zúgott; jurták és kunyhók álltak ott. A nap sohasem
sütött beléjük, télen hideg, nyáron meg fullasztó hőség volt bennük. Ha
égett a tűz, füst bodorodott, ha pipáztak, füst bodorodott, s az egész a
jurtában maradt. Ha két ember ült egymás mellett, egy dohányzacskóból
vették ki a dohányt, de egymást nem látták, olyan sötét volt odabenn.
Giljakok éltek a jurtákban: erdei emberek, halászok és vadászok. A tajgát
íjjal, nyíllal járták, ruhájukat madártollakból, a vadak irhájából, halbőrből
varrták. Hogyan vetik a gabonát, nem tudták, és a tejről sem hallottak.
Egyetlen eledelük a szárított hal, a jukola volt. Bogyókat gyűjtöttek, és a
tűzliliom gumóit is megették. Néhanapján, amikor medvét ejtettek el, ünnep
volt a jurtákban.
A giljakoknak sok ellenségük volt: a gonosz szél szellem és a betegségek
szellemei. Egyetlen ember nehezen tud megbirkózni velük, az egész falu
könnyebben. A törvény azt mondta: segítsd a másikat! Sehol sem volt ez
megírva, mégis mindenki betartotta: amit a folyóban fogtak, elosztották,
amit az erdőben ejtettek, azzal is ugyanígy tettek.
Történt egyszer, hogy egy kis giljak született. Mindenki örült az új
emberkének.
— Egy halásszal több lesz — mondogatták a halászok. — Még egy íjat kell
készítenünk — mondogatták a vadászok.
A kis giljaknak a Mulcsin nevet adták.
Mulcsin látszólag éppen olyan volt, mint a többi gyerek: bogárszemű,
fekete hajú, s a copfja is szépen nőtt, növekedett. Csak sokat sírt. Ha
ehetnéke támadt, sírt, ha alhatnékja támadt, megint csali sírt
Már tízéves volt, és a tizenegyedik tavaszba lépett, de még mindig úgy
éldegélt, mint akinek hiányzik a keze. Pajtásai réges-rég hálót vetettek,
lazacot, koncért foglak, Mulcsin meg még csónakban sem ült.
— Vízbe buknék — mondta. — Remeg a lábain, a fejem meg úgy
kóvályog, mint a héja a levegőben.



Egy alkalommal halászni ment. A giljakok mindnyájan igyekeztek, húzták a
hálót, Mulcsin meg a lábát se dugta a vízbe: a parton ült és eszegetett
— Hideg a víz — mondta. — Még megfázom.
Sok lazac került a hálóba, nagyon nehéz volt kihúzni.
— Segíts, Mulcsin! — hívták a társai.
— Nem tudok — felelte. — A kezem nem engedelmeskedik.
Azután a halak szétosztására került a sor. Mindenki sorban egyformán vett a
halból, csak Mulcsin rakta félre magának a legzsírosabbakat; bezzeg most
nem kóválygott a feje, nem remegett a lába, és a keze is pompásan
engedelmeskedett.
A meleg napokat hidegek váltották fel, a nagy esőzések után hó
következett; szorgoskodott a tél. Fehér köpenyével befedte a hegyeket,
völgyeket, birtokába vette a tajgát. A giljakok vadászni indultak, s Mulcsint
is hívták magukkal.
— Fáj a szemem — siránkozott. — Semmit sem látok.
Nem ment el egyszer, nem ment el kétszer, harmadszor aztán azt mondta:
jól van, velük tart. Felcsatolta a sítalpait, de fordítva, hogy azok ellenkező
irányba vitték. De sebaj, a társai segítettek rajta. Megfordították Mulcsin
sítalpait — de bizony így is csak csetlett-botlott. Ha egyet lépett, kétszer
elesett. Mire a tajgához ért, betörte az orrát, fölhasította a száját.
A vadászok cobolyra vadásztak, de Mulcsinnak csak egy vadászkés
fityegett az övén. Ahogy leült egy rőzsecsomóra, már el is felejtette, miért
ment a tajgába. Amennyi jukolája csak volt a tarsolyában, mind megette, és
így korholta magát:
— Jaj, de rosszul tettem. Jaj, de kevés elemózsiát hoztam magammal.
Amikor hazafelé készülődtek, Mulcsin nem hírt fölkelni a helyéről,
odafagyott a rőzsecsomóhoz. A társai fölsegítették, de sehogyan sem tudott
megállni a lábán.
— Nem tudok megállni a lábamon — sírta. — Hogyan menjek — nem

tudom.
Beteg embert nem szabad a tajgában hagyni. Ez a törvény. Az egyik giljak
így szólt Mulcsinhoz:
— Kapaszkodj a nyakamba, majd én viszlek.
A hátára ültette és vitte. Nehezen haladt a vadász ilyen nagy teherrel, széles
sítalpai mélyen a hóba süppedtek. Mulcsin meg csak ült a hátán, és a lábát
lógatta. Aztán elaludt, és horkolni kezdett



Mikor az egyik giljak már nem bírta tovább, egy másik vette a hátára
Mulcsint. Így cipelték.
Amikor a telepre értek, nagy újság várta őket: kereskedők érkeztek
mindenféle szép holmival. Ahogy Mulcsin megpillantotta a kereskedőket
— nyomban megfeledkezett a beteg lábáról. Leugrott a földre, és
odakiáltott a vadászoknak:
— Gyerünk, gyorsan osztozzunk a prémeken!
A legszebb prémeket választotta magának, a legnagyobb cobolyokat, s ő
cserélt legtöbbet a kereskedőkkel. A színes szalagokat a varkocsába fonta,
az üveggyöngyöket a nyakába akasztotta. Mutogatta mindenkinek a telepen.
Telt-múlt az idő. A vadkacsák nemegyszer repültek a hideg napok elől
melegebb tájakra. A nyári hold elfogyott, a téli kikerekedett. A fiatal fák
megnövekedtek — Mulcsin is megemberesedett. Nagyobbra nőtt, mint az
apja. Mikor kilépett a jurtából, a fejet le kellett hajtania, de a munkához
még most sem fűlt a foga. Csak a tajgából visszatérő vadászokat szerette
fogadni, hogy osztozhasson velük a coboly- és mókusgereznákon. A
prémeket a jurtába vitte, a lócára lelte, és reggeltől napestig számolgatta
őket. Amelyik csúnyább volt, az egyik oldalra rakta, a szebbeket meg a
másikra.
Így éldegélt télen-nyáron. Aztán egyszer csak tünedezni kezdtek a halak a
jukola-szárítóról. Az emberek csodálkoztak, és azt gondolták:
„Talán a medve hordja a jukolánkat a gyerekeinek vagy a beteg
édesanyjának.”
A szárítókat máshová rakták, de a halak onnan is eltűntek. A giljakok
nagyon megnehezteltek a medvére, fejcsóválva mondogatták:
— Micsoda haszontalan állat! Hogy mit művel! Majd kutyákat kötünk a
szárítóhoz, hogy megugassák azt a mihasznát.
Amikor elmentek a kutyákért, látják ám — ég a tajga, s a szél a telep felé
hajtja a tüzet. Magasak a fák a halmokon, de a tűz a fáknál is magasabb.
Szélesen hömpölyög a sárga La-folyó, de a tűz annál is szélesebb. Kéken
ragyogott az ég — megvörösödött; hideg volt a víz — fölforrt; olyan hőség
támadt.
A tajgából menekültek a vadállatok, elrepültek fészkükről a madarak,
elúsztak a folyóból a halak. Megégtek a bogyók is, meg a tűzliliom édes
gumói is hamuvá váltak. Csak az emberek maradtak a sárga színű La
partján. Sokáig nézték az üres szárítókat és a csupasz fákat Mindnyájan



búslakodtak: a férfiak, az asszonyok és a gyerekek is. Csak Mulcsin nem
volt sehol. „Bizonyára a jurtában alszik” — gondolták.
Az édesapja bement a jurtába, de odabent senkit sem talált. Fölemelte a
medveprémet — az alatt sem volt Mulcsin.
Sajnálták az emberek a fiatal giljakot, és szidták a vöröslő tüzet:
— Nincs elég száraz gally, te telhetetlen? Feketévé égetted a tajgát, és egy
embert is elragadtál. — Aztán egymást kérdezgették: — Mit eszünk eztán,
hogy élünk majd? Nincs hol halásznunk, nincs hol vadásznunk, és ráadásul
a jukolánkat is elvitte a medve. Úgy látszik, az Ég Gazdája elégedetlen,
valamiért megharagudott ránk.
A nap elálmosodott, és aludni tért a viskójába. A hold is bágyadtan sütött,
majd ő is aludni indult. Az emberek meg csak álltak szomorúan,
gondolataikba merülve.
Egyszer csak észrevették: jön Mulcsin. Megörültek: él!
— Elhamarkodtuk a dolgot, lám csak! Hiába szidalmaztuk a vörös tüzet.

Nem bántotta a fiatal giljakot.
Mulcsin némán ballagott át a telepen, nem nézett senkire, és nem vett észre
senkit. Az övén medvecsontok csörögtek, sapkáján madártollak
lengedeztek. Elment az édesapja mellett — nem állt meg; elhaladt az
édesanyja mellett — nem köszöntötte. Az emberek szomorúan álltak —
nem látta; az éhes gyerekek sírtak — nem hallotta.
A giljakok megkérdezték:
— Hol voltál, Mulcsin?
— Vendégségben az Ég Gazdájánál — felelte. — A jó Tlü-üz megmentett

engem a nagy tűztől, és elvitt magához égi otthonába. Olt ültem a
jurtájában, egy pipát szívtam vele, és elbeszélgettünk egy kicsikét a
dolgaimról.

— Mit mondott neked a jó Tlü-üz?
— Megdicsérte a színes szalagjaimat, üveggyöngyeimet, és megtett a

segítőtársának. Most már én leszek a törzsfőnök itt a telepen, s elmegyek
majd gondjaitokkal az Ég Gazdájához.

— Egy a gondunk, Mulcsin — sóhajtották az emberek. — A gonosz medve
elvitte a jukolánkat, a nagy tűz elűzte a tajgából a vadakat, a folyóból a
halakat. Sehol sem tudunk élelmet szerezni. Mondd el Tlü-üznek a mi
bánatunkat.

— Elmondom — szólt Mulcsin. — Az Ég Gazdája megparancsolta nekem,



hogy adjak nektek jukolát, ha ti a szavatokat adjátok nekem.
— Milyen szavakat akarsz tőlünk, Mulcsin? — kérdezték a giljakok.
— Jó szavakat adjatok — felelte. — Ígérjétek meg, hogy engem tesztek

meg a telep főnökévé. És amikor visszatérnek a vadak a tajgába, a halak
a sárga színű Lába, hozzátok el nekem a legszebb cobolyokat,
aggassátok föl jurtámnál a legzsírosabb lazacokat, a legízletesebb
pisztrángokat és naphalakat.

— Ezek nem jó szavak, Mulcsin — mondták az emberek. — Mi ezt nem
ígérhetjük meg neked. A giljakok törvénye azt mondja, hogy segítsünk
egymáson, és mindent egyformán osszunk szét

— Tegyetek úgy, ahogy akartok — mondta Mulcsin —, de akkor nem
törődöm veletek. — Megigazította sapkáján a tollakat, megcsörgette újra
a csontokat, és tovább ment.

Az éhes gyerekek erre még keservesebb sírásra fakadtak. Az asszonyok a
férfiakra néztek, a férfiak meg egymásra.
— Rendben van — hívták vissza Mulcsint —, szavunkat adjuk. Neked

adjuk a legszebb cobolyokat, a legzsírosabb halakat, csak adj enni kicsi
gyerekeinknek.

— Adok ennivalót — mondta Mulcsin. Odament egy vastag törzsű
tölgyfához, amelyet a vihar tövestől kicsavart; bemászott a gyökerek alá
egy mély gödörbe, és előhozott az embereknek egy köteg szárított
lazacot.

A giljakok ránéztek a jukolára, és azt gondolták:
„Honnan van ennyi hala Mulcsinnak?”
Mulcsin ravasz volt, gyorsan kitalálta az emberek gondolatait:
— Ezt a jukolát az Ég Gazdájától hoztam. Tlü-üz ajándékozta nekem a
gyönyörű prémekért, a színes szalagokért és üveggyöngyökért.
Az emberek nem szóltak semmit. Csak egy Vargun nevű ifjú giljak nem hitt
az újdonsült törzsfőnöknek. Vargun már réges-rég nem tartotta Mulcsint
barátjának. Akkoriban pedig, amikor a szárítókról egyre-másra tünedezett a
jukola, és a giljakok a medvét szidták, elhatározta, hogy próbát tesz. A
legkövérebb lazacba hosszú csonttűt szúrt, így akasztotta fel a szárító
póznára, és azt gondolta magában: „Aki elviszi, az én jukolámat is megeszi,
lenyeli a tűt is és meghal. Akkor mindenki megtudja, melyik az a gonosz
állat” A legkövérebb lazac eltűnt. Vargun bejárta a tajgát, keresztül-kasul,
de elhullott állatot sehol sem talált. A kötegben aztán most észrevette a



nagy halat. Kivette Mulcsin kezéből, kettétörte — a hal belsejében ott volt a
csonttű.
Mit is mondhatott volna erre Mulcsin? Hallgatott Vargun, és a többi giljak
sem szólt. Az adott szót nem szabad megszegni; nem szabad megsérteni az
erdei emberek törvényét.
Ettől fogva Mulcsin lett a település főnöke.
Ha sokat eszik a hal, nagyra nő. Ha a medvének bőven van zsákmánya,
hájat szed magára. Mulcsin is sovány volt, de még a medvénél is
kövérebbre hízott.
A jurtájába senkit nem engedett be, senkit sem kínált meg egy pipa
dohánnyal; egymaga fújta pöfékelve a füstöt, a rengő, nagy hasát nézte, és
gondolataiba merült.
Az emberek a fejüket vakarták, mondván:
— Bezzeg most már tudjuk: a telhetetlen és lusta Mulcsintól jót nem
várhatunk, és a bajt nem kerülhetjük el.



A BOLDOGSÁG FÖLDJE
Szagmer szerencsés vadász volt. Leánya, a szépséges Rojlik segített neki.
Ha az apja a tajgába ment, Rojlik a jurtában ült és énekelt:
Coboly, coboly, Siess Szagmer elé. Szagmer jó ember, Szagmer jó vadász.
És a cobolyok úgy tettek, ahogy Rojlik énekelt. Szagmer mindig bőséges
zsákmánnyal tért meg a tajgából. Elszámolt Mulcsinnal, és még a
testvéreinek, a giljakoknak is segített.
Varguné volt a legkönnyebb csónak, mindenkinél gyorsabban át tudott kelni
vele a folyón. Az övé volt a legpontosabb nyílvessző: röptében eltalálta a
héját. Az övé, a bátor vadászé volt a legjobban csúszó sítalp; a szél is
elmaradt, amikor Vargunnal futóversenyre kelt
A vidám Rojlik szerette az ifjút, a hájas Mulcsin pedig épp ezért gyűlölte, s
éjjel-nappal így füstölgött magában: „Miért viszi magával Vargun a lányt a
csónakján? Akárhogy lesz, Rojlik végül is csak az én jurtámban fog élni!”
Egy napon gazdag ajándékot vitt Szagmer jurtájába: rézüstöt, amelynek
nem volt párja az egész településen, ezüst fülönfüggőt, amilyennel egyetlen
lány sem dicsekedhetett. Mindent a lócára rakott, és így szólt az apához:
— Vedd ezeket az ajándékokat, Szagmer, és küldd el leányodat az én
jurtámba.
A vadász nem nyúlt az ajándékok után, és így válaszolt:
— Szagmer gondolkodik, de Rojlik helyett nem gondolkodhat. Mulcsinnak

azt kell megtudnia, hogy Rojlik mit gondol.
Rojlik bezzeg még meghallgatni sem akarta Mulcsint.
— Megyek, megetetem az Ajka kutyát — mondta. — Már olyan régóta

ehetnék.
Mulcsin haragra lobbant, összeszedte az ajándékokat és elsietett.
Szagmer pedig vadászni indult. Három napot töltött a tajgában. és elejtett
egy óriási medvét. Amikor hazafelé tartott, így énekelt:
Jertek elém asszonyok, gyermekek. Hozok nektek ízletes medvehúst.
A telepen ünnep lesz most, nagy ünnep, Szagmert mindenki hálával
fogadja.
A vadász énekelt, Mulcsin pedig a bozótban várt rá, és megcélozta nyilával.
A keze reszketett, tudta, gonosz dolgot művel. Nyila megölte Szagmert.
Mulcsin pedig a telepre rohant, és így szólt a giljakokhoz:



— Felejtsétek el Szagmer nevét, eltávozott tőlünk oda, ahol a halottak
laknak.

Sajnálták a giljakok a kitűnő vadászt, elsiratták, és azután tovább dolgoztak
Mulcsinnak. Csak Rojlik ült magányosan a tűznél, gondolataiba merülten.
Nem volt már, aki vadásszon, Mulcsin pedig egyre csak követelte a
cobolyprémeket. Ajkát, a kiskutyát is elvitte már adósság fejében, és így
szólt a leányhoz:
— Most már csak egy keveset várok. Mikor a hold arca kikerekedik, újra

eljövök hozzád. Ha nem lesz prém — elviszlek a jurtámba.
Elbúsult Rojlik. Tele volt a szeme könnyel, ahogy a jurtából kilépett.
Vargun, aki éppen arra ment, megkérdezte:
— Miért sírsz, Rojlik? Miféle szomorúság vert tanyát a jurtádban?
A lány mindent elmesélt a gonosz törzsfőnökről. A fiatal giljak vigasztalta:
— Ne sírj, Rojlik. Segítek én rajtad.
— Nem, Vargun, nem tudsz te segíteni az én bánatomon. Nyáron nem lehet
cobolyra vadászni, a telhetetlen Mulcsin mégis prémeket követel.
— Én majd hozok neki prémeket — mondta Vargun.
Otthon, a településen prémeket keresni annyi lett volna, mint hálóval vizet
merni: Mulcsin mindet megkaparintotta, így hát Vargun egy másik
településre ment. Kedvetlenül tért vissza, s igen kevés prémet hozott. A
másik telep főnöke is nagyon telhetetlen volt. Amikor a lány meglátta a
fiatal vadászt, így szólt:
— Bárhogyan lesz is, Rojlik nem megy a kövér Mulcsin jurtájába. Isten
veled, Vargun! Elmegyek oda, ahol a halottak laknak. Talán ott majd
találkozunk.
Vargun így válaszolt:
— Miért mennél el, Rojlik, a holtak telepére? Hiszen a La olyan nagy folyó,
ülj be a csónakomba, keresünk magunknak másik lakóhelyet.
Tetszettek ezek a szavak a lánynak.
— Beülök a csónakodba, Vargun — mondta. — Új lakóhelyet keresek
veled.
Beültek a csónakba, ellökték a parttól, és megindultak a víz mentében.
Haladtak egy órát, mentek kettőt.. Már az éjszaka is elközelgett. A madarak
így kiáltoztak:
- Kr-r... Kr-r...



Azt gondolta Rojlik: „Rosszat tettem. Miért is hagytam el a jurtámat? Hol
lakom majd ezután? Még a madárkák is hazarepülnek a fészkükre.”
A csónak úszott tovább, és zúgott a szél:
- U-u-u!... U-u-u!...
Azt gondolta Rojlik: „Még a szél is fedél alá kívánkozik.” Tovább haladtak,
egy nap, egy éjjel. A sárga színű Lának bezzeg sehol sem látszott a vége.
Az Ég Gazdája elkomorodott, fekete felleget hajtott a folyó fölé, nagy esőt
küldött a földre. Ömlött a víz Rojlik fejére, csapkodta a lány orcáját.
„Ha fáj is, ha sajnálom is a jurtát — akkor sem térek vissza” — gondolta
Rojlik.
A folyó is megharagudott. A sziklák felé sodorta a csónakot, és
megfenyegette a fiatalokat:
— Térjetek vissza, mert hullámaimmal verek végig rajtatok!
A folyó tombolt, de Vargun mestere volt az evezőnek. Ruhája csuromvíz
lett, sapkája is átnedvesedett, de a szeme ekkor is bátran csillogott — csak
előre nézett most is, mint azelőtt. Megkérdezte a lánytól:
— Félsz, Rojlik?
— Egyedül félelmes, kettesben vidám — felelte a lány.
Azután elmaradt a tajga. Majd a La két partja is elbúcsúzott a csónaktól.
Eltávolodtak egymástól más-más irányba, mint a vadászok, és már nem is
látták egymást.
A sárga víz véget ért, kék jött a helyébe. Amilyen végtelen ég látszott a
fiatal giljak feje felett, ugyanolyan nagy kék víztenger volt körülötte is.
Tajtékzott a kék színű víz, és ezt bömbölte:
— U-u-r-r-r-i-i... U-u-r-r-r-i-i...
A két ifjú giljak elcsodálkozott: „Hová kerültek? A sárga Lán sohasem
voltak ilyen hullámok.”
A csónak meg hirtelen nyugtalankodni kezdett. Csak forgott egy helyben, és
sehogyan sem akart tovább haladni.
Vargun megkérdezte:
— Mitől félsz, kis csónakom?
— A nagy hullámoktól és a magas szikláktól — felelte.
— Talán a kék színű vízben magas sziklák nőnek? — Vargun levette

sapkáját, tenyerével beárnyékolta szemét, és messzire előre kémlelt. —
Nézd csak, Rojlik, mekkora hal úszik ott.

— Óriás hal — felelte a leány. — Sok jukolát lehetne belőle készíteni. Az



egész telep jóllakna vele — és még maradna is bizonyosan.
A két fiatal giljak tovább figyelte a halat
— Nem, Rojlik, ez nem hal — szólalt meg Vargun. — A kék színű vízből

új föld emelkedik ki előttünk. Odaevezünk.
Ott azután a telhetetlen Mulcsin sohasem talál meg bennünket.
— Amerre a nagy fa hajlik, arra hajol a kicsi fa is — felelte a lány. —

Ahová Vargun evez, oda tart Rojlik is.
Az ifjú ekkor így szólt a csónakjához:
— Ne félj, kis csónakom! Ha odaérünk az ismeretlen földhöz, mindenkinek

elmondom, hogy milyen bátor vagy.
— Én pedig vidám dalt énekelek neked, és feldíszítelek ágacskákkal —

telte hozzá a leány.
A csónak bátor akart lenni, szerette volna hallani a vidám dalt. A szép
ágacskákkal is kedve lett volna ékeskedni. Így hát beleegyezően mondta:
— Jól van, Vargun, tovább úszom. Csak hallgass aztán a szavamra.
Tovább haladtak. Kettészelték az egyik hullámot, kettészelték a másikat De
a harmadikat már nem bírták kettészelni, mert olyan magas volt mint a hegy
a település mellett Ha a csónakra zuhan — mindnyájuknak vége. Látták a
veszélyt a fiatalok, keményen megmarkolták az evezőket. A csónak pedig
ezt suttogta nekik:
— Ha a nagy bajt háromfelé osztjuk, kicsi lesz belőle. Ha a nagy hullámmal
hárman szembeszállunk, kicsi lesz belőle. Segítsetek, hogy úgy
repülhessek, mint a madár. Húzzátok erősebben az evezőket!
A fiatalok követték a tanácsot. Nagyokat húztak az evezőkkel, és a csónak
szinte a víz fölé emelkedett, s akár a sirály, átrepült a nagy hullám felett.
Aztán tovább úszott és megkérdezte:
— No, segítek-e rajtatok?
— Segítesz, kis csónak — dicsérték a fiatalok.
A kék víz rettenetesen háborgott. Úgy megharagudott hogy belefeketedett.
Még nagyobb hullámot küldött. Mint az óriás hegy legmagasabb csúcsa —
akkora hullám zúdult feléjük.
— S-i-i... S-i-i... — sisteregte. — B-u-uh! — bömbölte. — El-ö-ö-öntelek
benneteket! El-te-e-metlek mindnyájatokat!
— A gonosz szellem haragszik — suttogta Rojlik —, ő az, Tol-üz, s azt

parancsolja, hogy térjünk vissza.
— A nyílvessző sem repül visszafelé. A bátor ember nem tekinget hátra —



felelte Vargun. — Csak előre nézünk, Rojlik.
A kis csónak is előrelendült, és így szólt hozzájuk:
— Az előbb sirály voltam, most bátor sasmadár leszek. Még erősebben

húzzátok az evezőket ebben a fekete vízben!
A csónak magasabbra emelkedett, mint először, és a legnagyobb hullámot is
keresztülrepülte. Az új föld már nem látszott olyan messzinek, de odáig
evezni bizony nagyon nehéz volt, mert rengeteg hal nyüzsgött a partmenti
vízben. Mit tegyenek most már a fiatalok? A vizet nem csapkodhatták az
evezőkkel — megsebeznék a halakat, s akkor azok megharagudnának,
elzárnák az útjukat. Inkább szép szóval kell megkérni őket.
Vargun így szólt:
— Lazacok, lazacok, adjatok utat bátor kis csónakunknak!
Rojlik meg így kérte őket:
— Lazacok, lazacok, adjatok utat okos kis csónakunknak!
A bátornak és okosnak mindenki örül. A halak odébb úsztak, utat engedtek
a csónaknak, s a két fiatal giljak így szerencsésen az új föld partjához ért.
Kiléptek a partra. Mellettük a sűrű tajga húzódott; csak úgy zúgtak a
topolyák és jegenyefenyők. A fák dús lombúak, sudárak voltak, s minden
ágon coboly játszadozott, mókus ugrándozott, és mogyorót törögetett.
Aztán egy széles folyót pillantottak meg. Az egyik sekélyes helyen medve
álldogált a vízben, púpos lazacra vadászott.
Vargun így szólt a lányhoz:
— Van hal — lesz jukolánk. Van medve — lesz húsunk. Van mókus — lesz

meleg ruhánk. Van coboly — mindenünk lesz.
Rojlik a kéklő hegyeket nézte:
— Nézd, Vargun, a nap vendégségbe jő hozzánk, s velünk fog élni ezután!

Nagyszerű földet találtunk. Milyen nevet adjunk neki?
A fiatal vadász elgondolkozott, majd így szólt:
— Nevezzük a Boldogság Földjének!
— Nagyon jól mondod, Vargun — dicsérte a lány. — Szép nevet adtál az új

földnek.
Elgyönyörködlek a zöldellő tajgában, a kéklő hegyekben, a tündöklő
napban. Rámosolyogtak a folyóra, a cobolyoknak megörvendeztek, a
huncut mókusoknak, a tányértalpú medvének vidáman integettek. Aztán
jurtaépítéshez láttak.
És e naptól kezdve a Boldogság Földje a giljakok hazája lett.



A HŰSÉGES BARÁT
Lehet, hogy másként történt — magam nem láttam. Azok sem élnek,
akikkel megtörtént. Hanem az öregek így mesélik.
Akkoriban egyetlen jurta állt a Boldogság Földjén. Vargun élt benne, a
vadász a feleségével, a vidám Rojlikkal. A nagy La-folyótól szöktek el ide a
telhetetlen Mulcsin elől.
Vargunnak megtetszett az új föld, a szunnyadó tajga. A topolyák olyan
magasak voltak, hogy az Ég Gazdája leveleket tépett róluk pipadohánynak.
Amikor Vargun egy mélyedéshez ért, csodálatos vizet pillantott meg.
Ahogy kiverte fölötte a pipáját, és a tüzes hamu belehullott, a víz tüzet
fogott, s a lángok szinte az égig értek. Amikor Vargun a La-folyónál élt,
már hallott efféle vízről; akkor nem hitte el, és csak nevetett rajta. Most
pedig maga is láthatta. A tisztásokon akkora fű nőtt, hogy mindegyik
leveléből köpenyt varrhatott magának az ember. Ha leült egy levél alá, nem
látta az eget. Ha esett az eső, nem ázott meg a vadász. Amikor felment a
hegycsúcsra, azt hihette, a hajnal lehullott az égből — körös-körül annyi
érett bogyó piroslott. Megkóstolta — ízletes volt; vitt haza belőle
Rojliknak, ő is dicsérte.
Még kedvesebb lett a két fiatal giljak számára a Boldogság Földje.
Beállt a tél. A jurtában fölsírt egy csöppnyi kislány. A szülei Kincsának
nevezték el, ringó bölcsőt függesztettek fel számára a jurtában, szép
ruhácskákat varrtak neki. Örülniük kellett volna, de mégsem szállt a dal,
nem öntötte el szívüket az öröm. Vargun megkérdezte feleségét:
— Miért búslakodsz, Rojlik?
— Az Ajkát, a kiskutyát sajnálom — felelte. — Miért is nem hoztuk

magunkkal a csónakban? Miért kellett otthagynunk a sárga La-folyónál,
a gonosz Mulcsinnál? Olyan a jurta kutya nélkül, mint az íj nyílvessző
nélkül.

A vadász így szólt a feleségéhez:
— A Boldogság Földje igen nagy. Elmegyek és alaposan körülnézek, hátha
más emberek is élnek errefelé, talán kapunk tőlük egy kiskutyát
A kicsi lányhoz így szólt:
— Fogadj szót édesanyádnak, Kincsa! Ülj meg a jurtában, a tajgába ki ne
merészkedj, mert ott él a rettenetes hiúz és az óriás medve.



— Szót fogadok — ígérte Kincsa. — Csak siess haza, és hozzál hamar egy
kiskutyát
A vadász fölcsatolta a sítalpait és sietett hogy megkeresse a többi giljakot.
Ketten maradtak a jurtában: a felnőtt Rojlik és a gyermek Kincsa. Alig telt
el egy kevéske idő, a gonosz Baj betegség látogatta meg őket Ráparancsolt
Rojlikra:
— Feküdj a lócára, és semmit se csinálj, csak bámulj föl
felé.
— Nem szabad a lócán feküdnöm — felelte Rojlik. — A kis Kincsa enni
akar, nagyon éhes már. Ételt kell főznöm, tűzre való száraz rozsét kell
hoznom.
A kis Kincsa meg azt suttogta anyjának:
— Feküdj csak, mama, majd én mindent megcsinálok, még száraz ágat is
hozok a tűzre.
A gonosz Baj nem akarta, hogy a tűz égjen a jurtában, s a beteg Rojlik
melegedhessék. Egy másik bajt, a gonosz Hóvihart hívta segítségül.
Hóvihar befújta az egész tajgát hóval, a jurta körül buckákat emelt, nem
akarta kiengedni a kis Kincsét
Már alig volt tüzelőjük, az éhes tűz pedig így szólt hozzájuk:
— Enni akarok, Kincsa! Hozz nekem száraz ágat Kincsa!
Azelőtt vörösen izzott, most elhalványodott azelőtt jóságos volt, most
fukarrá lett: csöppnyi meleget sem adott, nem melegítette Rojlikot A kis
Kincsa betakarta az édesanyját medvebundával, mókusprém-sapkát húzott a
fejére — mégis fázott szegény. A gonosz lelkű Hóvihar befurakodott a
jurtába, ráfújt a tűzre, és így fenyegetőzött:
— Eloltom a tüzet. Betemetem hóval a jurtát, és a beteg Rojlikot elviszem a

holtak telepére.
Kincsa azt gondolta magában: „Hogy élek majd édesanyám nélkül? Ha
édesapám visszatér, mit mondok majd néki?”
— Nem, te gonosz lelkű Hóvihar — mondta a kislány. — Én nem engedem

meg, hogy eloltsd a tüzünket. Majd hozok száraz ágakat a tűznek.
Fogta széles sítalpát, kilépett a jurtából, és így dalolt:
Sítalpam, fuss át a dombokon,
A púpos dombháthoz vígy el engem!
Kincsának pompás, fókaprémmel borított sítalpa volt. Egykettőre odavitte a
kislányt a görbe fenyőhöz. Csakhogy ott sem talált száraz gallyakat — a



gonosz lelkű Hóvihar mindent beborított hóval.
— Fuss tovább! — mondta Kincsa, és újra énekelni kezdett:
Sítalpam, fuss át a dombokon,
A magas fenyőkhöz vígy el engem!
Nagyon okos volt Kincsa sítalpa. Ha mély volt a hó, nem süppedt bele, ha
szembe fújt a szél, nem állt meg. Aztán a kislány elérte az öreg fenyvest.
Ezeket a vastag fákat még a gonosz lelkű Hóvihar sem tudta meghajlítani.
Mindegyik fenyő alatt nagy csomó száraz gally volt. Kincsa jókora
nyalábbal szedett, kötéllel összekötözte, vállára vetette, és így énekelt:
Sítalpam, fuss át a dombokon, A hideg jurtához vígy el engem!
A sí olyan gyorsan rohant visszafelé, hogy a vén fenyők egykettőre
elmaradtak. Csupán vékony törzsű fácskák villantak el mellettük.
Csavargatta őket a gonosz lelkű Hóvihar, a jeges szelet a kis Kincsa arcába
zúdította, és így szólt hozzá:
— Ne járj az én tajgámban! Ne szedd össze az én száraz gallyamat!
Még több havat szórt a földre, betakart egy vastag fatuskót vele. A síléc
beleütközött és megállt. Az egyik megrepedt, a másik eltörött. Ezután
bezzeg már nagyon nehezen futott. Kincsa is elfáradt, de a púpos dombhátat
még mindig nem érte el. „Bizonyára rossz irányba tartok” — gondolta.
Oldalra kanyarodott, körülnézett, és látta, hogy eltévedt.
— Nem győz kivárni beteg édesanyám — suttogta. — Meghal a tűz a
jurtában.
A kislányt nagyon bántotta a dolog. Leült a száraz rőzsecsomóra, és sírva
fakadt A gonosz lelkű Hóvihar pedig csak hajtogatta a magáét.
— Mindjárt lezárom a szemed — kiáltotta. — Mindjárt elviszlek a holtak
telepére — fenyegette.
— Ne siess annyira, gonosz lelkű Hóvihar — mondta a kislány. — Van egy
darab jukolám. Tüstént megeszem, és tovább megyek.
Kis tarsolyából elővett egy szárított púpos lazacot, s abban a pillanatban
siránkozó hangot hallott:
— Oszd meg velem az ennivalódat, kislány!
Ahogy a kislány körülnézett, a hóban borzas kis állatot pillantott meg. Nem
hasonlított sem mókusra, sem cobolyra. A farka olyan lompos volt, mint a
rókának, a bundája meg fehér, akár a havasi nyúlé. A kis vad reszketett a
hidegtől, és egyre csak a jukolát nézte.



A kislánynak megesett a szíve a borzas kis állaton, megfelezte vele a halat
és megkérdezte:
— Ki vagy te?
— Ajka vagyok, a kiskutya — felelte a kis állat.
Kincsa elcsodálkozott:
— A Boldogság Földjén ilyen állatok nem laknak. Van coboly, róka,
medve, de kiskutyát még nem láttam.
— Nem idevalósi vagyok — mondta a borzas kis állat. —
— A sárga színű La partjáról jöttem.
Kincsa még jobban elcsodálkozott.
— A sárga színű La messze van. A tengeren túl. Rengeteg a kék víz,

végtelenebb, mint az ég. A hullámok, akár a hegyek, még csónakkal is
nehéz keresztüljutni rajtuk. Egy kiskutyának meg éppen lehetetlenség
volna. — Hogy beszélhetsz hát ilyesmiket?

— Igazat beszélek — felelte a kis állat. — Ha nehéz az élet, még a nagy
hullámok sem félelmetesek. A telhetetlen Mulcsin elvitt jó gazdámtól,
vastag kötélre kötött, és tölgyfa bottal vert. Nem akartam elpusztulni,
elszakítottam a kötelet, és elszöktem, hogy megkeressem jó
gazdasszonyomat.

— Hogy hívják a te jó gazdádat? — kérdezte a kislány.
— Rojlik a neve.
Ahogy Kincsa meghallotta e nevet, így szólt:
— Én ismerem a te jó gazdádat. Csak a gonosz lelkű Hóvihar más irányba

hajtott, s elvesztettem a Rojlik sátrához vezető utat.
A borzas kis állat így válaszolt:
— Majd én segítek neked, kislány. Megkeresem az utat, gyere csak utánam,

meglátod, minden jóra fordul.
Kincsa fölemelte az összekötözött rőzsecsomót, fölcsatolta az eltört sílécet,
és megindult a borzas kis állat nyomában. A mély hóban el-elbukott, a
vastag fatuskóknál megállt, kesztyűjével az arcát törülgette. A gonosz lelkű
szél elégedetten nevetett:
— Mégis kifáradsz, Kincsa.
— Mégsem fáradok ki — felelte a kislány.
A borzas kis állat ott futott előtte, és mutatta az utat. Futott-futott, aztán
visszanézett. Kincsa a hóban ült, a rőzsecsomót már elejtette, és nem bírta



fölemelni: a száraz gallyak bizony nagyon elnehezedtek. A könnyek apró
jégcsapokká fagytak a kislány arcán.
A gonosz lelkű Hóvihar a szakállát rázta, s így dicsekedett:
— Amint mondtam, úgy lett.
Kincsa hallgatott A borzas kis állat meg a szakállasra támadt
— Vau, vau, mi nem félünk tőled, gonosz lelkű Hóvihar. — Aztán így szólt
a kislányhoz: — Tedd a sítalpakra a rőzsecsomót úgy könnyebb lesz.
Kincsa megfogadta a tanácsot, befogta magát a sítalpak elé, úgy vitte a
rőzsét. „Csakugyan könnyebb” — gondolta. Szétnézett s látta, hogy még a
borzas kis állat is segít neki: fogával a kötélbe kapaszkodott és húzta előre.
Ekkor a gonosz lelkű Hóvihar még félelmetesebben kezdett bömbölni, mint
azelőtt. Hegyes jégtűkkel szurkálta Kincsét, belekapaszkodott a ruhájába,
húzta visszafelé, minden lépésnél hóbuckát görgetett elébe. A kislány lába
nagyon elfáradt és így szólt kis gazdájához:
— Pihenjünk egy kicsit!
A két szeme is kérte:
— Ülj le egy kicsit. Aludni szeretnék, Kincsa!
A kislány először nem hallgatott rá, másodszor sem fogadott szót neki, de
harmadszorra beleegyezett a kérésébe. Leült a rőzsecsomóra, eltakarta a
szemét és a gonosz lelkű Hóvihar egyre jobban befedte fehér bundájával.
Fél lábon ugrált akár a dülledt szemű fülesbagoly, és így hahotázott:
— Ho-ho-ho, nyomban elalszik Kincsa! Ho-ho-ho, nyomban meghal
Kincsa!
A borzas kis állat visszafutott, bizonyára megijedt a gonosz Hóvihartól.
Ugrabugrált a szakállas, kacarászott, hahotázott, hát egyszer csak látja —
mindenféle állat fut kifelé a tajgából: nagy agancsú szarvas, sárga farkú
mókus, csíkos burunduk. Legelöl a borzas kis állat fut farkcsóválva.
— Vau, vau — kiabálta. — Ne maradjatok le!
A bokorban nyúlra bukkant, hívta a pézsmát is, a medvét meg a
barlangjában ébresztette fel — mindnyájukat siettette.
Kincsa bizony megrémült, ahogy a nagy dobogást meghallotta, kinyitotta
szemét és azt gondolta: „Ezek egykettőre megesznek engem.” Szidni kezdte
a borzas kis állatot.
— Jaj, milyen ravasz vagy. Jaj, miért is hittem néked?
El akart futni, de mindenfelől hóbuckák vették körük Fölkapaszkodott a
száraz gallycsomó tetejére — hátha ott nem érik el. A vadállatok



körülvették a kislányt, néztek rá és csodálkoztak. A borzas kis állat ekkor
így szólt hozzájuk:
— Ez Kincsa. Nagyon jó kislány. Nekem adta a fele jukoláját, megmentett

az éhhaláltól. Segítenünk kell rajta.
— Igen, igen, segítenünk kell — mondták a többiek is. — Mindnyájan

segítünk.
Befogták magukat a sí elé, és úgy nekiiramodtak a hóbuckákon át, hogy
Kincsa csepp híján lepottyant a száraz gallycsomóról. A borzas kis állat
mutatta az irányt, a medve törte az utat, a szarvas húzta nyomában a
sítalpakat. A sárga farkú mókus a szarvas agancsára ült, és félrehajtotta az
útból az ágakat. A többiek is mind segítettek.
A gonosz lelkű Hóvihar a nyomukban loholt, és úgy ordított, hogy a tajga
rengett belé:
— Adjátok ide Kincsét! Hagyjátok itt Kincsét!
Az egyik fát letörte, a másikat a földre döntötte. A vadállatok előtt el akarta
torlaszolni az utat — nem sikerült, olyan gyorsan repítették a kislányt. A
borzas kis állat egyre csak sürgette őket:
— Kincsa fázik. Kincsa könnyen megfagyhat. Fussatok még gyorsabban!
Elérték a púpos dombot. A gonosz lelkű Hóvihar hóval fújta be, de a
kislány mégis felismerte. Felállt a gallycsomón, és integetni kezdett:
— Mindjárt meglátom a jurtát. Hozom a tűzre a rőzsét.
A borzas kis állat is örvendezett
— Most már magam is elboldogulok — mondta a többieknek.
Kincsa köszönetet mondott az állatoknak a segítségért, s azok el is
iramodtak, ahányan, annyi irányba: a vékony, lábú szarvas a sűrűbe, a
tányértalpú medve a barlangjába, a sárga farkú mókus pedig az odújába. A
többieknek is megvolt a maguk gondja, a kicsinyeik várták őket otthon.
A sítalpak pedig siklottak tovább lefelé a hegyoldalon. Végül a jurtához
értek.
— Szállj le, Kincsa! — szólt a kis állat. — Hazaérkeztünk. — A kislány
befutott a jurtába: a tűz már alig pislákolt, kialvóban volt. Kincsa száraz
ágakat dobott a parázsra, és így kérte: — Tűz, tűz, lobogj fel szaporán! Tűz,
tűz, melengesd meg anyácskámat!
A tűz szót fogadott, enni kezdte a száraz ágakat, föllángolt, és egykettőre
meleg lett a jurtában. A beteg Rojlik kinyitotta a szemét, s amint észrevette
a borzas kis állatot, megrémült



— Talán újra a sárga színű La partján vagyunk? — kérdezte. — Talán ránk
talált a telhetetlen Mulcsin?
— Nem, mama — felelte Kincsa —, itt vagyunk a Boldogság Földjén.
Melegszünk a jurtánkban.
— Akkor én most álmodom — mondta Rojlik. — Látom Ajkát, a kiskutyát.
— Nem — szólt Kincsa —, ez nem álom, mama. Ajka is elmenekült a
telhetetlen Mulcsin fogságából, ő is átúszta a kék vizet. Segített nekem a
tajgában, megmentett a gonosz lelkű Hóvihartól.
Odakint sítalp csikordult: a bátor Vargun tért vissza. Nem talált más giljakot
a Boldogság Földjén; szomorú volt. Kincsa kifutott eléje, és mindent
elmesélt neki. A vadász tüstént jókedvre derült. Bement a jurtába, és így
szólt:
— Isten hozott, Ajka, jó kis kutyám! Milyen pompásan segítettél a mi kicsi
lányunknak. Ezért megvendégellek a legízletesebb hallal. Azután könnyű
kis kutyaszánt készítek majd, s kedvedre futkározhatsz Kincsával a fehér
utakon, a csendülő havon.
— Vau, vau — felelte Ajka. — Repülök a kis kutyaszánnal, és mindig
szívesen játszom majd a kicsi lányotokkal.
Kincsa tapsolt örömében. A jó Rojlik is fölkelt a lócáról. Mindnyájan
nagyon vidámak voltak. Megrémült a gonosz Baj betegség, és eliszkolt a
jurtából.
S ettől a naptól kezdve a kis Ajka kutya is olt élt a Boldogság Földjén.
Azóta hívják mindnyájan hűséges barátnak.



A JÓ VARGUN
Ha magányosan nő egy fa — unatkozik. Ha magányosan áll egy jurta — az
is unatkozik. Az egyetlen giljaknak sem volt jó a Boldogság Földjén.
Hallgassátok meg a vadász Vargun történetét.
A tajgát ember nem járta körös-körül, a vadak senkitől sem féltek: az
embernek csak gondolkoznia kell és nem lustálkodni. Ahány nyílvesszőt
Vargun kilőtt, annyi mókust talált el. S amennyi csapdát fölállított, annyi
cobolyt csalt tőrbe.
A halat pedig nem is kellett halászni. A zsíros kizucs lazacok és naphalak
maguk ugráltak ki a partra, és úgy kérték a giljakot:
— Fogjál meg bennünket, Vargun! Egyél meg, és Rojlik is hadd egyék
belőlünk. Adj a kicsi lányodnak is, és készíts ízletes moszt — kocsonyái —
a kisgyerekeknek!
A vadásznak három fia volt. Az első éveinek száma éppen annyi, mint
ahány ujj van az ember egyik kezén. A középsőnek egy ujjal kevesebb. A
harmadik pedig kétéves volt.
Egy apróság a jurtában — egy öröm; két apróság — két öröm; három
apróság pedig — csupa vidámság. És Vargun mégis örökösen a tengerpartra
járt, a kék vizet nézte, nem jön-e még egy csónak a Boldogság Földjére.
A vadász nem szokta meg, hogy minden prémet a maga számára tegyen el,
a kifogott halakat mind a maga póznáira rakja. Hiszen ezt csak a telhetetlen
Mulcsin csinálta így. „Az embereknek nehéz az életük a sárga színű Lánál
— gondolta Vargun. — Mindent elszed tőlük a telhetetlen Mulcsin, és
mindnyájuknak csak bajt okoz. Hiszen még az Ajka kutya is elszökött tőle.
Hogyan is segíthetne a giljakokon?”
Gondolkozott nappal, gondolkozott éjjel, aztán így szólt a feleségéhez:
— Ajándékot kell vinnünk az embereknek.
— Meg kell hívni őket vendégségbe — felelte Rojlik.
— Jól mondod, Rojlik — dicsérte a vadász az asszonyt. — Kitaláltad a

gondolataimat. Elmegyek a sárga színű Lához.
A három fiút a csónakba ültette: hadd szokjanak hozzá a kék színű vízhez.
Az Ajka kutyát is magával vitte: hadd szórakoztassa a gyerekeket. A
legszebb gereznákat csónakba rakta; majd elgyönyörködnek benne a



giljakok. Egy nyírfakéreg- vödröt megtöltött áfonyával: az úton majd
jólesik.
Rojlik és Kincsa a parton állt és így szólt:
— Szél, szél, ne korbácsolj nagy hullámokat! Szél, szél, engedd a csónakot
a sárga színű Lához úszni!
A szél hallgatott mintha beleegyezett volna kérésükbe. De amikor a csónak
elindult, zúgni, bömbölni kezdett megrémítette a gyerekeket. Kérdezték az
apjukat:
— A gonosz hiúz morog?
— Nem — felelte a vadász —, a Tenger Gazdája veszekszik, a hatalmas
Tlü-üz szitkozódik; nem akarja, hogy a sárga színű Lához ússzunk, és
segítsünk a többi giljakon.
— És ki rázza a csónakunkat? — kérdezték az apróságok. —- Az ő nagy
hullámai himbálnak bennünket — mondta a vadász. — A hullámok a
Tenger Gazdáját szolgálják, az ő akaratát teljesítik. De azért ne féljetek a
nagy hullámoktól, mi átrepülünk fölöttük.
Vargun az evezőkre nézett, és ezt mondta:
— Evezők, evezők, váljatok szárnyakká, emeljétek fel a csónakot. A napon
majd megszárítlak benneteket.
— Segítünk neked — felelték az evezők. — Nagyon szeretünk sütkérezni a
napon.
Szerettek volna szárnyakká válni, de bezzeg nem volt rá idejük. Amint e
beszédet meghallotta a Tenger Gazdája, még hangosabban szitkozódott,
még erősebben fújt, mint először. Az evezőket kilépte a vadász kezéből, és
elvitte birodalmába. A csónak jobbra-balra hányódott, bizony majdnem
felborult. A vízen borjúfókák bukkantak fel, a gonosz kardszárnyú delfinek
elől menekültek. Vargun segített rajtuk. Kapta a lándzsáját, megölte a
leggonoszabb kardszárnyú delfint, a többiek meg elmenekültek.
A borjúfókák így szóltak a vadászhoz:
— Segítettél rajtunk, így hát mi is kisegítünk a bajból. A mi hátunk jobb,

mint a csónak, a nagy hullámoktól sem félünk, s oda viszünk, ahová
akarod.

A vadász fölült a legöregebb borjúfóka hátára, a gyerekeket a következőre
ültette, a cobolyprémeket pedig a legfiatalabbra rakta. Az áfonyával teli
vödröt a bal kezébe vette, a kiskutyát, az Ajkát pedig a jobbjába akarta
fogni.



— Ne vegyél fel — szólt a kiskutya. — Én is hozzászoktam már a kék
vízhez. Beugrottam a tengerbe, és keresztülúsztam a hullámhegyeken.

Bár a csónak fölfordult, mégis előre törekedett, a sárga színű Lához
igyekezett.
A gyerekek eleinte féltek, de aztán nagyon jól mulattak. Tetszett nekik a
borjúfóka hátán az utazás, hancúrozni kezdtek, meg-megfricskázták egymás
homlokát, s szinte teljesen megfeledkeztek a nagy hullámokról. Amikor a
Tenger Gazdája mindezt látta, éktelen haragra gerjedt. Sötét éjszakát
bocsátott a kék vízre, és várta, mikor tér el a jó irányból a vadász.
Várt, várakozott, de hiába. Tol-üz félelmetes volt, de nagyon-nagyon
ostoba. Hiszen a madár éjjel is hazarepül a fészkére. A coboly sötétben is
betalál az odújába. A giljak vakon is hazatalál a szülőföldjére. Ha a szeme
nem is lát, a szíve megérzi a helyes irányt. A borjúfókák nem emlékeztek az
útra, igaz, de Ajka megmutatta nekik.
— Vau, vau... Egy kicsit jobbra kell tartanunk. Vau, vau... Most jó irányba

úszunk.
Minden dal befejeződik egyszer, s bármilyen hosszú is az éjszaka, egyszer
véget ér. Amikor fölkelt a nap, Vargun látja ám, előtte tajga sötétlik, a kék
színű vízbe sárga színű vegyül. Amikor a gyerekek is észrevették,
abbahagyták a játékot
— Miért ilyen sárga a víz? — kérdezték.
— A jó La köszönt bennünket — felelte nekik Vargun. — Annak idején

segített megszabadulnom a telhetetlen Mulcsintól, és megtalálnom a
Boldogság Földjét. Most pedig szeretne érdekes híreket hallani tőlünk.

— Jóságos a La — dicsérték a gyerekek. — Mi mindent elmesélünk néki.
A szél haragja már alábbhagyott, Tol-üz belefáradt a szitkozódásba. A nagy
hullámok másfelé görögtek. A fölborult csónak visszafordult, újra
könnyűvé vált, és így beszélt a borjúfókákhoz:
— Forduljatok vissza, a bátor Vargunt most már tovább viszem majd én. A

sárga színű La szeret engem, és a gyerekeket is kedveli.
A vadász megkínálta a borjúfókákat áfonyával, aztán a csónak megindult
fölfelé a nagy folyón.
A nap elfáradt jártában-keltében, a hegycsúcsok mögé rejtőzött — a csónak
pedig egyre haladt fölfelé a folyón. A gyerekek lefeküdtek aludni, s
behajlították egyik ujjukat. Amikor fölébredtek, játszottak, ízletes moszt
ettek, aztán ismét lepihentek, s behajlították még egy ujjukat. A sárga színű



víz pedig csak egyre futott velük szembe, szüntelenül. Egy kis eső esett,
aztán elállt, nagy zápor is zuhogott, aztán az is elállt, a gyerekek pedig már
mind a tíz ujjukat behajlították, amikor végre föltűnt a parton a település.
A kis giljakok, akár a varjak, olyan zsivajt csaptak örömükben. Az Ajka
kutya a fülét hegyezte, csóválta a farkát, és ugatni akart — de Vargun
felemelt ujjal mindnyájukat megfenyegette:
— Ne zajongjatok, gyerekek! Légy türelemmel, Ajka!
Jómaga az ismerős jurtát nézte, s a múltra emlékezett. Egészen fiatal volt
még, amikor a jurtát itt felépítette. Apját a medve ragadta el a tajgán, anyját
az erős köhögés, a holtak telepére, Mlivóba vitte — a többiek segítettek
akkoriban Vargunnak. Tüzet vittek az új jurtába, és ezt mondták:
— Óvd az íjadat és a nyílvesszőket, ügyelj a sítalpakra, de a tűzre vigyázz a
legjobban! Ha enni akarsz, várj kicsit, előbb őt lakasd jól száraz ágakkal.
Ha a tűz meghal — meghal a jurta. Ezt sohase feledd!
Vargun sohasem felejtette el a hallottakat, és most elcsodálkozott: jó ideig
élt a Boldogság Földjén, s a régi jurta fölött mégis füst csavarodik, mint
azelőtt. Először nem hitt a szemének, de azután kitalálta: a többi giljak
táplálta a tüzet, és visszavárta Vargunt. Aztán, amint a magas nyárfát
meglátta, eszébe jutott, hogyan hozta haza az első cobolyt a tajgából. Rojlik
ott állt akkor a magas nyárfa alatt, és a fiatal vadászt nézte. Vargunnak
abban a percben csak úgy szédült a feje. Hanem a lába tudta a dolgát,
egyenesen a leányhoz vitte.
A szíve meg azt suttogta:
— Keress szép szavakat, és mondd el őket Rojliknak. Ha nem így teszel —

bizony nagyon keservesen megbánod!
És Vargun talált szép szavakat.
— Tessék a coboly, Rojlik. Szép sapka lesz belőle.
A leány nem fogadta el a cobolyt, elfutott a jurtájába. Amikor azután
elhúzta a függönyt, még egyszer a fiatal vadászra nézett. Ó, hogy megörült
ennek Vargun. Dalra gyújtott, olyan hangosan, hogy az egész telep
meghallotta:
Jertek ki mind a jurtákból és Vargunra nézzetek!
Ez a nap nékem a legszebb ünnep.
Ó, nem, nem medvét ejtettem — két napot láttam én!
Az egyik fönn az égen tündököl,
A másik itt a telepen — és Rojlik a neve!



A szíve így dalolt akkor, most pedig azt suttogta:
— Ugorj partra, Vargun! Fuss a telepre. Vigyél az embereknek ajándékokat,

és mesélj nekik a Boldogság Földjéről!
Az esze mást mondott:
— Ne siess, Vargun! Ha sietsz, mindent tönkre tehetsz. A tajgában

elijeszted a cobolyokat, a tengeren elzavarod a borjúfókákat, a telepen
pedig megpillant Mulcsin, és ismét adósa leszel. Inkább várd meg az
éjszakát: amikor a telhetetlen Mulcsin elalszik, akkor menj a jurtákhoz!

De a szíve egyre csak suttogott, nem akarta megvárni az éjszakát. A
gyerekek is folyvást a telepre kérezkedtek, szerettek volna már játszani a
többi gyerekkel. Az Ajka kutya is úgy izgett-mozgott, hogy majd a vízbe
pottyant. Ekkor Vargun fölnézett a hegycsúcsra, ahol egy kis felhő
szundikált, és így szólt:
— Kis felhő, kis felhő, takard el a napot. Jó szóval dicsérlek, bodrosnak

nevezlek.
Tetszett a kis felhőnek ez a név, a naphoz sietett és eltakarta a köpenyével.
A telepen azon nyomban sötét lett. Mulcsin ott állt a jurtájánál, és így
örvendezett:
— Jó, hogy megjött az éjszaka. A nap is lepihent, én is aludni térek.
Lefeküdt a puha prémre, s olyan horkolásba kezdett, hogy a madarak
megriadtak a tajgában; fölrepültek a fákról, mert azt hitték, a gonosz vihar
közeleg. A sárga színű La is csendes volt, de most hirtelen fölkavardult,
csak úgy dobálta nagy hullámain a kis csónakot A gyerekek az apjukhoz
bújva kérdezték:
— A medve bömböl?
— Dehogy — felelte Vargun —, Mulcsin, a telhetetlen, aludni tért, ő
horkol. Most már partra szállhatunk.
Kézen fogta a kisgyerekeket és megindult a telep felé. A borzas Ajka előre
futott, két lábra állva táncolt — de ugatni nem mert, nehogy fölébressze
Mulcsint
Amikor a giljakok meglátták Vargunt, megkérdezték:
— A halottak telepéről tértél vissza?
— Nem, barátaim, én nem a holtak telepén voltam — mondta a vadász. —
A sárga színű La folyó hátán keltünk útra Rojlikkal, és a kék színű vizen új
földet találtunk. Ott egy másik folyó folyik. A Tim nevet adtam neki. Van
abban mindenféle hal. A tajgában töméntelen vad él, egész évben lehet



vadászni rájuk. Jertek el velem a Boldogság Földjére, megosztozunk majd
mindenen egyenlően, úgy mint azelőtt. Hadd maradjon itt a telhetetlen
Mulcsin egyedül.
Nehéz elhagyni az embereknek a szülőföldjüket. De még
nehezebb együtt élni a telhetetlen Mulcsinnal. Megnézték az ajándékokat,
amelyeket Vargun hozott — ilyen szép cobolyok bizony nem voltak a sárga
színű La mentén. Aztán Vargun gyermekeire pillantottak — arcuk rózsás és
vidám. Bezzeg az ő kicsinyeiknek sápadt az arca, mint a gyolcs, s a szemük
szomorú.
Az emberek beleegyeztek, hogy elmennek az új földre.
— A kutyáitokat is hozzátok magatokkal — mondta nekik a vadász. —

Úgy még vidámabb lesz az élet.
— Nincsenek kutyáink — feleltek a giljakok. — A telhetetlen Mulcsin

elszedte őket tőlünk adósság fejében, és a jurtájához kötözte
valamennyit. A más kutyáit csak nem vihetjük el. Még megmondaná
Mulcsin az Ég Gazdájának. Akkor aztán nem jutunk el az új földre.

Az emberek féltek megszegni a régi törvényt, nem akarták megharagítani a
rettenetes Tlü-üzt. Hanem kutya nélkül új földre evezni megint csak nem
lehet: ki viszi el vendégségbe a vadászokat, ki játszik majd a gyerekekkel?
Vargun elgondolkozott, aztán így szólt a giljakokhoz:
— Semmit sem viszünk el a telhetetlen Mulcsintól. Egyikünk sem szól egy

szót sem. Döntsenek a kutyák. Az emberekre megharagudhat az Ég
Gazdája, a kutyákra nem.

A giljakok hallgatlak: talán jól beszél a vadász, talán rosszul — nem tudták.
Csak az Ajka kutya bólogatott helyeslően:
— Vau, vau, ne féljetek! Vau, vau, hallgassatok Vargunra! Aztán odafutott

Mulcsin jurtájához, hogy beszéljen a többi kutyával.
Az emberek ezalatt elmentek a sárga színű Lához, a gyermekeket a
karjukon vitték. A meredek parton megálltak. Utolszor néztek szülőhelyük
felé, az utolsó pipát szívták el az ősi földön. Amikor a füst már a levegőben
kígyózott, megjelentek futva a kutyák.
— Vau, vau — mi sem akarunk itt maradni Mulcsinnal! Vau, vau — minket

is vigyetek el a Boldogság Földjére!
Még az emberek előtt beugrállak a csónakokba, és kényelmesen
elhelyezkedtek.



A csónakok eltávolodtak a parttól, és megindultak a kék színű víz felé.
Férfiak, asszonyok, gyerekek — mindnyájan búcsút intettek
szülőföldjüknek.
Szeretünk téged, sárga színű La,
Akár az anya édes gyermekét.
Sosem felejtünk, sárga színű La,
Mint a vadász az utat, amely haza vezet.
Szívünkbe zárva visszük el neved
Az új folyóhoz, a Boldogság Földjére.
Az emberek énekeltek, a kutyák örvendeztek — csak a hájas Mulcsin
horkolt a jurtájában, háborítatlanul, mint azelőtt.



AHOL MULCSIN, OTT A BAJ
Előbb folyik visszafelé a sárga színű La, mintsem Mulcsin elengedné
valakinek az adósságát. Minden giljak így vélekedik. Amikor a hájas
Mulcsin fölébredt, nagy csend honolt a telepen. Elcsodálkozott:
— Miért nem ugatnak a kutyák? — kérdezte. — Miért nem hoz senki

cobolyprémet? Vagy talán hangyák másztak a fülembe, azért nem hallok
jól? Bizonyára nagyon keveset aludtam. Úgy látszik, még éjszaka borul
a telepre. Azért kinézek.

Kilépett a jurtából, és karját széttárva, a földre csücsült a csodálkozástól. A
nap a feje fölött ragyogott, a jurták is a régi helyükön álltak, de embereket
sehol sem látott.
— Alighanem elrejtőztek. Be akarnak csapni. Nevetséges.
Felkelt a fűről, és körülfutott a telepen. Nagy, kövér hasa rázkódott, mint a
medvének, csak úgy himbálózott egyik oldalról a másikra. Benézett az
egyik jurtába — üres; benézett a másikba — az is üres. Még a tűz sem égett
sehol, csak hamut talált.
— Aj-jaj-ja, ezek nyilván elszöktek — rémült meg Mulcsin. Ismét a fűre

huppant, és így sopánkodott. — Ki táplál engem ezután? Ki szed nekem
száraz rőzsét? Télen megfagyok egyedül, és fölfordulok éhen. Milyen
gonoszak is a giljakok, nem szánják a szegény Mulcsint.

Ki akarta magát panaszkodni a kereskedőknek, de nem jöttek a telepre.
Kérte az Ég Gazdájának a segítségét, de az sem válaszolt; a saját dolgaival
volt elfoglalva. Bizony, Mulcsin megharagudott Tlü-üzre is.
— Nem vesződöm tovább veled — mormogta. — Találok nélküled is

adósokat.
Lement a sárga színű La partjára: ott is csak a hullámok csapkodták a
partot. Minden csónak elúszott, csupán egyetlen ócska ladik árválkodott a
homokon.
— Én is elcsónakázom — gondolta Mulcsin.
Befutott a jurtába, kihozott egy köteg jukolát, és magához vett egy bogrács
friss szarvashúst. Fogott egy köteg fokhagymát is, egy tarisznyát meg
telerakott édes bogyóval — és az egészet a ladikba rakta. Csuromvizes lett,
amíg a ladikot a vízre húzta, aztán a szél segítségével lassan eltávolodott a



parttól, Ült a ladikban, törölgette arcáról az izzadságot, és örült, hogy nem
kell eveznie — a csónak magától siklott a vízfolyás iránt.
Alig haladt egy keveset, amikor megkordult a gyomra.
— Mindjárt megtömlek — mondta a főnök.
Elővette a szarvashúst, és fokhagymát vágva hozzá, falatozni kezdett. Evett,
evett, majd egy nagyot ásított. Mikor először ásított, szúnyog repült a
szájába. Mikor másodszor ásított, madárka röpült a szájába. Látta, rossz
helyre szállt, gyorsan visszafelé igyekezett. Mulcsin már aludt, az orrán
keresztül úgy sípolt a levegő, hogy amikor egy párduc a folyóhoz ment a
szomját oltani, ijedtében visszafutott a tajgába.
Már a nap is leszállt az erdő mögé, a sárga színű Lára alkony borult, de
Mulcsin egyre csak horkolt. A nap kialudta magát, újra fölkelt, kisütött —
Mulcsin meg a füle botját sem mozdította. Mikor másodszor is nyugodni
tért a nap, arany vesszejével megcsiklandozta Mulcsin orrát, hogy
tüsszentett egyet és fölébredt. Nézett jobbra — cédrusok magasodnak.
Nézett balra — jegenyefenyők susognak. Egy szót sem szólt, újra enni
kezdett. Az első darab húst lenyelte, de a másodikat már a vízbe ejtette.
Amint a darabka hús a vízbe pottyant, mélyebben elaludt mint először,
hortyogása végigzengett a sárga színű La felelt. Úszott a ladik, hullámról
hullámra ugrott. Kövekhez ütődött, kilyukadt az oldala. „Rossz Mulcsin —
gondolta a ladik —, egy cseppet sem segít rajtam. Fogom és bedobom a
vízbe.” Lassan oldalra dűlt, hogy kiborítsa Mulcsint, de a sárga színű La
bizony nem fogadta be. A halak kidugták fejüket a vízből, és így
könyörögtek:
— Könyörülj rajtunk, ladik, vidd tovább a telhetetlen Mulcsint. Nem

akarjuk hallgatni a hortyogását és tömni hájas hasát.
—- Jól van — felelte a ladik —, tovább viszem.
Még kétszer kelt fel a nap, de Mulcsin nem ébredt fel. Csak az orrán át
sípolt a levegő, s a szúnyog zümmögött a hasában.
A folyó pedig egyre szélesebb lett. A sárga színű vizet lassan kék színű
váltotta fel. A kis halak elmaradtak a ladik mögött, de a nagyok mellette
úsztak. A ladik újra oldalra dőlt, de akkor a nagy halak ismét kérlelni
kezdték:
— Ne tégy rosszat velünk, ladik, vidd tovább a telhetetlen Mulcsint.
— Jól van — felelte a ladik —, tovább viszem.



Bizony nagyon nehezen birkózott meg a hullámokkal, Mulcsin meg
álmában kereskedőkkel alkudozott. Aztán beleszagolt a levegőbe és
megszólalt:
— De jó medvepecsenye illatot érzek.
Felébredt, körülnézett — hol a tajga, hol van a sárga víz? Semmit sem
látott, csak két eget: egyet a feje fölött, a másikat pedig a ladik körül.
„Bizonyára Tlü-üzhöz úszom — gondolta. — Pompás lesz: rábeszélem,
hogy egy pár cobolyprémért kerítse elő az adósaimat.” Ott, amerre nézett,
nem látta az Ég Gazdáját, de enni bezzeg nagyon szeretett volna, mert a
medvepecsenye illata egyre erősebb lett.
A ladik aljára pillantott — látta, egy evező van benne. Amíg Mulcsin
ladikázott, elfogyott a bogrács szarvashús, a köteg jukola, a fokhagyma, és
az édes bogyó is a hájas hasba vándorolt. Markát szomorúan a kék színű
vízbe merítette. Ivott egy kortyot — érezte, sós ízű. Többet nem ivott, csak
a szemét mosta meg, hogy jobban lássa, honnan is szálldogálhat a finom
medvepecsenye illata.
Feltámadt a szél, és himbálni kezdte a csónakot. Mulcsin megrémült,
kimereszlette a szemét, és elöl földet pillantott meg. A parton tábortüzek
égtek, fölöttük kondérok függtek. A gyerekek botokkal ütögették a
fatörzseket, az asszonyok és a férfiak pedig táncoltak, dalokat énekeltek.
Mulcsinra ügyet sem vetettek.
Csak ámult-bámult, majd így kiáltott fel:
— Jaj, mit látok. Jaj, az adósaim vigadoznak itt.
Nyújtogatta a kezet a part felé, de a csónak nem akarta az új földre kivinni.
„A halaknak nem kellett a hájas Mulcsin — az embereknek meg réges-
régen nincs rá szükségük — gondolta. — Tovább viszem a telhetetlent.”
Elúszott az új föld mellett, odáig, ahol a kék víz a fehér fellegekkel
találkozott, s az Ég Gazdája a Tenger Gazdájával egy pipát szívott; ezért is
látszott a füst a láthatáron. Mulcsin annyira megrémült, hogy lefeküdt a
csónak aljára és sírva fakadt.
Hogy merre úszott vele a csónak, nem látta, meddig úszott vele, nem
emlékezett rá, olyan sűrűn hullottak szeméből a könnyek. A csónak hirtelen
fölágaskodott, hogy Mulcsinnak a lélegzete is elakadt, majd lefelé zuhant, s
ekkor meg a nyelvét harapta meg, és betörte az orrát. „Meghalok, egészen
bizonyos — gondolta. — És akkor ki hajtja be az adósságot a giljakokon?”



A csónak többé nem emelkedett föl. Várt, várakozott Mulcsin, majd
összeszedte a bátorságát, és kinyitotta a jobb szemét; hát látja, a csónak a
homokon fekszik. Kinyitotta bal szemét is, s ekkor körös-körül haragos
embereket pillantott meg: lábuk kurta volt, a foguk sárga, kezükben hosszú
kard villogott.
„Úgy látszik, a halottak telepére kerültem — gondolta Mulcsin. —
Megpróbálom, hátha itt is törzsfőnök lehetek.”
Ravaszul elmosolyodott, s éppen földig akart hajolni az emberek előtt,
amikor a sárga fogúak így szóltak hozzá:
— Gyerünk a király elé!
Ment Mulcsin: a lába reszketett, a szeme egyre csak hátrafelé pislogott,
mert nagyon félt a hosszú kardoktól. A legpompásabb jurtához vezették.
Mulcsin annyi üveg csecsebecsét látott itt, hogy a szeme-szája elállt a
csodálkozástól. Mohó tekintete úgy futkosott, akár az egér. Ha erre nézett,
gyönyörű függő szőnyegeket látott, ha amarra tekintett akkor a magas
trónon ülő rettenetes királyra esett a pillantása. Ugyanolyan kurta lábú és
sárga fogú, mint a szolgái, a köpenye pedig úgy villog rajta, hogy belefájdul
az ember szeme.
— Ki vagy te? Honnan jöttél ide az én földemre? — kérdezte Mulcsintól a

sárga fogú király.
— A sárga színű La folyótól jöttem — felelte Mulcsin. — Az adósaimat

keresem...
Mindent elmesélt a sárga fogúnak, az új földről sem feledkezett meg. — Ott
mulatoznak a giljakok — mondta —, a tábortüzeknél láncolnak, dalokat
énekelnek, és finom medvepecsenyét főznek a kondérokban. Úgy látszik,
van bőven húsuk és haluk.
A sárga fogú király csak hallgatta Mulcsint, és ritkás szakállát húzogatta.
Aztán így szólt félszemű vezéréhez:
— Menj el a kék színű vizen az új földre, és kiálts ki engem ott is királlyá.

Mindenki teljesítse parancsaimat, és küldjön számomra prémeket és
halat! Aki nem engedelmeskedik, azokat vesd a vízbe a kardszárnyú
delfineknek!

A sárga fogúnak sok szolgája volt: mindnyájan csónakba szálltak, és
megindultak a kék színű vizen. Mulcsin a király vezére mellett ült, úgy
mutatta az utat.



A szolgák eveztek, a giljakok pedig énekeltek: örültek, hogy
megszabadultak a telhetetlen Mulcsintól, és most ismét mindent egyformán
osztottak szét.
Az Ajka kutya hirtelen nyugtalankodni kezdett. Lefutott a kék színű vízhez,
és hangosan felugatott. Odanéz Vargun, s látja, a tenger felett hosszú kardok
villognak. A többiek is észrevették, és így szóltak a bátor vadászhoz:
— Ezek a vendégek hozzánk igyekeznek. Velünk akarnak vigadozni.
— Nem — felelte Vargun —, ezek nem vendégek. Ott látom közöltük

Mulcsint. És ahol ő van, ott az ellenség. Hogyan fogadjuk a rossz
embereket?

— Amit te mondasz, Vargun, mi is azt mondjuk — mondták a giljakok. —
Te találtad meg a Boldogság Földjét, te vagy a legvitézebb a telepen. Mi
úgy cselekszünk, ahogy te cselekszel, Vargun.

A vadász ekkor odakiáltott a sárga fogúaknak:
— Forduljatok vissza. A szemünk éles, és a nyilaink hegyesek.
Az ellenség ezt kiáltotta vissza:
— Mi a rettenetes király szolgái vagyunk. Csónakjaink gyorsak, és a

kardjaink hosszúak.
Mulcsin mindenkit túlkiabált:
— Fussatok az ajándékokért! Úgy nem lesz nagy bajotok.
A vadász így válaszolt:
— A varjú jó hírt sose károg. Ha te itt vagy, ennél rosszabb már nem jöhet.

De mi nem engedünk téged a Boldogság Földjére. És a rossz embereket
sem engedjük ide.

A rettenetes király szolgái egyre közeledtek. Elérték a partot, kiugráltak,
csak úgy csengett a sok hosszú kard. Ekkor Vargun fölemelte íját, a giljakok
követték példáját. Ahány nyílvessző elröppent — annyi gonosz ellenség
nyúlt el a homokban.
Látták a sárga fogúak: a giljakok nem engedik őket a földjükre, de üres
kézzel féltek visszafordulni; a rettenetes király mindnyájukat a tengerbe
dobta volna. Töprengeni kezdtek. A hájas Mulcsin valamit súgott a
félszemű fülébe. A félszemű meghallgatta, majd így kiáltott:
— Visszamegyünk, csak elvisszük a halottainkat.
— Vigyétek! — felelte Vargun.
A sárga fogúak mindnyájan a partra ugráltak. De nem az elesetteket kezdték
összeszedni, hanem rátámadtak a Boldogság Földjének lakóira.



Piroslott a fű a giljakok vérétől. Piros lett a homok a sárga fogúak vérétől.
A bátor vadászt körülfogta az ellenség. Hosszú volt a sárga fogúak kardja,
de Vargunt nem érte el, oly gyors volt és ügyes, Kilőtt egy nyílvesszőt —
két sárga fogút keresztülvert vele, a másodikat is kilőtte, megint két-két
ellenséget leterített. Elesett a király félszemű vezére is.
Harcolt Vargun, de látta, nem győzi. A giljakok hátráltak — már az íj
megfeszítésére sem volt idejük. Az Ajka kutya a maga módján társalgott az
ellenséggel: harapdálta a lábukat, belemart a kezükbe. Senki sem vette észre
közben, hogy kúszik a fűben a félszemű. Vargun mögé lopózott, rásújtott a
kardjával és fölnevetett.
Megörültek a sárga fogúak, azt gondolták, övék a győzelem. De Vargun
nem esett el — csak megingott. Kihúzta a kardot a mély sebből, és aprítani
kezdte az ellenséget.
Bármerre futottak is a sárga fogúak, Vargun kardjának villogó tüzes villáma
mindenütt elérte őket. Mint a füvet, úgy kaszálta az ellenséget, pusztította
őket, akár a tűz a száraz nyírfakérget.
Megrettentek a sárga fogúak, eldobálták hosszú kardjukat, és a kék színű
vízhez futottak. A király vezére volt köztük a leggyorsabb. Elhagyta a
sapkáját — észre se vette; fapapucsa lerepült a lábáról — de még erre sem
állt meg. Beugrott a csónakba, meg se várta a többi sárga fogút, elevezett;
csak úgy villogtak az evezői. Az egyik giljak kopját vetett utána, de nem
érte el. A másik egy nyílvesszőt lőtt rá, de az sem érte utol. Akkor Vargun
nekihuzakodott. Süvített a tüzes kard a tenger felett, a félszemű
csónakjához vágódott és elégette. A rabló nem tudta, mitévő legyen,
ijedtében akkorát kiáltott, hogy a nagy bálnahalak rémületükben a tenger
mélyére menekültek.
Meghallotta a félszemű kiáltását a sárga fogú király, maga sietett a
segítségére, és háromszor olyan nagy seregei vitt magával, mint a vezére. A
sötét éjszaka is szorgoskodott, elrejtette az ellenséget. A holdat elkergette, a
csillagokat fellegekkel takarta el, hogy a csónakok észrevétlenül
megközelíthessék a partot.
A giljakok tüzet raktak, de még így sem látták a sárga fogúakat. Töprengtek
az emberek, mit csináljanak, hogy állítsák meg az ellenséget? Vargun fölállt
egy sziklára, és így kérte az Ég Gazdáját:
— Jó Tlü-üz, kergesd el a fellegeket, világítsd be a földet. Az ellenség
közeledik felénk, és mi nem látjuk.



De a felhők nem oszlottak szét, hanem inkább még lejjebb ereszkedtek. Az
Ég Gazdája bizonyára jó barátságban volt a sárga fogúak királyával.
Ekkor Vargun így szólt a többiekhez:
— Búcsúzom, barátaim. Elmegyek és szétkergetem a fellegeket. Ti pedig
vigyázzatok a Boldogság Földjére, és tartsátok meg szavatokat. Rojliknak,
Kincsának mondjátok meg, és a kicsi fiaimnak is: gyakran lenézek majd
reájuk.
Íját a vállára akasztotta, és felment a legmagasabb szikla tetejére. Ajka, a
kiskutya ott futott mindenütt a bátor vadász nyomában. Vargun
megsimogatta a kis állatot és így szólt hozzá:
— Maradj itt, Ajka, segíts az embereknek! — Majd folytatta útját.
Egyszerre világos lett. A giljakok körülnéztek és látták: a nagy, kerek hold
előbukkan a felhők mögül. És a holdon ott áll Vargun, és a kék vízre mutat.
A giljakok is odanéztek, és észrevették az ellenség csónakjait. Újra
előkapták az íjakat, mindnyájan kilőttek egy-egy nyílvesszőt, de többre már
nem is volt szükség. A sárga fogú király rettenetes volt, de nagyon gyáva.
Ráordított a szolgáira:
— Gyorsan forduljatok vissza. — És egy-kettő hazafelé, amilyen sebesen
csak lehet.
Az emberek megnyugodtak, előszedték a dohányzacskókat. Ekkor Ajka
újra ugatni kezdett, mintha vadat érezne. A giljakok megindultak a kutya
után, és a bokrok között Mulcsinra bukkantak, aki ott gubbasztott fejét a
válla közé húzva.
— Ülj csónakba, Mulcsin, és evezz a sárga Lához. Élj ott, úgy ahogy
akarsz, de bennünket ne háborgass! — mondták neki az emberek.
Mulcsin újra sírva fakadt:
— Félek a nagy hullámoktól. Félek az üres sátraktól. Jobban szeretnék
ittmaradni veletek.
— De mi nem fogunk neked prémeket hozni — mondták az emberek. — És
nem aggatunk majd a szárítópóznáidra sem szibériai lazacot, sem púpos
lazacot.
— Nem is kell — egyezett bele Mulcsin. — Majd csak megleszek magam

is. Csak ne ültessetek csónakba.
A giljakok elgondolkoztak. Fölnéztek a holdra, megtanácskozták a dolgot
Vargunnal, majd így válaszoltak Mulcsinnak:
— Jól van, maradj! Nagy a Boldogság Földje, van rajta hely mindenkinek



elég. De rossz gondolataidat vesd bele a kék vízbe. Csak a jókat tartsd
meg a fejedben — mondták s azzal elvonultak a telepre a gyerekeikhez.



A RAVASZ SÁMÁN
Hogy egy pálcát fölemelhess, le kell hajolnod érte. Ha valamit meg akarsz
csinálni, értened kell hozzá.
Mulcsin hát ottmaradt a Boldogság Földjén. Megvolt egy napig, kettőig, de
a harmadikon már nagyon megéhezett. Jajgatva járkált a telepen, nézte a
többiek jukoláját és — nyelte a nyálát. De kérni félt — hiszen ő sem
osztozkodott senkivel. Csak jajgatott-sóhajtozott, és így beszélt:
— Alighanem elmegyek halászni.
— Eredj — mondták az emberek. — A Tim pompás folyó, sok benne a hal.
Az egyik giljak hálót adott Mulcsinnak, a másik beültette a csónakba, a
harmadik pedig eltaszította a csónakját a parttól. A hálót ki kell vetni, de hát
Mulcsin ehhez sem értett, még a csónakban is alig bírt megülni; jobbra-
balra himbálózott. Az egyik púpos lazac hirtelen kiugrott a vízből, ránézett
Mulcsinra, és elnevette magát:
— Hű, milyen kövér giljak! Jaj, de ügyefogyott halász!
Mulcsin megharagudott a púpos lazacra, és megfenyegette az öklével:
— Tüstént megfoglak, majd meglátom, hogy fogsz nevetgélni a
gyomromban.
De a púpos lazac csak a farkával csapott egyet feléje, és lebukott a víz alá.
Mulcsin megragadta a hálót meglóbálta, és — belebukfencezett a vízbe.
Még kiáltani sem volt ideje, hogy fölborította a csónakot. Mulcsin nagyon
súlyos volt, nyomban a fenékre süllyedt, csak a buborékok maradtak utána a
víz színén. Vártak, várakoztak az emberek — de Mulcsin csak nem tért
haza.
— Nagyon megtetszett Mulcsinnak a halászat — mondta az egyik giljak.
— Nekünk is ki kéne mennünk — tette hozzá a másik. — Mert még kifogja

Mulcsin az összes púpos és szibériai lazacot. Akkor aztán mit csinálunk?
Kimentek a folyóhoz, hát látják ám: eső nem volt, a Tim vize mégis kilépett
a medréből, és már a telep felé igyekszik. Nyugtalankodni kezdtek.
— Ez a gonosz szellem műve, aki haragszik az emberekre — mondta az

egyik giljak. — Úgy látszik, keveset áldozunk neki.
— Mulcsin esett a vízbe — találta el a másik.
Körülnéztek, és valóban: a csónak fölfordulva lebegett a vizen, de Mulcsin
nem volt sehol.



— Ki kell húzni — tanácsolta a harmadik —, mert a víz elönti a jurtáinkat,
és elsodor bennünket is a maga birodalmába.

A giljakok csónakba ültek, kivetették a hálót, hogy kifogják Mulcsint.
Sokáig keresgélték, de csak nem találták. „Talán még a víz alatt is elaludt
— gondolták. — Vagy bemászott egy gyökér alá, és kizsucs lazacot
lakmározik.” A háló hirtelen elnehezedett — nem is bírták kihúzni. Az
asszonyok és a gyerekek is segítségükre siettek, így aztán vidámabban ment
a dolog. Amikor a hálót a partra húzták, látták, hogy Mulcsin ott vergődik
benne. Kicipelték a partra — s a folyó tüstént megnyugodott, és visszahívta
a vizét a telepről.
Mulcsin még kövérebben feküdt a parton, mint azelőtt A hasa úgy
földagadt, hogy a köpenyéről minden gomb lepattogott. A szájából ömlött a
víz, s egy nagy, mély gödörbe folyt. Amikor a gödör megtelt vízzel,
Mulcsin kinyitotta a szemét. Először ásított, azután megnyalta a szája
szélét.
— De jól ittam — mondta. — Most aztán halat is kell ennem. Bizony újra

halászni fogok.
De erre már nagyon megrémültek a giljakok, és így szóltak hozzá:
— Eszedbe ne jusson ilyesmi, ne menj többé halászni. Adunk mi neked

jukolát, csak ne ülj többé a csónakba.
— Jól van — felelte Mulcsin —, beleegyezem, ha úgy akarjátok.
Ahogy ette a más halát, egyre csak a hasát nézte.
— Jaj, de kicsi lettél. Jaj, de nehezen fogsz kigömbölyödni a jukolától —

mondogatta. Amikor a tél beköszöntött a telepre, nagyon sok hóval
érkezett. A férfiak vadászni indultak, és hívták Mulcsint is magukkal:

— Gyerünk, Mulcsin, a tajgába. A sok coboly már vár bennünket.
Az egyik kesztyűt adott neki, a másik a hátára csatolta a hátizsákot, a
harmadik a széles sílécet kötötte a talpára. De Mulcsin csak bukdácsolt,
kövér hasával tolta a havat. Már minden vadász visszatért a gazdag
zsákmánnyal, Mulcsin meg még a púpos dombig sem jutott el.
A vadászok megosztották a cobolyokat, s le akartak pihenni. De hirtelen
hallják, rettenetesen üvölt valami a tajgában. De olyan erővel, hogy még a
fák is meghajoltak. A mókusok, nyulak, szarvasok, medvék a telepre
futottak, és így kérlelték a giljakokat:
— Ó, mentsetek meg bennünket! Jaj, segítsetek! A csíkos tigris üldöz
bennünket.



— Csíkos tigris nem él a mi tajgánkban — felelték az emberek. —
Ottmaradt a sárga színű La-folyónál.
— Bizonyosan ideúszott — mondták a vadállatok. — Olyan irgalmatlanul
ordít — mindnyájunkat fel akar falni.
Fogták a vadászok hosszú lándzsáikat és elindultak, hogy megkeressék a
rettenetes tigrist. Amerről az üvöltés hallatszott, arrafelé vették útjukat
Amikor azután egészen közel értek, mit látnak? Azt gondolták, hogy tigrist
pillantanak meg, s lám, Mulcsin riogatta a vadállatokat. Át akart menni a
patak fölött egy száraz nyárfatörzsön, hogy csapdát állítson föl rajta, s
megfogja a cobolyt, de lebukott a fatörzsről. Még szerencse, hogy ruhájánál
fogva fennakadt egy száraz ágon, s így életben maradt. Ott lógott az ágon,
kalimpált kezével, lábával s üvöltözött, hogy csak úgy zengett belé a tajga.
Leszedték a fáról Mulcsint a giljakok, és így szóltak hozzá:
— Megosztozunk veled a prémeken, csak ne menj többé a begyekbe, ne

ijesztgesd az állatokat
— Jól van — felelte Mulcsin —, legyen úgy, ahogy ti akarjátok.
Cobolyt fogni nem járt, de nyáron elment édes áfonyát szedni. Egy kicsi
lányka is elment a hegyekbe piros bogyóért. Egyszer csak egy gonosz hiúz
ugrott le eléje a fáról. A kicsi lányka sírva fakadt, segítségért kiáltott, de
Mulcsin odafutott egy vastag fenyőhöz, fölmászott a legtetejébe, és ott
ordított rémülten.
Odafutottak a többiek, elkergették a gonosz vadállatot, megnyugtatták a
kicsi lányt, és így szóltak gyermekeikhez:
— Ne járjatok bogyót szedni. A tajgában gonosz szellem él.
Csak Mulcsin gondolkozott másként. Ő irigykedett a vadállatra.
— Milyen jó a rettenetes hiúznak — mindenki fél tőle. Mulcsinnak meg

rossz — tőle senki se fél.
A rossz gondolatok akár a lapulevelek, gyorsan növekednek. Úgy követték
Mulcsint, mint a kutyák a vadászt. Amikor már nem voltak piros bogyók,
megsárgultak a levelek, rajzottak megint a halak a folyón; a férfiak újra
húzták a hálót, és dobálták a partra a zsíros szibériai lazacokat. Az
asszonyok éles késsel földarabolták őket, s jukolát készítettek belőlük. A
kutyák ott üldögéltek mellettük, s együtt örültek az emberekkel. Csak az
apróságok maradtak otthon a telepen, és Mulcsin horkolt benn a jurtájában
úgy, hogy a folyóig elhallatszott. Horkolt-horkolt, majd abbahagyta.
„Bizonyára átfordult a másik oldalára” — gondolták a giljakok.



Mikor már jó sok halat fogtak, hazatértek. Otthon szomorú hír fogadta őket:
egy kislány elveszett az egyik jurtából. Szólongatták — nem válaszolt;
keresték — nem találták. Hogyan segítsenek az édesapán, édesanyán, senki
nem tudta. Mulcsin azt tanácsolta:
— Az Ég Gazdájától kell segítséget kérni. Tlü-üz magasan lakik, belátja az

egész földet.
A szülők hallgattak a szóra, kérni kezdték az Ég Gazdáját:
— Jó Tlü-üz, segíts nagy bajunkon. Keresd meg a mi kicsi lányunkat
Késő éjszakáig így kérlelték Tlü-üzt. De az Ég Gazdája nem válaszolt: talán
aludt, de az is lehel, hogy megsiketült. Ekkor Mulcsin így szólt:
— Majd én kérem meg az Ég Gazdáját. Fönt voltam egy magas fenyőn, ott

ültem Tlü-üz közelében. Ő jól ismeri a hangomat.
Bement a jurtájába, fogott egy botot, és verni kezdte a vaskondért, s körbe
táncolt a tűz körül.
— Jó Tlü-üz — suttogta —, Mulcsin szeretne szót érteni veled. Tedd meg,

amire kérlek. Segíts a szülőknek megtalálni a kicsi lányukat.
Még egyszer ráütött a kondérra, még egyszer körültáncolta a tüzet. Fél
oldalra hajtotta a fejét, egy kicsit fülelt, majd így szólt az apához:
— A jó Tlü-üz segít rajtad. Csakhogy ajándék nélkül nem fog sikerülni a
dolog.
A giljak elfutott ajándékokért, öt cobollyal tért vissza, és így szólt: — Vidd
el az Ég Gazdájának. Adjon jó tanácsot.
— Elviszem — felelte Mulcsin. — Te pedig eredj haza, várd meg a reggelt,
és akkor meghallod a jó tanácsot.
Az apa úgy is tett. Mikor eljött a reggel, ismét elfutott Mulcsinhoz, az pedig
így szólt hozzá:
— Menj el a púpos domb mögé. Az Ég Gazdája azt mondta, olt keresd a
lányodat
Az emberek elmentek a púpos domb mögé, és a fűben megtalálták a
kislányt Mivel beszélni még nem tudott, csak sírdogált egy keveset. De
Mulcsin bezzeg mindent tudott.
— A dühös hiúz lopta el a kislányt — mondta.
— Megbüntetjük e gonosz állatot — felelték a vadászok. — Csak azt
kellene tudni, merre futott, mert nyomot nem hagyott maga után.
— Bizonyára eltakarták a lehullott levelek — okoskodott Mulcsin. — De az
is lehet hogy a fákon ugrált, hogy megcsalja a szemeteket.



A giljakok elindultak, hogy megkeressék a gonosz vadállatot. Sok jelet
vágtak a fatörzseken, amíg végre találkoztak a dühös hiúzzal. A sűrű
gallyak között üldögélt, s éppen tovább akart állni, amikor elérte a jól
irányzott nyílvessző. A hiúz a földre zuhant, kitátotta a száját, kivillantotta
agyarait, de senki sem ijedt meg tőle — döglött volt már.
A vadászok visszatértek a telepre, és így beszéltek:
— Most már nem kell tartani tőle. A rossz vadállat elment a holtak telepére.

— Mindnyájan így gondolkoztak. De amikor újból elmentek halászni,
megint eltűnt egy kislány a jurtából. Ennek az édesapja is elment
Mulcsinhoz segítségért.

— Jó ember vagyok — mondta Mulcsin —, föltétlenül segítek. — Ujjait
mind a két kezén szétterpesztette, így mutatta, hogy hány darab
cobolyprémet hozzanak a segítségért. Majd suttogni kezdett Tlü-üzzel,
és elküldte a giljakot a hosszú szakadékhoz.

A többi vadász is vele tartott. Először a kezükkel hajtogatták félre a tüskés
ágakat, azután nagy lapulevelekre bukkantak: ha az ember egyet lelépne, az
egész jurtát befedhetné vele. A lapulevelek mögött egy medvét pillantottak
meg. Éppen piros málnát szedegetett, és a kislányt etetgette.
Amikor meghallotta, hogy emberek közelednek, befutott a tajgába.
Mulcsin odakiabált a vadászoknak:
— Ez is gonosz vadállat.
Az egyik giljak kihúzta az íját, kilőtt egy nyílvesszőt, a medve sántikálva
ment tovább, és a füvön vöröslő nyomokat hagyott maga után. Az apa
karjára vette a kislányát és hazavitte. A többiek a háta mögött ballagtak, és
Mulcsint dicsérték:
— Milyen jó ember lett belőle. Most már mindenkin segít, mindenkinek ad

jó tanácsokat.
Mulcsint ettől kezdve az emberek sámánnak, Tlü-üz szolgájának nevezték.
Ha valamelyik apróság torkaszakadtából bömbölt, az édesanyja Mulcsinhoz
vitte. Ha valamelyik felnőtt giljak megbetegedett, maga is a sámánhoz
ment. Mindnyájan szép prémeket hordtak hozzá, hogy beszéljen Tlü-üzzel,
s megfogadták tanácsait. Az emberek eljártak a sámánhoz, még több
ajándékot hordtak neki, hogy a legjobb tanácsokat kaphassák tőle.
Egy napon Rojlik is elment Mulcsinhoz, és így szólt hozzá:
— Te az Ég Gazdájával beszélgetsz, beszélj hát az én Vargunommal is.

Fönn él a holdon, megvilágítja a kék színű vizet, s nagyon vágyik a régi



hajléka után. Mondd neki el, hogy megnőtt már a kicsi lánya, Kincsa, és
megnőttek a fiúk is.

Mulcsin így válaszolt az asszonynak:
— Jól van, Rojlik, beszélek Vargunnal. Csak az Ég Gazdáját jókedvre kell

ám deríteni, mert különben eltakarja a holdat fellegekkel, és akkor
semmit sem hallasz.

— Milyen ajándékok kellenek az Ég Gazdájának? — tudakolta Rojlik.
— Drága ajándékok — mondta Mulcsin. — Tlü-üz fiatal feleséget vitt
jurtájába, és cobolyprém ruhát ígért neki.
— Hány gereznát kér Tlü-üz?
Mulcsin kétszer egymás után behajlította mind a tíz ujját. Azután ledobta a
botosát, és a lábujjait is behajlította.
Rojlik elment a cobolyokért. A legszebb prémeket vitte el Mulcsinnak, és
így szólt hozzá:
— Tessék, örvendeztesd meg Tlü-üzt, hogy ne zavarjon meg, amikor
Vargunnal beszélsz.
— Amint megígértem, úgy lesz — felelte a sámán. — Este elmegyek a
magas hegycsúcshoz, és jó szavakat mondok majd a vadásznak.
Várta, de nem győzte kivárni Rojlik az éjszakát. Besötétedett, az Ég
Gazdája már kigyújtotta tüzeit messzi birodalmában. De a hold csak nem
kelt fel, Vargunt sehol sem lehetett látni. „Talán a hegycsúcsok takarják el
előlem a holdat? — gondolta Rojlik. — Lehetséges, hogy a sámán már
réges-rég beszélget a vadásszal?” Elfutott a magas hegyhez, fölmászott a
csúcsára — de Mulcsint nem találta ott sem. Fölnézett az égre — csak a
borongós fellegeket látta.
„Bizonyára korán jöttem — gondolta. — Tlü-üz tüstént kigyönyörködi
magát cobolyprémjeimben, másfelé űzi a fellegeket, megérkezik a sámán,
és beszél majd Vargunnal. Talán még én is hallom majd az uram hangját”
Várt egy darabig — a hold nem kelt fel; még egy kicsit elidőzött —
Mulcsin nem érkezett meg. „Egészen biztosan alszik — gondolta. —
Megyek és felébresztem, de föl én.”
Odafutott a sámán jurtájához, de bezzeg abban nem horkolt senki.
Félrehúzta a bejárati függönyt, s látja: Mulcsin a tűz mellett ül, és
számolgatja a szép cobolyprémeket. Rojlik tüstént megismerte a maga
prémjeit, de azért megkérdezte a sámántól:
— Elvitted az ajándékomat Tlü-üznek?



— Elvittem — felelte a sámán, és a hátával eltakarta a gereznákat.
— Beszéltél Vargunnal?
— Beszéltem — mondta. — Itt szállt el a holdon a jurtám felett; egy kis

lyukon keresztül fölkiabáltam, és mindent elmeséltem neki.
— Milyen tanácsot adott nekem Vargun? — kérdezte Rojlik.
— Jó tanácsot adott — felelte a sámán. — A kisgyerekeknek varrj meleg

ruhát, Kincsát pedig küldd el az én jurtámba. Ha így leszel, minden jó
lesz.

Rojlik elcsodálkozott:
— Kincsának vőlegénye van. A fiatal Pirhan jár utána. Kincsa az ő

jurtájába megy majd.
— Azt mindnyájan nagyon megkeserülitek — kiáltotta a sámán.
Rojlik nem válaszolt. Amikor visszafelé ment, azt gondolta magában:
„Mulcsin csaló volt, az is maradt A cobolyprémet sem vitte el Tlü-üznek, és
Vargunnal sem beszélt. S a vadállatokra is bizonyára oktalanul kiabált
minden rosszat A dühös hiúz régen a tajgában él, de az embereket alig
háborgatta. A medve meg nagyon jó állat: ízletes húst ad a giljakoknak,
bundáját is megosztja velük, s a kicsi lányt édes málnával etette. Ki
rabolhatja tl hát a gyermekeinket?”
Szerette volna megbeszélni a dolgot a többiekkel is, de elkésett: mindnyájan
kimentek a folyóhoz, és az apróságokat is magukkal vitték. Csak Kincsa ült
a jurtában, az édesanyját várta.
— Menjünk ki, és szedjünk bogyót, Kincsa — mondta Rojlik a lányának.

— A kiskutyát, Ajkát is vigyük magunkkal. A két nagyobb öcsédet
kézen fogjuk, elvisszük, a legkisebbet meg itthon hagyjuk a jurtában.

— És ha idejön a gonosz vadállat? — nyugtalankodott Kincsa. — Ki segít
akkor a kicsin?

— Majd én segítek — felelte Rojlik.
Átballagtak a telepen; a két kicsit kézen fogva vezették, a harmadikat meg a
jurtában hagyták; puha prémre fektették, hadd aludjon. Mulcsin jurtáját is a
hátuk mögött hagyták. Kincsa a kicsikkel tovább ment, Ajka, a kiskutya is
vele tartott, de Rojlik elrejtőzött a bokrok között, és íját, nyílvesszőit kezébe
fogva, figyelni kezdte a jurtáját.
Alig-telt el egy kis idő, amikor megpillantotta a medvét. A medve
lopakodva, jobbra-balra kémlelve Rojlik jurtája felé tartott. „Lám csak,
igaza volt a sámánnak, hogy a lopásokkal a medvét vádolta — gondolta az



asszony. — Elrabolt egy kislány, most meg egy másik gyermekért jött.
Alaposan meg kell büntetni.”
Megfeszítette az íját és várta, mi fog történni. A medve beosont a jurtába,
pár pillanatig benn volt, majd kijött. Egyik mancsával a kisgyereket tartotta,
a másikkal meg befogta a száját, hogy ne kiálthasson, ne hívhassa
segítségül a felnőtteket. Rojlik kilőtte a nyilát.
A nyílvessző pontosan talált, mélyen belefúródott a gonosz állatba. A
medve a földre zuhant, és elejtette a kicsi giljakot. Rojlik odafutott a fiához,
fölkapta, látta, él. Csak megijedt. Aztán a gonosz állatra pillantott, s ekkor
vette észre, nem is igazi medve fekszik előtte, hanem Mulcsin, aki
medvebőrt húzott magára, hogy ne ismerjék meg.
A sámán a földön feküdt, nyögött, és az asszonyt szidta.
— Miért sebesítettél meg? — kiáltotta. — Játszani akartam a kisgyerekkel,
éppen málnáért akartam vele menni.
Rojlik nem szólt egy szót sem Mulcsinnak, hanem odahívta a giljakokat, és
így szólt hozzájuk:
— Meglestem a gonosz vadállatot. Itt fekszik előttetek a füvön. Nézzétek

meg alaposan. A gonosz állat nem a tajgában él, nem hiúznak és nem
medvének hívják, hanem itt jár a telepen, meleg jurtában alszik — ő a
vadállat! Ő rabolta el kisgyermekeinket, ő okozott fájdalmat az
embereknek. Mit tegyünk a gonosz vadállattal?

— Ketrecbe kell zárni. Hadd tudja meg mindenki, hogyan változnak át a
sámánok gonosz szellemekké — felelték a giljakok.

Egyikük meg azt tanácsolta:
— A holtak telepére kell küldeni a gonosz állatot. Hadd égjen ott a

legforróbb parázson.
Amikor Ajka, a kiskutya odafutott, majdnem agyonharapdálta a hájas
Mulcsint. A sámán még jobban jajgatott, és így rimánkodott a giljakoknak:
— Könyörüljelek rajtam, kegyelmezzelek! Megfogadom, hogy soha senkit

nem csapok be többé. Még a jurtámból se járok ki ezután.
— Jól van — mondták az emberek —, még egyszer hiszünk neked,

Mulcsin. Feküdj a jurtába, és ne feledd el: ha megszeged a szavad, ne
várj könyörületet tőlünk!

— Vau, vau — mondta Ajka. — Ha kijössz, velem is találkozhatsz. Ott
ülök majd a jurtádnál és figyellek. Ha kimerészkedsz, ízekre téplek.



A HÁROM TESTVÉR
A fehér sirálynak a fiókái is fehérek, a bátor sólyomnak a fiókái is bátrak.
S hogy a bátor Vargunnak milyen fiai voltak, hamarosan megtudjátok.
Először befonták varkocsukat, és megtanultak kutyaszánt hajtani, azután
halászni mentek, s megbarátkoztak a csónakkal. Amikor nagyobbak lettek,
ügyes vadászokká váltak. A tajgában mókust lőttek, cobolyt fogtak, és a
kék színű vízben borjúfókát ejtettek el.
A legidősebb, Icsan, soha nem ült tétlenül. Ahogy megjött a vadászatról,
nyomban munkát keresett magának. Mindenkinél korábban kelt, vízért
ment, száraz fát szedett, lobogó tüzet rakott. Amikor édesanyja, Rojlik
fölébredt, minden készen volt, csak az ételt kellett megfőznie. A giljakok
Icsant dolgosnak hívták.
A középső, Mangmu, vidám természetű volt, örökösen dalolva járt-kelt. Ha
csónakban ült, énekelt a Tim folyón. Ha a tajgát járta, fütyült, akár a dalos
madarak. Amikor visszatért a vadászatról, megint csak új dalt hozott
magával. A giljakok valamennyien csak dalolónak nevezték Mangmut.
A legkisebb, Kucska, kötekedő természetű volt. Ha elment valamelyik
kutya mellett, incselkedett vele, amikor meg egy kisgyerekkel találkozott,
meghúzgálta a varkocsát. Az egyik öreg giljak kéregetőnek meg keserű
füvet szórt a pipájába. Amikor azután az öreg rágyújtott, két hétig
tüsszögött, alig tudta abbahagyni. Mindenki nevetett, és a fiatal giljakot
ettől kezdve tréfás Kucskának szólították.
A testvérek egyetértésben éltek. Medvére együtt vadásztak, borjúfókára
ugyancsak. Az egyik napon Orkán, a szél a tengeren kapta őket. El akarta
venni tőlük a zsákmányt — nem adták oda. Ki akarta tépni az evezőket —
nem volt elég ereje hozzá. Ekkor a daloló Mangmunak letépte a fejéről a
sapkát, és odadobta a nagy hullámoknak.
Már hogyan térhetne haza sapka nélkül? Az emberek még gyávának
neveznék. A testvérek megharagudtak, evezőikkel belehasítottak a vízbe, és
űzőbe vették a szelet. Elvették a hullámoktól a sapkát, azután
visszafordultak. Egyszerre csak egy másik csónakot pillantottak meg. Olyan
óriási volt, mintha valami hegycsúcs szakadt volna el a szárazföldtől, s most
a tengeren úszna. Csupasz fák álltak rajta, és csak úgy csapkodtak fehér
szárnyaikkal. Úszott a csónak, de bukdácsolt, s el-el- tűnt a nagy hullámok



között. A partnál azután egy sziklára- futott és megfeneklett. A csónakról
egy ember ugrott a partra: magas, hosszú fehér képű, rőt szakállú, dülledt
szemű. Az övén görbe bot fityegett.
A testvérek elcsodálkoztak: „Miféle emberek jöttek ide hozzánk? Miért
hordanak görbe botot, és mire vadásznak?”
De nem kérdezősködtek. A giljak törvény azt mondja: először segíts az
embernek, azután kérdezősködj.
— Gyere a telepre, légy a vendégünk! — hívta Icsan az idegent.
A testvérek a jurtájukba vezették a hosszú képűt, és főtt hússal kínálták.
Ette az idegen az ízletes medvehúst, és közben a póznákra aggatott
prémeket mustrálgatta. Amikor végigmustrálta mind, közelebb hozta
bőriszákját.
— Jó emberek laknak ebben a jurtában — mondta. — És bátor vadászok —

dicsérte őket. — Jól megvendégeltek, és szép prémeket mutattak nekem.
Ami a vendégnek megtetszett, neki kell ajándékozni. Mindig így volt ez a
giljakoknál.
Icsan fölállt, levette a legdúsabb prémeket, és odaadta a vendégnek.
— Fogadd el a cobolyaimat! — mondta. — Hideg télben ejtettem őket,

soká nem hullatják majd a szőrüket.
A vendég elvette a prémeket és meghajolt. Betette őket a bőriszákjába, és
újra a póznákra nézett. Mangmu is fölállt, levett két gereznát, és ő is
átnyújtotta a vendégnek.
— Fogadd el a hermelinjeimet — szólt. — Távoli hegyekben jártam a

nyomukban, s holdfénynél futkostam utánuk.
A nagy csónak gazdája elmosolyodott, megsimította, majd egy kicsit
megrázogatta a hermelingereznákat, azután ezeket is bőriszákjába rejtette.
De a szeme még mindig a póznákon nyugodott. Ekkor Kucska fölállt, és
levett egy fekete prémet.
— Fogadd el az én rókámat is — mondotta. — Nyúlcsapáson fogtam.

Amikor kivettem a csapdából, a lábamba harapott.
Elvette a vendég a rókaprémet, egyik kezéből a másikba tette, elfintorította
az arcát, de azért ezt is az iszákjába dugta. Egy darabig még ott ült, nézte a
póznákat, majd így szólt a testvérekhez:
— Azt hiszem, más vadászokhoz is elmegyek vendégségbe.
Az idegen minden jurtába bement, és mindenütt ajándékokat kért. A
testvérek egymásra néztek, és ezt gondolták: „Rossz vendéget hoztunk a



telepre. Ez még Mulcsinnál is telhetetlenebb.”
Egyszer aztán megtelt a bőriszák, akkorára dagadt, mint egy borjúfóka-
zsírral teli hólyag. Egy csomó prém még bele se fért A hosszú képű a
vállára vette őket, és elindult a tengerhez. Ott a nagy csónak már
lecsusszant a szikláról, és a kék hullámokon ringatózott.
— A telhetetlen ember elúszik most a saját földjére — mondta Icsan.
— Jó, hogy nem sokáig vendégeskedett nálunk, mert különben minden
pózna csupaszra vált volna — mondta Mangmu.
— Kár, hogy nem tudtam egy kis keserű port szórni a pipájába — tette
hozzá Kucska.
A többiek is a tenger felé néztek, várták, mikor terjeszti ki fehér szárnyait a
nagy csónak. Csak néztek-nézdegéltek, de nem győzték kivárni.
Besötétedett, nyugovóra tértek. Reggel, amikor fölébredtek, a hosszú képű
megint a telep felé közeledett. „Újra prémeket akar kunyerálni —
gondolták. — Jó lesz elrakni őket.” Alighogy elrejtették a gereznákat, már
be is toppant a nagy ladik gazdája. Bement az egyik jurtába — üres kézzel
jött ki: betért a másikba — ott sem lett gazdagabb. Akkor egy csillogó
üveglapocskát mutatott a testvéreknek, és így szólt:
— Ez Tol-üz ajándéka. Aki belenéz, meglátja saját arcát. Ha vadászni

megy, mindegyik nyílvesszejével medvét ejt, s mindegyik csapdájával
cobolyt fog. Ha egy tele iszák prémet adtok, akkor tiétek az ajándékom,
járhatjátok vele a tajgát!

Icsan így válaszolt a telhetetlen embernek:
— Nincsenek prémjeink, a tajgába futottak. Vadászni sem lehet most: nyár

van a földön, a vadaknak hitvány a prémjük, semmit sem ér.
Mangmu meg ezt mondta:
— Ha eljön a tél, fogjuk az íjat és elmegyünk a tajgába. Énekelünk — és

így minden nyílvesszővel leterítünk egy medvét. Végigfutunk a
vadcsapásokon, utolérjük a nyulat, mókussal találkozunk, csapdába
hajtjuk a cobolyt. Nem kell nekünk ez a csillogó üveglapocska — tette
hozzá Kucska.

Amit gondolt, ki is mondta a három testvér. De szavaik nem tetszettek a
nagy ladik gazdájának.
— A csillogó üveglapocska mindenkinek szükséges — mondta. — Az

öregeket fiatallá teszi, a fiatalokat széppé és okossá.
Ekkor Rojlik szólalt meg:



— Az én fiaim így is szépek és okosak.
A nagy csónak gazdája rettenetes haragra lobbant. Zöld szeme elsötétedett,
láng színű szakálla billegett, mint a varjú farka. Rojlik így szólt suttogva:
— Nem vendég vagy te, hanem dülledt szemű tigris.
A hosszú képű felnevetett. Rojlikot megölte, és parancsolóan mondta a
három testvérnek:
— Leszáll az éjszaka — gondolkozzatok! Jusson eszetekbe, hová rejtettétek

a prémeket. Amikor a nap megjelenik, ti is jertek a partra, a prémekkel
együtt. Ha nem így tesztek — jaj nektek!

Elvette a testvérektől az íjat, a hátára dobta; a nyílvesszőket meg a
bőriszákba dugta, és elindult a nagy csónakhoz.
Összegyűltek a giljakok Vargun jurtájánál, hogy megosszák a bánatot a
testvérekkel. Ajka, a kiskutya is odafutott. Amikor meglátta a halott
Rojlikot, sírva fakadt. Azután eltűnt a telepről — hogy hová, senki sem
tudta.
Telt az idő, s nagy bajt-bánatot hozott magával. A bátor Vargun a holdra
költözött — nagyon messze volt. A derék Rojlik is úgy elszunnyadt hogy
senki sem ébreszthette fel többé. Ki menti meg most már az embereket, ki
ad jó tanácsot?
És ekkor Icsan így szólt a giljakokhoz:
— Feküdjetek le most aludni. Amikor fölkél a nap, ti is keljetek fel,
vegyétek íjatokat és gyertek a kék színű vízhez.
Az emberek elszéledtek a jurtákba, nyugovóra tértek a padkákon, de
szemüket elkerülte az álom; füstöltek a pipák szüntelenül. Amikor veszély
fenyegeti a telepet tud talán aludni az ember?
A bátor Vargun fiai pedig ezalatt tanácsot tartottak.
Mangmu így szólt:
— A fekete fellegek félnek a széltől, a gonosz tűz retteg a kék színű víztől.
— Gyerünk, üljünk gyorsan csónakba — tanácsolta Kucska. A testvérek
kiléptek a jurtából a koromfekete éjszakába.
Fülelni kezdtek, s hallják, valaki fut nagy szuszogva kifelé a telepről.
— Ez csak Mulcsin lehet, a nagy csónakhoz igyekszik — szólalt meg Icsan
—, hogy elárulja a terveinket a dülledt szemű tigrisnek, a csillogó
üveglapocska reményében.
A sámán léptei már messze dobogtak — nem érhették utol: átugrált a
sziklaköveken, meg nem állíthatták. Elszomorodtak a testvérek, s már-már a



sötét éjszakát okolták, amiért eltakarja Mulcsint előlük, és a kiskutyára is
megharagudtak. hogy miért futott el a sámán jurtájától, miért nem vigyázott
a gonosz emberre, amikor Ajka ugatni kezdett, és a hold bevilágította a
földet. A hold a messzeségből gyorsan gurult előre az égen. Vargun, a
vadász ott állt rajta, a lábánál meg Ajka, a kutyája ült, és éppen a nagy
bajról mesélt neki.
Meglátta Vargun a sámánt, és fölemelte az íját.
— Hová rohansz? — kérdezte. — Miért szeged meg adott szavad? Eredj

vissza, mert pórul jársz!
Mulcsin ügyet sem vetett rá. Ekkor a vadász kilőtte pontos nyílvesszőjét, és
átlyukasztotta vele a sámán fülét. Mulcsin a fejéhez kapott, és fél lábon
ugrálni kezdett. Vargun követelőn újra rászólt:
— Fordulj vissza, mert orr nélkül maradsz. És akkor arról a képeden

feketéllő két lyukról tudni fogják, hogy hazug ember vagy.
Megijedt a sámán és visszafordult. Vargun pedig így szólt fiaihoz:
— Ne haragudjatok Ajkára, ő segített rajtatok. Most már itt fog élni velem,

együtt járunk majd vadászni. Ti pedig végezzétek, amibe belefogtatok.
— S azzal a messzi hegycsúcsok mögé irányította a holdat.

A földön ismét sötét lett A testvérek csónakba szálltak, és odaeveztek a
nagy csónakhoz.
A dülledt szemű mélyen aludt, a cobolyprémeket a feje alá téve. Így azután
a testvérek odalopakodtak hozzá, kihúzták az övéből a fegyverét, és a kék
színű vízbe dobták. Aztán fogták az íjukat, és visszatértek a telepre.
Felkelt a napocska. A tajgában dalolni kezdtek a madarak. Fölkelt a nagy
csónak gazdája is. Amint megdörzsölte a szemét, látja: a parton három
giljak várakozik. De nem drága prémeket hoztak, hanem felajzott íjakat és
nyílvesszőket. A dülledt szemű mindent megértett, elő akarta kapni a
fegyverét, de nem volt az övében. Csak úgy ordítozott, toporzékolt
dühében. Gondolta, kiúszik a partra, megbünteti az engedetleneket, de
megijedt.
A legidősebb testvér odakiáltott neki:
— Hordd el magad a saját földedre! Az emberek nem vadállatok, rájuk nem

szabad vadászni!
— Vidd el tőlünk a bajt-bánatot — tette hozzá Mangmu. — Nem kell

nekünk az ilyen ajándék.
— A nyilaink hosszúak, a medvét is keresztülfúrják, — harsogta Kucska.



— Jobb lesz, ha nem mérgelődsz, hanem gyorsan elhordod az irhádat!
Mit tehetett a dülledt szemű? A csupasz fák meglengették fehér szárnyaikat,
és a nagy csónak egykettőre eltűnt.
A testvérek utána néztek, és elindultak hazafelé. Alig múlt el fejük fölül az
egyik baj — a nagy csónak már újra a Boldogság Földje felé úszott, egy
csomó hosszú képűvel a hátán. Mindegyiknek volt fegyvere, a dülledt
szeműnek meg most már kettő volt az övébe dugva. Amikor meglátta a
giljakokat, botjával a part felé mutatott. A hosszú képűek mindnyájan
fegyverükhöz nyúltak. S e pillanatban nagy dübörgés támadt, villámok
lobbantak, fekete füst borította be az eget. A giljakok úgy hullottak a földre,
mint a kidöntött fa. A többiek elrejtőztek a jurtában. Csak a három testvér
maradt a parton.
Mit csináljanak a giljakok? Nem volt már nyílvesszőjük, s a kövek is
elfogytak a parton. Ekkor Icsan így szólt testvéreihez:
— Segítséget kérek a Tenger Gazdájától.
Közelebb ment a kék színű vízhez, és megszólalt:
— Jó Tol-üz, támaszd fel félelmetes hullámaidat, ragadd magaddal a dülledt
szeműt! Segíts! Pompás ajándékot adunk neked.
Tol-üz hallgatott, a gonosz tűz pedig Icsan másik vállát is megsebezte. A
legidősebb testvér megharagudott Tol-üzre, s így kiáltott fel:
— Megállítjuk mi magunk is a nagy csónakot... Ég veletek, testvéreim! — s
azzal leugrott a mélybe.
Icsan a nagy csónak mellé zuhant: nyomában nyugtalan lett a víz, forrni,
háborogni kezdett a tenger. A nagy csónak oldalra dűlt, nagy csomó vizet
nyelt, majdnem kidobta a dülledt szeműt. Alig bírt megkapaszkodni a
csupasz fába.
Nyelte a csónak a vizet, de csak tovább úszott a part felé. Ekkor Mangmu, a
daloló lépett előre.
— Segítek neked, Icsan — kiáltotta és ő is a tengerbe ugrott.
Bömböltek, dörögtek a hullámok, kékből szurok színűre változtak. A nagy
csónakra zúdultak, s az még jobban megdőlt, még több vizet nyelt. De a
gonosz emberek kimeregették belőle, a dülledt szemű meg a part felé
nyújtotta a kezét, olyan közel voltak már.
— Ég veletek, emberek! — kiáltotta ekkor Kucska, a tréfás, és ő is a

tengerbe vetette magát.



Az égig csaptak a fekete hullámok. Fölkapták a nagy csónakot; először a
magasba dobták, azután a mélybe ejtették. A nagy csónak úgy tört kettőbe,
akár a száraz ág.
A fekete hullámok között egy pillanatra fölbukkant a dülledt szemű
bőriszákja, azután elmerült gazdájával együtt. A nagy csónakból egy íznyi
sem maradt; még a csupasz fák is elsüllyedtek. A giljakok a parton álltak,
nézték a tengert, és fájt a szívük a három hős testvérért.
— Elűzték a nagy veszélyt, megmentettek bennünket — mondta egyikük.
— Ezt meg kell őriznünk emlékezetünkben, akárcsak a nevüket — szólt a

másik.
— Tudjanak róluk a gyermekeink és az unokáink!
A giljakok csónakba ültek, és odasereglettek arra a helyre, ahol a bátor
testvérek legyőzték a dülledt szeműt, és így szóltak:
— Bátor Icsan, bátor Mangmu, és te, bátor Kucska, térjetek vissza hozzánk,

maradjatok velünk, tanítsátok gyermekeinket.
S ahogy ezt mondták, a tengerfenékről hirtelen három sziklaóriás
emelkedett a víz színe fölé. Az egyik magasabb volt a másik kettőnél. Most
is elsőnek fogta fel a tenger hullámainak csapásait. Mindnyájan felismerték
benne a legidősebb testvért, a dolgos Icsant. A második szikla kicsit
alacsonyabb volt. Dallal fogadta a hullámokat.
— Ez a középső testvér — mondták a giljakok. — Ez Mang- mu, a daloló.
A harmadik szikla volt a legkisebb, s tüstént játszadozni kezdett a
sirályokkal, lelocsolta őket kék színű vízzel.
— Ez a legfiatalabb testvér — ismerlek rá mindnyájan. — A tréfás

Kucska...
És a három sziklaóriás, a három hős testvér, azóta is ott áll a zúgó hullámok
között. Egymás mellett állnak, a messzeségbe néznek, őrzik a Boldogság
Földjét minden vésztől és a gonosz emberektől.



A FOLTOSHÁTÚ SIRÁLY
Hosszú úton megáztat az eső, megszárít a nap, s megfúj a szél is. Van,
mikor sima úton jársz, de megesik az is, hogy meredek hegyre kell
kapaszkodnod.
Így van ez az életben is.
A giljakokra is hol jó, hol meg rossz napok köszöntöttek. Ahogy a nagy
csónaktól megszabadultak, a telepen ismét megkezdődött a békés, közös
munka. A férfiak új jurtákat építettek, vadászni jártak, az asszonyok meg
ételt készítettek, és ringatták az apróságok bölcsőjét.
A három testvér a tengerben állt. Őrizte a Boldogság Földjét a dülledt
szemű idegenektől. Mulcsin meg az orrát sem merte kidugni a jurtájából;
Ajka kutya még a holdról is megugatta a sámánt.
Kincsának kislánya született, Emga. Pirhan, az édesapja, csörgőt és
nyírfakéreg dobozkát mesterkedett össze neki.
Mindnyájan boldogok voltak.
De egyszerre csak felhők borították el a tündöklő eget. A napnak még a
megszokott út felét sem sikerült megtennie — a nappal elsötétedett, a
lengedező szellőből tomboló vihar kerekedett. Olyan zúgás támadt, hogy a
föld is beleremegett. A kék színű vizen óriási hullámok tornyosultak. Az Ég
Gazdája egy csöpnyi felhőn üldögélt, lábát a vízbe mártotta, s a fröccsenő
vízcseppek a pipájába hullottak. A pipa kialudt, erre abbahagyta a pipálást.
Még a jurták is imbolyogtak, olyan erős szél fújt.
Hogy mi történhetett az Ég Gazdájával, és miért haragudott meg ennyire
Tol-üz — senki sem tudta.
— Bizonyára rosszul aludt — szólt az egyik giljak.
— Talán elrontotta Tol-űz a gyomrát — mondta a másik.
— Fagyalbogyót kell neki vinnünk — tette hozzá a harmadik. — Az Ég

Gazdája elfogyasztja, és meggyógyul tőle.
Kéregedényekben fagyalbogyót vittek a tengerpartra, bedobták a kék színű
vízbe, de Tol-üz rá se nézett, úgy dobta vissza.
— Nyilván másért haragszik — mondták a vadászok. — Talán sok

borjúfókát vettünk el tőle. Vissza kell adnunk neki.
Kihordták a tengerpartra a borjúfóka-zsírral töltött hólyagokat, és azokat is
a kék színű vízbe dobták.



— Vedd, haragos Tol-üz, eledelnek — mondogatták. —  Csak ne tépd szél 
hálóinkat, ne tedd tönkre csónakjainkat.

Tol-üz a borjúfóka-zsírral töltött hólyagokat is visszagörgette a partra.
A csónakok egymás után süllyedtek el. A giljakok közül sokan a tenger
birodalmába kerültek. Tol-üz nem engedte halászni az embereket, s nem
hagyta, hogy borjúfókákat ejtsenek el. De a tajgába sem mehettek. A Tenger
Gazdája oda is viharos szelet küldött, s a vadakat, madarakat más erdőbe
zavarta. Honnan vegyenek eleséget, mivel táplálják kicsinyeiket?
Elbúsultak, nekikeseredtek a giljakok.
Gondolkoztak, törték a fejüket, de semmi okosat nem tudtak kitalálni.
Ekkor elmentek Kincsa jurtájához, és így szóltak hozzá:
— Te a bátor Vargun leánya vagy és a három hős testvér húga. Együtt ültél
velük a tábortűznél, ismerted gondolataikat. Segíts a bajunkon.
— Jól van, emberek, elmegyek a kék színű vízhez, és beszélek a Tenger
Gazdájával — mondta Kincsa a giljakoknak.
A bátor Vargun lánya elment a tengerhez és megkérdezte:
— Haragos Tol-üz, milyen ajándékokat kívánsz?
— Nem kell nekem ajándék — mormogta a Tenger Gazdája. — Így is
gazdagabb vagyok mindenkinél.
— Miért haragudtál meg az emberekre?
— Nekem anya kell, te kellesz nekem!
Vargun lánya elcsodálkozott:
— Hiszen te már öreg vagy, Tol-üz, és bizonyára nagy gyermekeid vannak?
— Nincsenek nekem gyermekeim, sem kicsik, sem nagyok.
— Akkor hallgasd meg, hogy sírnak a mi kicsinyeink. Enni szeretnének.

Miért nem engeded, hogy halásszunk és vadásszunk?
— Mert nem engedem — ordított az öreg. — Szeress engem, gyere cl

velem a birodalmamba, akkor majd másként leszek; az erős szelet
leláncolom, s a nagy hullámokat a mélybe küldöm.

— Hamisan beszélsz, Tol-üz — mondta Kincsa. — Nekem csak egy szívem
van. Én a daliás Pirhant és a kicsi lányomat, Emgát szeretem. Talán te
nem tudod ezt, haragos Tol-üz?

— Mindent tudok — felelte a Tenger Gazdája. — De én akarlak anyámnak
hívni téged. Gyere a birodalmamba, drága selymeket kapsz tőlem, és
minden kincsem a tiéd lesz.



Ekkor Kincsa így szólt Tol-üzhöz: — Öreg vagy ugyan, de ostoba. — Azzal
megfordult és a telepre ment.
Amikor az emberek találkoztak vele, megkérdezték:
— Voltál a kék színű víznél?
— Voltam...
— Beszéltél a Tenger Gazdájával?
— Beszéltem...
— Köszönjük neked, Kincsa — mondták. — Szóval hallgatott rád a

haragos Tol-üz? Szóval elül a szél, és a nagy hullámok kicsivé
szelídülnek?

— Igen, emberek...
A giljakok csak vártak, a Tenger Gazdája pedig egyre jobban tombolt. Az
óriás hullámok a partra ugrottak, a telephez futottak, és egymás után
ragadták el az apróságokat. Két kicsi giljak gyerek egy csónakba bújt el. A
dühös hullámok megragadták, és a tengerbe sodorták a csónakot
Nagy szomorúság szakadt a jurtára. Sírt az édesanya, hívta a gyermekeit.
Az asszonyok vigasztalták, de ő csak ontotta könnyeit. Ekkor Kincsa így
szólt hozzá:
— Én megtalálom a gyermekeidet.
Haza se ment, egyenesen a kék színű vízhez indult. Odakiáltott a Tenger
Gazdájának:
— Haragos Tol-üz, talán nem hallod, hogy sír ez az asszonv?
— Nem hallom — felelte.
— Talán neked nem volt édesanyád?
— Nem volt — mondta. — Engem a kősziklák szültek.
— Az édesanya sír nagy bánatában, Tol-üz — mondta Kincsa. — Add

vissza kicsinyeit. Neked ajándékozom a fülönfüggőmet.
— Nálam az egész tengerfenék drágakövekkel van kirakva — felelte Tol-

üz. — Gyere a birodalmamba, s meglátod, minden jó lesz.
Kincsa hallgatott, és azon gondolkozott, mit is mondhatna még a Tenger
Gazdájának. Tol-üz pedig így határozott:
— Amíg egy pipát elszívok — gondolkozhatsz. Mire a dohány elég, választ
kell adnod. Ha hallgatsz, a kis giljakokat odavetem az éhes cápáknak.
Egészen kevés dohányt lett a pipájába, hogy hamar elszívhassa. Felült egy
nagy cápahal hátára, és fekete füstöt eregetett. A hullámok a szakállát
fésülgették. A pipa már alig füstölt, de Kincsa még egyre hallgatott.



Tol-üz elkomorodott.
— Elmegyek, megetetem az éhes cápákat. — Eldugta a pipáját, leszállt a
cápahal hátáról, és lassan süllyedni kezdett a vízben.
— Várj, haragos Tol-üz — szólalt meg Kincsa. — Mindenbe beleegyezem.
Csak arra kérlek, változtass sirállyá, ne kelljen szégyellnem magam az
emberek előtt.
— Jól van, megteszem — felelte az öreg.
Egyet intett, a hullámok Kincsához futottak, s könnyű párafelhőbe
burkolták. És Kincsa fekete köpenye lassan kifehéredett, és fekete haja is
fehér színűvé vált. Asszony volt Kincsa — sirály lett belőle.
A Tenger Gazdája így szólt hozzá:
— Most pedig ülj a hullámokra, és gyere az én birodalmamba.
— Várj, öreg — felelte Kincsa. — Engedd, hogy előbb haza- szálljak a

jurtához, s az ifjú Pirhannak és kicsi lányomnak, Emgának szárnyammal
integessek. — Azzal már föl is emelkedett a levegőbe, hogy megkeresse
a kis giljakokat.

A Tenger Gazdája dühében a szakállát tépdeste, s így kiabált a sirály után:
— Úgyis kifáradsz. Úgyis a hullámaimra ülsz. De akkor nem könyörülök

rajtad.
Tol-üz fenyegetőzött, a sirály pedig röpült, csapkodott szárnyával, és
jobbra-balra nézegetett. Repült, repült sokáig, s lassan már fáradni kezdett,
a kék színű víz meg egyre csak sustorgott, csak nem csitultak a nagy
hullámok. Hirtelen egy csónakot pillantott meg Kincsa. Két kicsi giljak ült
benne, és keservesen sírt. A sirály leereszkedett, és így szólt hozzájuk:
— Üljetek fel a hátamra, és kapaszkodjatok meg a tollaimban.

Hazarepülünk, megörvendeztetjük az édesanyátokat!
Fölmászott a két kicsi giljak a sirály hátára, megkapaszkodott a tollaiban, ő
meg repült visszafelé a telepre. Nehéz volt a két gyerek, és sietni is kellett:
a nap leáldozóban volt, közeledett az éjszaka — és éjszaka még nehezebb
repülni.
A Tenger Gazdája figyelte a sirályt, le nem vette róla a tekintetét. Látta,
hogy hazafelé igyekszik a két kicsi giljakkal; fellegeket hajtott elébe, ködöt
kavart, és sűrű párával takarta el a napot. Koromsötét lett körös-körül; hol a
kék színű víz, merre van az ég — bizony nem látszott. Repült a sirály, de
hogy merre tart, nem tudta. Nagyon elfáradt már — szárnyait is alig bírta



meglendíteni, egy óriás hullám majdnem elérte tarajával. Hirtelen dübörgés
hallatszott. Tol-üz dicsekedett a cápahalnak:
— Nemsokára fiatal anyám lesz. Szép gazdasszonyod lesz, meglásd.
A sirály megrémült.
„Rossz irányba repülök” — döbbent meg. Gyorsan jobbra fordult, aztán
balra — kis híján egészen eltévedt. Még szeren- cse, hogy hirtelen
kutyaugatást hallott, és felismerte a bátor Vargun hangját.
Vargun így szólt a holdról a sirályhoz:
— Ajkánk ugat neked. Segít neked, Kincsa, megmutatja az utat
Megörült a sirály, nagyot kiáltott és tovább repült. Mindig arrafelé tartott,
amerről a kutyaugatást hallotta. Hirtelen megpillantotta a három sziklát: a
magasat, a középsőt és a legkisebbet. „A testvéreim fogadnak — gondolta
magában —, és sikert kívánnak nekem.”
— Fogózzatok meg jó erősen, gyerekek! — rikoltotta a sirály, azzal
összeszedte minden maradék erejét, előrelendült, és leszállt a legmagasabb
sziklára. Egy kicsit pihent, majd átrepült a középsőre. Onnan meg a
legkisebbre szállt — s ekkor már egészen közel volt a parthoz.
Már a telep is látszott.
A daliás Pirhan ott állt a jurta előtt Emgával kézen fogva. A sirály újból
rikkantott, majd leereszkedett a földre, és így szólt a két kicsi giljakhoz:
— Fussatok a telepre, vigyetek örömet édesanyátoknak. Meséljétek el
mindenkinek, hogyan mutatta meg az utat nekünk a bátor Vargun és Ajka, a
kiskutya. Én is segítek majd az embereknek. Ti pedig játsszatok a kicsi
Emgával. ne hagyjátok sose egyedül!
Amint a sirály ígérte, úgy is tett. Ott élt ezután a telep mellett, és együtt járt
halászni a giljakokkal. Amikor pedig a férfiak kimentek a tengerre
borjúfóka-vadászatra — a sirály is elkísérte őket. Fölöttük keringett a
levegőben, és vigyázta a haragos Tol-üzt. Amikor a messzeségben
megpillantotta az óriás hullámokat, odakiáltott a vadászoknak:
— Evezzetek a partra! A vén Tol-üz kieresztette jurtájából a viharszelet!
A giljakok mindnyájan ismerik a jóságos, foltos hátú sirályt. Mert ott, ahol
a két kisgyerek ült rajta, két fekete folt maradt a madár hátán.



A VÉN CSEK FIAI
A Tim-folyó partján két magas, dús lombú nyárfa áll. Ha sas repül
mellettük, megérinti őket a szárnyával, ha eső esik — száraz a föld alattuk,
ha nap süt, hűs árnyék van alattuk.
A két karcsú nyárfa messzire látszik.
Az emberek úgy beszélik, hogy ezek a fák az öreg Csek fiai. Friss vizű
forrás fakadt a két fa tövénél, éjjel-nappal öntötte vizét, s ezt az igaz
történetet mesélte:
Óriási a tenger: hol van a vége, senki se tudja. Tegyétek a tajgát is a
tengerhez — ilyen nagy baj vert tanyát akkoriban a Boldogság Földjén. A
bajt fekete halálnak hívták. Megérkezett a telepre, és így szólt az
emberekhez:
— Veletek fogok élni.
A giljakok mindnyájan köhögni kezdtek és megbetegedtek. A tűz mellett
hevertek, mégis rázta őket a hideg. Annyi erejük nem volt, hogy a jurtából
kimenjenek, úgy legyengültek. A kicsi Emga, Pirhan leánya is beteg lett, se
nem evett, se nem ivott; az öreg Csek, Pirhan apja élt ugyan, de a szemét
sem tudta kinyitni. Így szólt a fiához:
— Te a bátor Kincsa férje és a hős Vargán veje vagy — segíts az

embereken, segíts az embereken!
— Hogyan segítsek? — kérdezte Pirhan.
— Meg kell itatni őket borjúfóka-zsírral. Akkor a rettenetes baj magától

elmúlik.
— Így teszek, apám — ígérte Pirhan.
De honnan vegyen borjúfóka-zsírt? Ami volt, régen elfogyott, újért a kék
színű vízre kell kimenni. Ott meg a haragos Tol-üz él, s ízzé-porrá zúzza a
csónakokat.
A fiatal giljak így szólt:
— Hullámok, hullámok, ne csapkodjátok ilyen erősen a csónakomat
— Nem tehetünk másképp — felelték. — Mi a haragos Tol-üznek, a Tenger

Gazdájának vagyunk a szolgái. Fordulj vissza, mert különben itt
maradsz a birodalmunkban.

A nap lassan leszállt az égről, sötétedni kezdett. A tenger lakói is
mindnyájan nyugovóra készülődtek.



Pirhan odakiáltott a napnak:
— Ne menj be a kunyhóba! Világíts még egy kicsikét és csalogasd ki a

borjúfókákat a jégtáblára.
— Nem tudok tovább világítani — felelte a nap. — Aludnom kell, mert

különben megharagszik az Ég Gazdája.
Mit tegyen most Pirhan? Aki nem tartja meg a szavát, annak a holtak
telepére kell távoznia; így rendeli ezt a giljak törvény. Pirhan a tengerbe
dobta a sapkáját és az evezőket. A lándzsát is éppen be akarta hajítani,
amikor hirtelen egy sirály jelent meg a feje fölött. A madárnak két fekete
folt sötétlett a hálán.
— Nézz csak figyelmesen előre, Pirhan! — mondta a sirály.
A fiatal giljak előre nézett, s a jégtáblán egy embert pillantott meg. „Segítek
rajta, bajban van — gondolta —, majd azután megyek a sapkám után.” De
mivel evezője nem volt a kezével kezdett evezni Pirhan. Elérte a jégtáblát
és látta: egy ember fekszik rajta, két lába vastag lánccal van összekötve.
Pirhan átvitte az embert a csónakjába és megkérdezte:
— Te bizonyára kalodából szöktél?
— Kalodából...
— A Tenger Gazdájának a szolgája vagy?
— Nem, én a szegény emberek szolgája vagyok.
— Evezz a tieidhez — mondta Pirhan —, mert én meg akarok halni.
Lándzsáját a kék színű vízbe vetette, és már maga is utána akart ugrani,
amikor az ember megragadta a karját, visszatartotta s megkérdezte:
— Miért sietsz úgy Tol-üzhöz? Vagy talán a magad nehéz élete miatt
keseredtél el?
— Nem tartottam meg a szavam — felelte Pirhan. — Nem találtam

borjúfókákat, pedig a betegeknek kellene a zsír.
— Segítek rajtad — mondta az ember.
— Hogyan tudnál segíteni? — csodálkozott Pirhan. — Hiszen minden

borjúfóka elment innét.
— Majd máshol keressük őket.
Az ember levette a zekéjét, meglengette a feje fölött, elfogta vele a haragos
szelet, és megparancsolta neki:
— Vigyél bennünket a telepre, akkor elengedlek.
Pirhan értetlenül nézeti rá e szavak hallatára:
— Borjú fókákat a telepen nem találunk. A zsír is régen elfogyott.



— Majd csak találunk azért — felelte az ember.
A szél a parthoz hajtotta a csónakot. Az ember fogott egy követ, leverte a
láncot a lábáról, azután elindult a legdíszesebb jurta felé. Pirhan elállta előle
az utat, és azt mondta:
— Ott Mulcsin, Tlü-üz szolgája él. A sámántól semmit sem szabad elvenni.
A beteg emberek összegyűltek, és ők is így beszéltek az emberhez:
— Ne menj Mulcsinhoz. Megmondja az Ég Gazdájának. A haragos Tlü-üz

tüzes villámot küld, és mindnyájunkat megbüntet.
— Nem csap le a tüzes villám — mondta az ember. Bement a sámán

jurtájába, és egy hólyagot hozott ki, tele borjúfóka-zsírral.
Mulcsin ott futott a nyomában, és torkaszakadtából ordította:
— Miért vetted el a zsíromat? Fekete földként fogsz szétporladni.
— Én nem a te zsírodat vettem el — felelte neki az ember. —  Ültél talán 

egyetlenegyszer csónakban, és ejtettél el csak egy borjúfókát is?
Szólni akart erre a sámán, de torkán akadt a felelet. Az ember pedig
megkérdezte a giljakoktól:
— Ki töltötte meg zsírral ezt a hólyagot?
— Én töltöttem meg — mondta Pirban. — Úgy hoztam cl Mulcsinnak.

Megígérte, hogy megkeresi Kincsét, visszahozza az édesanyját a kicsi
Emgának.

Az ember ekkor így szólt:
— Aki az embereket becsapja, azt meg kell büntetni. Ez a zsír pedig azé,

aki megszerezte. Tiéd a zsír, Pirhan. Fogd, igyál belőle, és adj a
betegeknek is.

Fogta Pirhan a zsírt, öntött belőle egy jó bögrényit, de a betegek csak
integettek a kezükkel, és a fejüket rázták, mondván:
— Jaj Pirhan, Pirhan! Miért akarsz ujjat húzni az Ég Gazdájával? Talán

kevesled a bajt, ami van?
Ekkor Pirhan az embernek nyújtotta a bögrét, és így szólt:
— Igyál te elsőnek! Hiszen te vagy a legbetegebb; sokáig feküdtél a
jégtáblán, és nagyon erősen köhögsz.
— Köszönöm, Pirhan — szólt az ismeretlen, és fenékig ürítette a bögrét.
A giljakok a földre vetették magukat, eltakarták a fejüket, és várták az
ítéletet. Vártak, várakoztak — de nem sújtott le a tüzes villám, az
ismeretlen mozdulatlanul állt a helyén. A sámán meg egyre szitkozódott, és
az ismeretlenre mutogatva mondta:



— Idegen ő itt a telepen. Őt nem lehet megbüntetni, de a giljakoknak nem
szabad meginniok az én zsíromat, mert homokká porladnak szét.
A sámán ordított, szitkozódott, az idegen meg csak ennyit mondott:
— Tekintsetek az égre!
Az emberek féltek fölnézni. Csak egyedül Pirhan nem bírta megállni —
fölemelte a tekintetét. S az égen egyetlen parányi felhőt sem látott „Honnan
is jöhetne a tüzes villám? — gondolta. — A sámán biztosan megint
hazudik.” Zsírt öntött a bögrébe és megitta.
A betegek még vártak. A nap száz ágra sütött, felhőnek nyoma sem volt az
égen. Ekkor Pirhan harmadszor is teleöntötte zsírral a bögrét, és a
kislányának nyújtotta:
— Igyál, Emga!
A kislány megitta a zsírt, és visszatért a jókedve. Az öreg Csek is ivott, s
utána fölállt, és kinyitotta a szemét. Ekkor a giljakok sorban odahozták
bögréiket, és Pirhan köré sereglettek. A sámán fenyegetőzött, de már senki
nem ijedt meg tőle. Megitták a zsírt, meggyógyultak, és kérdezgetni
kezdték az ismeretlent:
— Mondd csak, te derék ember, hol van a te jurtád?
— A kék színű vizen túl, a messzi hegyek mögött — felelte.
— Hogyan kerültél a tengerbe? Ki kötözött össze vastag lánccal?
— A nagy törzsfőnökök és a gonosz sámánok láncoltak meg. Egy

jégtáblára kerültem, és így jöttem a ti telepetekre.
— Segítettél rajtunk — mondták az emberek. — Elűzted a szörnyű

betegséget, megszabadítottál bennünket a fekete haláltól. Szeretnénk
tudni a nevedet.

— Hívjatok Barátnak! — felelte az ismeretlen.
Tetszett ez a név a giljakoknak. Mindenki meg akarta hívni a jurtájába az
ismeretlent. Az öreg Csek ekkor így szólt:
— Ez a derék ember segített Pirhannak, hogy megtarthassa adott szavát, a

barátja lett. Fiam, vezesd őt a telepre, az én vendégem lesz.
Az idegent a jurtájába vezette, a tűzhöz ültette, és hosszú szárú pipát adott a
kezébe. A vendég rágyújtott, megmelegedett a tűznél, a kicsi Emgát a
karjába vette, és így szólt hozzá:
— Nagyra nőj, Emga! Boldogság vár rád. — Amikor jó szavakat

mondanak, megvidámodik az ember szíve.



Ekkor hirtelen megremegett a föld, lópaták dübörgése hangzott fel. Pirhan
kinézett, s látta: Mulcsin idegeneket vezetett a telepre, hogy újra elfogják a
bátor ismeretlent és vaskalodába zárják. A fiatal giljak elfeketedett
haragjában.
„Még egy becstelen dolgot művelt a sámán — gondolta- magában. — Jól
mondta a hős Vargun: »Ahol Mulcsin, ott a baj!« Keze ökölbe szorult, fogta
az íját és a nyílvesszőit.
— Hová készülődsz, Pirhan? — kérdezte Barát.
— Vadállatok futottak a telepre, el kell őket űzni.
— Gyerünk együtt.
— A vendégnek a tűz mellett kell ülnie, s az újságokat kell hallgatnia.
Pirhan kifutott a jurta elé, és rákiáltott a szakállasokra:
— Hová siettek? Nem engedlek benneteket a jurtába.
A szakállasok ügyet sem vetettek rá. Felemelték hosszú puskájukat, s már
éppen el akarlák sütni, de nem volt rá idejük. Villámként röpködtek feléjük
Pirhan nyilai. Az egyik »szakállas elejtette a puskát és fölbukott, estében
agyonnyomva egyik társát. A harmadik is fölbukott — csak úgy szántotta
orrával a földet. A negyediknek reszketett a keze, s a lába futva vitte a tajga
felé. Egyedül iramodott visszafelé, a többiek meg usgyé utána.
— Ne féljetek, Pirhannak nincs több nyílvesszeje — ordította Mulcsin.
Csakhogy korai volt a sámán öröme. Amikor a kék színű víz háborog,
félelmetes a tenger. Amikor a giljak haragra lobban, a tengernél is
rettenetesebb. Az öreg Csek fia így válaszolt a sámánnak:
— Hazudsz, gonosz ember. Számodra tartogatok még egy biztos
nyílvesszőt.
Pirhan úgy nézett rá, hogy fekete szeméből tüzes villámok röppentek ki.
Mulcsin mellébe fúródtak, és a sámán egy pillanat alatt elégett akár a száraz
ág. Még hamu sem maradt belőle — azt is szerteszét hordta a szél.
De Pirhan megvakult. így aztán megölték a szakállasok. Az öreg Csek
vendégét is megölték, kihúzták a jurtából, odadobták Pirhan mellé, és így
szóltak a giljakokhoz:
— Hadd feküdjenek itt mind a ketten. Nézzétek meg őket jól, és ne
feledjétek el, milyen félelmetesek a mi fegyvereink!
A szakállasok így parancsolták, de az öreg Csek meg úgy tett, ahogy a szíve
parancsolta. A Tim-folyó partján hatalmas máglyát rakott, rá egymás mellé



odafektette Pirhant meg Barátot, és meggyújtotta a száraz hasábokat.
A lángok az eget nyaldosták, az egész giljak földet bevilágította a máglya
fénye. Amikor a tűz kialudt — két fiatal sudár, dús lombú nyárfa nőtt azon
a helyen, ahol a máglya állt.
Álmélkodtak a giljakok. Még a szakállasok is odafutottak. Fejszével estek
neki a törzseknek, de kicsorbult a fejsze éle. Fűrészelni akarták, de a
fűrészek kettétörtek. A hosszú puskákból lövöldözni kezdtek a fákra, de
azok még magasabbra nőttek, lombjuk zúgni, dalolni kezdett.
Megrettentek a szakállasok, és hanyatt-homlok futásnak eredtek.
És ekkor az öreg Csek így szólt az emberekhez:
— Ez itt Pirhan és Barát. Ők állnak itt. Az én két fiam. Az égre néznek.
Azóta sok vihar száguldott át a Tim-folyó felett. Sok fát kicsavart a
tajgában, nem egy vastag törzsű óriás fenyőt tövestől kitépett. De a két
fiatal nyárfa ma is úgy áll, mint régen. Szívósan belekapaszkodnak az édes
anyaföldbe, védelmezik egymást ágaikkal, és mindenkinek mutatják az utat.



MIÉRT RÖVID A NYÚL FARKA
Ki ne látott volna még nyulat? A farka kurta, egészen kicsike. Úgy
gondoljátok, mindig ilyen volt? Nem, nem — mindenki tanulhat a
történetből.
Hallgassatok hál ide.
A nyúl a tajgában élt; a füle hegyes volt, a lába gyors, a bundája mint a
frissen esett hó, szinte kedve támadt az embernek megsimogatni. De a
legpompásabb a farka volt: hosszú, dús szőrű, s úgy csillogott-villogott,
akár a napfényben szikrázó hó.
A nyúl maga sem tudta, milyen értékes farka van. De a ravaszdi róka
nyomban megsejtette, s úgy okoskodott: itt jó fogást csinálhat. Elment hát a
nyúlhoz, és így szólt hozzá:
— Nem élhetek nélküled. Legyünk jó barátok, járogassunk el egymáshoz
vendégségbe.
— Rendben van — felelte a nyúl, mivel együgyű volt és hiszékeny, s
mindenkivel békességben akart élni.
A róka tovább fűzte a szót:
— Aki barátkozik, az ajándékot is ad. — Azzal a nyúl elé tett egy tajgai
káposztalevelet, és várta, mit ad viszonzásul.
A nyúlnak semmi sem volt a keze ügyében.
— Várj — mondta —, elfutok és keresek valamit.
— Miért futnál el, mire jó ez a kapkodás? — felelte a róka.
— Ajándékozz nekem egy bolyhos szálat a farkadból — és kész.
A nyúl egészen elérzékenyedett. „Milyen jó barát is a róka —      gondolta.
— Hogy mennyire szeret engem.” Nem egy, hanem három bolyhos szálat
ajándékozott neki.
Fogta a róka az ajándékot, s elfutott vele a fo-
lyóhoz. A vidra éppen akkor mászott ki a partra. A róka megszólította:
— Nyisd ki jól a szemed, és nézd meg, mit vásároltam!
Mikor a vidra meglátta a szép bolyhos szálakat, elsárgult az irigységtől.
— Add el nekem, testvérkém! — kérte a rókát.
— Sajnálom — felelte a ravaszdi. De aztán mégis megegyeztek. — Majd

hozol értük nekem jó zsíros egereket — mondta.
Ebben maradtak.



A róka újból elfutott a nyálhoz, és rettenetesen bánatos képet vágott.
— Mi van veled, testvérkém? — fogadta a nyúl.
— Jaj, barátom, ne is kérdezd! Ahogy a tajgában futottam, éppen rád

gondoltam. Nekiszaladtam a tuskónak, és elvesztettem a bolyhokat,
amiket tőled kaptam. Nagyon, nagyon sajnálom a dolgot.

— Ne búsulj — vigasztalta a nyúl a rókát —, segítek a bajodon. — Kitépett
a farkából tíz bolyhos szálat, és átnyújtotta a rókának.

— Fogd, róka barátom.
— Ó, de jószívű vagy. Ó, de nagyszerű barát vagy.
A róka megdicsérte a nyulat, azután a tajgába futott a hiúzhoz. Neki is azt
mondta, jól nyissa ki a szemét, s megmutatta a nyúl ajándékát. A hiúz is
szerette a szépet, ő is kérte a rókát:
— Add el nekem a bolyhokat.
— Hozz nekem értük kismadarakat — felelte a róka.
A nyúl farka egyre kisebbedett, a róka meg egyre kövérebb lett. A nyúlnak
barátságot színlelt, elkunyerálta tőle a bolyhait, aztán becserélte egerekre,
és magában vidáman nevetett: „Jaj, de ostoba ez a nyúl! Micsoda
mamlasz!”
A szóbeszéd, akár a víz, gyorsan fut. A nyúl bolyhainak hírét vette a
tengerentúli tigris, a csíkos At is. Átúszta a kék színű vizet, s az idegen
földről behatolt a giljak tajgába. A szája nagy volt, a foga hosszú; aki az
útjába került, a holtak telepére küldte. Az evetet — csak az orrát dugta ki az
odújából — majdnem lenyelte, a mókus, hogy elbámészkodott, kis híján
otthagyta a fogát,
A többi vadállat összegyűlt a hegyekben, és azon törte a fejét, hogyan
szabadulhatna meg az idegen rablótól. A bölcs medve azt tanácsolta:
— Együttes erővel kell elűznünk a csíkos Atot. A fogaim hegyesek, a

mancsom súlyos.
A bátor szarvas így szólt:
— Agancsom hosszú, a patám erős.
A többieknek is akadt valamijük, amit használni tudtak a rabló elűzésére.
Csupán a nyúl ült magában a bokor alatt, és várta, mit tanácsol neki a róka
koma. A róka a csíkos tigris elé ment. Amikor meglátta, a hátsó lábára ült,
úgy hajlongott előtte:
— Jaj, de nagyon vártalak már. Milyen boldog vagyok.



A jurtájába vezette, a legjobb helyre ültette, megvendégelte kismadarakkal,
megmutatta neki a nyúltól kapott bolyhokat, és így szólt: — Neked
tartogattam.
— Nekem az egész nyúlfarok kell! — bömbölt a csíkos tigris. — A
feleségem bundát varr, s szép prémet kért a gallérjára.
— Ahogy parancsolod, úgy lesz —. felelte a róka. — Csak engem ne bánts.
Újabb eledelt hozott a csíkos tigrisnek, majd kérte, pihenjen le, ő pedig
eliramodott a nyúlhoz. Sírva-könyörögve mondta neki:
— Jaj, nyúl pajtás, drága barátom... Rettenetes baj van.
— Megint elvesztetted a bolyhokat?
— Rosszabb!... Jött a félelmetes tigris, elragadta a gyermekeimet, és fel
akarja falni őket. Segíts a nagy bajban, lágyítsd meg a rettenetes tigris
szívét.
A nyúl nemcsak jószívű, hanem gyáva is volt. Ahogy a rókát hallgatta,
jobbra-balra tekingetett, nem jelenik-e meg mögötte a csíkos At. Aztán a
farkára pillantott: „Bizony, kisebb lett — de nem baj: ki kell segíteni a jó
barátot!” Kitépett egy marékravaló bolyhot:
— Vidd cl róka, a félelmetes tigrisnek!
A róka egyre csak zokogott:
— Jaj, nyúl koma, az ilyen ajándéktól nem lágyul meg a szíve a csíkosnak.

Megeszi a gyermekeimet, és érted is eljön. Add oda a félelmetes
tigrisnek legalább a fele farkadat.

A nyúl csak pislogott:
— De kedves róka barátom, az nagyon fáj. És kinevetnek a többiek.
— A többi állat holtan hever — mondta a róka. — A rettenetes tigris 

senkinek sem kegyelmez. Add neki a fele farkadat —  ne félj, úgyis 
kinő.

A nyúl elhitte, beleegyezett. A róka már készenlétben tartotta a kést.
Megfogta a nyúl farkát — és majdnem tövig lenyisszantotta. A nyúl olyan
fájdalmat érzett, hogy könnyek szöktek a szemébe.
— Nem baj — vigasztalta a róka —, egy kicsit fáj, de aztán elmúlik. Fő az,

hogy életben maradsz.
A bolyhokat a zsebébe rejtette, a nyúlfarkot meg elvitte a a csíkos tigrisnek.
— Vedd az ajándékot, drága vendégem! — mondta a róka.
A tigris megdicsérte a rókát, és olyan vizet itatott vele, hogy a rókának
táncolni támadt kedve. Jobbra-balra tipegett, a csíkos tigris pedig így



ordított:
— Ha elhozod a nyúl egész bundáját — kétszer annyi vidámító vizet adok

neked.
A róka újra a nyúlhoz rohant. Úgy zokogott, hogy még a kék színű vizen túl
is hallatszott:
— Ó, nyúl barátom, ó, kedvesem...
— Mi baj van, róka koma?
— A tigris kevesli a farkadat. Az egész bundádat követeli.
A nyulat elfogta a félsz.
— Hogy élek majd a bundám nélkül? Megfagyok a télen. De a róka

fölkészült az efféle beszédekre is.
— Dehogy fagysz meg. Én mindig veled leszek, majd megmelegítlek.
— Talán a fele bundám elég lenne? — nyögte a nyúl.
A róka haragra lobbant:
— Úgy látom, nem vagy a barátom. Látom, a gyermekeim pusztulását

akarod. S te magad is át akarsz költözni a holtak telepére?
A nyúl teljesen megzavarodott. Reszketett, akár a nyárfalevél, amikor
erősen fúj a szél.
— Elmegyek, megkérdezem a medvét.
— A medvét rég felfalta a félelmetes tigris.
— Akkor keresek másvalakit...
Be akart ugrani a bokorba, de ekkor a tigris hirtelen előtte termett.
Rávicsorgott a nyúlra:
— Elég a makacskodásból. Vedd le a bundádat!
A nyúl nem volt se holt, se eleven: rázta kurta farkát, fülével eltakarta a
szemét. A csíkos Al megragadta a nyakánál fogva, és berontott vele a
sűrűbe. A róka ott futott a nyomában, lompos farkával beseperte a
nyomokat. Bizony, vége lett volna szegény nyúlnak — ha nincs ott a többi
erdei állat. De az állatok meghallották a nyúl kiáltását, és segítségére
siettek. Mindnyájan rárontottak a tigrisre — csak úgy repült a szőr róla
csomókban.
Nagy volt a szája a csíkos Atnak és rettenetesek a fogai — de hát mégiscsak
egyedül állt szembe a többiekkel. Látta, rosszul áll a szénája — uccu neki,
vesd el magad, futásnak eredt.
A róka is megkapta a magáét az állatoktól, amiért becsapta a nyulat, s a
tigris szolgálatába szegődött.



Az ostoba nyúl így maradt hát farok nélkül. Azóta sem felejtette el: nem
hihet az ember mindenkinek, akinek édes-mézes a beszéde, és meg kell
nézni jól, kit választ barátjául.



AZ ARANYLÁNCON FÜGGŐ JURTA
Ésszel az erőset is legyőzheti az ember.
Élt egyszer egy Miruk nevű leány, az Aj-vo telepen. A legjobb táncos volt
messze vidéken, s nagyon sok vidám dalt tudott.
Egy napon a leány kiment a kék színű vízhez, hogy elgyönyörködjék a
sirályokban. Ahogy ott álldogált, meglátta a Tenger Gazdájának legfőbb
szolgája, és elvitte magával a jurtájába.
A félelmetes Otkun jurtája ott volt nem messze a parttól. A tenger fölött egy
aranyláncon függött. Amikor a szél játszott a hullámokkal — szép
csendesen ringott, akár a bölcső a benne alvó csöppségekkel.
Miruk ettől a naptól fogva ott lakott az idegen jurtában. Eltöltött egy napot,
kettőt; de hogy mivel töltötte az idejét — senki sem tudta. Harmadnapon
aztán dalra gyújtott:
Szállj madár, útra engedlek,
Vidd haza a kedvesemnek,
Vidd el szegény szívemet,
Keserű könnyeimet.
Meghallották a dalt a giljak leányok, s így beszéltek:
— A gonosz jurtában él Miruk. Nincsen szegénynek semmi öröme.
Sok ifjú megpróbált segíteni a lányon, de egyik sem bírt eljutni a félelmetes
Otkun lakóhelyéig. Alighogy a csónak elhagyta a partot — iszonyatos
víziszörny bukkant elő a vízből. Rettenetes torka pillanatok alatt elnyelte az
ifjút csónakostul — az-
tán eltűnt a hullámokban. A tenger csak forgácsokat és csontokat vetett ki a
parti homokra.
Sok csónakot elnyelt a víziszörny. Miruk meg egyre énekelt:
Szállj madár, útra engedlek,
Vidd haza a kedvesemnek,
Vidd el szegény szívemet,
Keserű könnyeimet.
A leány dalát a bátor Kalenger is meghallotta. Odament a kék színű vízhez;
fején fehér nyúlprém-sapka, az íja a vállára vetve. Meglátta az aranyláncon
függő jurtát, a parton elszórt csontokat, és még erősebben elhatározta, hogy
segít a leányon.



Kalenger nem ült csónakba, hanem jó csomó nyílvesszőt készített, és
letelepedett a tengerparton.
Majd megfeszítette íját, és kiröpítette az első nyílvesszőt. A nyílvessző
erősen a jurta falába fúródott. A második nyílvesszőt az ifjú pontosan az
első végébe lőtte. A harmadikat a másodikba, a negyediket a harmadikba,
szépen egymás után. Igen pompás lövész volt Kalenger.
Sok-sok nyílvesszőt kilőtt a vadász, amíg végül is híd feszült a parttól
egészen a jurtáig. A félelmetes Otkun le akarta rombolni a hidat, de ekkor
Kalenger újabb nyílvesszőt lőtt ki. Öt ujja volt Otkunnak — most már csak
négy maradt. A másik kezét is a híd felé nyújtotta— a vadász nem sajnálta
az utolsó nyílvesszőjét sem. Az öregnek a másik kezén is csak négy ujja
maradt. Haj, teli torokból ordított a szakállas, ki-be futkosott a jurtájába.
Rekedt hangon üvöltözött a fiatal giljakra:
A félelmetes Otkun, Tol-üz szolgája vagyok,
Kezemmel egyet intek — vihart támaszthatok.
Vészt és bajt küldök, reszket a tajga, megremeg,
Tajtékos vízbe dobnak — Olkun parancsa ez.
— Ne félj, nem fulladok a vízbe! De vigyázz, mert én is tudok haragudni!
— felelte Kalenger.
Íját a vállára vette, zsebébe lett két kovakövet, és azzal megindult a hídján a
gonosz jurta felé.
A félelmetes Otkun intett egyet — süvölteni kezdett a szél, de úgy, hogy
olyat még nem hallottak a giljakok. Zúgott, nyögött a tenger, akár a sámán
dobja, úgy dübörgött. A vékony nyílvessző-híd úgy hajladozott, hogy még a
madár se tudott volna rajta megkapaszkodni.
No de Kalenger kitűnő vadász volt. Még gyermekkorában megmászta az
égbenyúló sziklákat, és nemegyszer vékony gerendán kelt át a szédítően
mély szakadék felett. A híd hajladozott, dühöngött a szél, de a fiatal giljak
csak haladt tovább a jurta felé, és így szólt követelően:
— Engedd szabadon a leányt, vén haramia!
A félelmetes Otkun ügyet sem vetett rá. Látta, nem segített a szél, a
hullámok, így hát előszólította a víziszörnyet:
— Hahó, rettenetes szörny, bukj fel a vízből gyorsan.
És a vízből egyszerre akkora fej bukkant elő, hogy még a bálna feje is
aprócska hozzá képest. Kitátotta hatalmas száját, és az ifjú felé
nyújtózkodott.



— Megá-á-állj, te vak-me-rő! — bömbölte a víziszörny. — Tüstént
bekaplak, te ma-kacs fattyú — süvöltötte.

A hullámok egyszerre elcsendesedtek, és elhallgatott a szépséges Miruk is
az idegen jurtában. A félelmetes Otkun pedig hahotázni kezdett, de úgy,
hogy a hasa magasabbra ugrott az orránál. De Kalenger báltan haladt
tovább a hídján.
— Nevess, nevess csak, vén haramia — mondta. — Fogsz te még sírni is

hamarosan.
Az ifjú elővett két kovakövet, egymáshoz ütötte őket, és szikrát csiholt.
Meggyújtotta prémes vadászsapkáját, és a víziszörny torkába dobta. A
sapka jó vastag prémből készült, ahogy lángra lobbant, egykettőre melege
lett tőle a víziszörnynek. Elbődült, lebukott a víz alá, amikor aztán újból
fölbukkant, Kalenger már bent volt a félelmetes Olkun jurtájában.
Ahogy a szépséges Miruk meglátta az ifjút, nagyon megörült. Tol-üz
legfőbb szolgája sem nevetett már; egészen másként szólt az ifjú giljakhoz:
— Maradj itt a jurtámban — kérte. — Segíts nekem őrizni a Tenger

Gazdájának birodalmát. Téged is megjutalmaz, meglásd. Gyönyörű
köpenyben járhatsz majd te is.

Kalenger így felelt:
— Gyönyörű köpenyben nem járhatok a medve után, és a fára sem tudok

benne fölmászni. Én vadász vagyok, és a tajga nélkül nem tudok élni.
Gyerünk, Minik.

A félelmetes Otkun elébük állt, nem engedte őket.
— Az én jurtámból még senki sem mehetett el — morogta.
— Ti sem térhettek vissza. Ha odalöklek benneteket a cápahalaknak, majd
megjön az eszetek.
— Hogy mi lesz, majd meglátjuk — felelte Kalenger. Kihúzta a jurta

falából azt a két nyílvesszőt, amivel Otkun ujjait ellőtte, és a leánnyal
elindult a tengerpart felé.

A félelmetes Otkun megrázta a szakállát, kétszer intett a kezével, és kétszer
toppantott a lábával. Eddig csak szél fújt — most vihar kerekedett. A tenger
sem zúgott már, hanem dübörgött. A vékony nyílvessző-híd még jobban
hajladozott. Amikor fölemelkedett, elérte a felhők szélét, amikor lehajolt, a
hullámtarajokhoz ütődött. A víziszörny sem tétlenkedett; óriásira tátotta a
száját. Remegett félelmében a szépséges Miruk, már- már lezuhant az
imbolygó hídról. A fiatal vadászhoz simult, belekapaszkodott az övébe.



— Ne félj, Miruk — mondta Kalenger. — Nem adlak oda a gonosz
szellemnek.
Megfeszítette íját, kilőtte az egyik nyílvesszőt, és kilőtte vele a víziszörny
jobb szemét. Csak a bal szeme volt ép, a jobbal már mit sem látott.
Csattogtatta az agyarait, rettenetes torkából bömbölve tört elő a hang,
mindenképpen meg akarta kaparintani a két fiatalt.
Az ifjú ekkor a második nyílvesszőt is kilőtte. A víziszörny bal szeme is
kihunyt — teljesen megvakult az agyaras óriás. Úgy rázta a fejét, hogy a
tenger kicsapott a medréből.
Kalenger és Miruk nagyon sietett. Már közel voltak a parthoz. Ekkor a
jurtájából kirohant a félelmetes Otkun, és rákiáltott a vízi szörnyre:
Parancsom semmi?!
Nem akarsz enni?
Tol-üzhöz viszlek,
Láncra veretlek.
Megijedt a lánctól az agyaras, nem akart éhen halni. Még jobban kitátotta a
száját. Kapkodott jobbra, kapkodott balra, de bizony a fiatal giljakokat nem
tudta megkaparintani.
A félelmetes Olkun egyre csak ordítozta:
Tol-üzhöz viszlek,
Láncra veretlek.
Ekkor a víziszörny nekivadult haragjában más irányba fordult, és mert nem
látott, elnyelte Tol-üz legfőbb szolgájának a jurtáját.
A bátor Kalenger és a szépséges Miruk mindent látott. A hídról a partra
ugrottak, jót nevettek a vén haramián, és víg dalra gyújtottak:
Szabad giljak úgy szereti
A tajgát, a szülőföldjét,
Mint a madár a kék eget
Vagy a hal a vizek mélyét.
Olyan hangosan énekeltek, hogy a telep minden lakója meghallotta.
„Visszatért Miruk jókedve — gondolták. — Bizonyosan megtetszett neki az
új lakóhely.’’ Kimentek a tengerpartra, hát a gonosz jurtát nem látták sehol,
csak a kék színű víz görgette szüntelenül hullámait. A bátor Kalenger és a
szépséges Miruk ott állt a parton, kézenfogva, mosolygós arccal.
— Hol van a félelmetes Otkun? — kérdezték a giljakok.
— A víziszörny gyomrában rúgkapál — felelte Kalenger.



Nagy nevetés támadt. Mindnyájan megértették: ésszel az erőset is
legyőzheti az ember.



GARGEN SZIRTJE
Az egyik halásznak volt egy leánya, Iljurnak hívták. Olyan karcsú volt, akár
a sziklabérc. Aki egyszer látta, százszor is emlékezetébe idézte.
Sok ifjú szerette volna feleségül venni a leányt. De Iljur nagyon büszke
teremtés volt.
— Én csak a földkerekség legszebb emberének leszek a felesége —
mondogatta a fiatal giljakoknak.
De a legbántóbb szavakat egy Gargen nevű ifjú hallotta a leánytól. Iljur ezt
mondta neki:
— Menj el a tóhoz, Gargen, nézd meg magad a víztükörben.
De a fiatal giljak nem ment el a tóhoz. Hiszen úgyis tudta, hogy nem szép.
Gyerekkorában himlője volt Gargennek. Amikor meg felnőtt, és vadászni
kezdett, az egyik alkalommal a rátámadó medve a mancsával az arcába
sújtott, s az ifjú arcán ottmaradtak a medvekörmök mély nyomai.
De a fiatal vadász nagyon szerette a leányt, és fájt neki, amikor gúnyt vett
észre a szemében. Az ifjú elköltözött a telepről, s a bércek mögött, a sűrű
tajgában telepedett meg. És ott is, messze az emberektől, Gargen
ugyanolyan dolgos maradt, mint azelőtt. Kis kunyhójában korábban kelt,
mint a madarak, s mikor a hajnal beköszöntött, ő már megkezdte a
vadászatot. Télen mókus- meg cobolyprémeket gyűjtött, nyáron pedig
medvére vadászott.
Gargen szerencsés vadász volt. Sohasem tévesztett egyetlen nyílvesszője
sem célt, kis kunyhója sokfajta értékes prémmel volt mindig tele. „Elviszem
ezeket a gereznákat az embereknek — gondolta egyik napon a fiatal vadász.
— Elüldögélek a jurtákban, meghallom, mi újság.”
Elhatározta, hogy még napkelte előtt beér a telepre, hogy ne kelljen
találkoznia a szépséges Iljurral; ezért még este útnak indult.
Alighogy Gargen elhagyta kis kunyhóját — megdördült az ég, vihar támadt.
Olyan felhőszakadás kerekedett, mintha az Ég Gazdája, a haragos Tlü-üz, a
tengerek és tavak vizét mind a földre zúdította volna.
Az ifjú egész éjjel haladt a tajgában.
A fiatal giljakot egész éjszaka kegyetlenül verte az eső.
Gargen ruhája réges-rég átázott, de feje fölött egyre csak cikáztak a tüzes
villámok, és lábánál egyre hangosabban zuborogtak a habzó patakok.



A víz reggelre megtöltötte a szakadékokat, és a hegyekből a hegylábakhoz
zúdult, oda, ahol a gyors Tim-folyó futott a tenger felé. A folyó is nagyon
megáradt, kicsapott medréből, és elöntötte a völgyet. Csupán egy apró kis
sziget feketéllett elő a körös-körül tajtékzó vízből. Ezen a kis szigeten álltak
a giljakok viharvert jurtái.
A hegycsúcsról Gargen a telep minden lakóját látta. A megrémült emberek
a jurták körül nyüzsögtek, és nem tudták, mitévők legyenek. Úszni nem
tudtak, csónakjaikat pedig elragadta és a tengerbe sodorta a tajtékzó áradat.
Az emberek kérlelni kezdték az Ég Gazdáját.
— Félelmetes Tlü-üz. könyörülj rajtunk — mondták a giljakok. — Ne
öntözz a földre ilyen töméntelen sok vizet!
De az eső nem állt el. Az ég fekete volt és haragos, a hullámok pedig egyre
közelebb csapkodtak a giljakokhoz.
A felnőttek felkészültek a halálra. A férfiak kihordták a jurtákból a
lándzsákat, a hosszú nyílvesszőket, előhozták a dohányos szelencéket, az
asszonyok meg elővették ünneplő ruhájukat, az edényeket és más holmikat.
Azután mindent a vízbe dobtak, hogy majd a holtak telepén újra hasznát
vegyék.
A gyerekek az asszonyok nyakában sírdogáltak.
Ezek az emberek mindnyájan Gargen törzsének tagjai voltak. Ok
takargatták prémekkel, amikor kicsi volt. Ők nevelték fel, amikor apja nem
tért vissza a tajgából. Ők tanították meg a csónakkal bánni, vadakra
vadászni. Szerették a fiatal giljakot.
És Gargen is szerette őket.      ‘
— Ha-ho-o-o-ó! — integetett nekik a magas hegycsúcsról. A giljakok

meghallották a kiáltást, fölemelték a fejüket.
— Segítek rajtatok, emberek! — kiáltotta nekik Gargen.
A férfiak csodálkoztak a szavain, az asszonyok reménykedve néztek rá. A
kigyerekek pedig, akiknek gyakran hozott a tajgából cédrusdiót, édes
bogyókat, integetni kezdtek neki.
És ekkor Gargen egy darabon visszahátrált. Aztán futásnak eredt, és
levetette magát a hegy csúcsáról, a rohanó Tim folyóba.
Ott ahol Gargen a vízbe zuhant, a víz kettévált, és magas sziklabérc
emelkedett ki belőle. Hatalmas szikla-mellét a tomboló víznek feszítette és
kényszerítette, hogy térjen vissza a medrébe.



A völgyben a víz lassan apadni kezdett Az emberek már tudták, hogy
megmenekültek. Mindnyájan odamentek a szirthez, és így szóltak:
— Dicsőség néked, hős fiúnk, Gargen!
Az emberek közt volt a szépséges, büszke Iljur is. Egészen közel ment a
hatalmas sziklakőhöz, megcsókolta, és hangosan így szólt:
— Bocsáss meg nekem gonosz szavaimért, Gargen! Most már tudom, ki a
földkerekség legszebb embere.
Az emberek tábortüzet raktak.
A szépséges Iljur pedig elindult a fiatal vadász jurtájába. Állatbőrökbe
csavarta Gargen ruháit, íját, nyílvesszőit aztán átment a saját jurtájába,
összeszedte a holmiját és visszatért a szirthez.
A tűz már lobogott. A leány egymás után a lángok közé dobta a fiatal
vadász használati tárgyait.
— Menjetek el a holtak telepére a gazdátokhoz — mondta. — Hadd legyen
ott is meleg jurtája, jó vadászata!
Aztán a maga tárgyait is a tűzbe dobta a leány, és így szólt:
— Sietek hozzád, bátor vadászom. A te feleséged leszek. És e szavakkal a
szépséges Iljur a tűzbe vetette magát. Mindez réges-rég történt. A hatalmas
szirt feje azóta őszbe csavarodott. A gyerekekből öreg emberek lettek. De a
giljakok emlékezetében ma is él a fiatal vadász, Gargen neve — aki a
legszebb ember volt a földkerekségen.



A VADÁSZ ÉS A TIGRIS
Egy napon a vadász a fiával együtt elindult a tajgába, cobolyvadászalra.
Amikor a tajgába értek, fiatal fenyőfákat vágtak, és egy vastag, villásan
elágazó nyírfából vadászkunyhót építettek.
Az apa így szólt:
— Veszélyes itt a tajgában és félelmetes...
— Én semmitől sem félek — felelte a fia. — Nincs bennem félelem. Aki

rám támad, legyőzöm.
Az apa korholta fiát:
— Ne beszélj így. Hiszen még kicsi vagy, kevés az erőd. Jobb, ha azt

mondod: mindentől félek.
— Nem — felelte a fiú —, nem mondom. Ha nem lesz elég erőm, pótolom

ügyességgel. Bármilyen ellenséggel megbirkózom.
Még jóformán ki sem mondta, amikor egy hatalmas tigris toppant a kunyhó
elé. Benézett és megkérdezte:
— Ki dicsekszik itt azzal, hogy mindenkit legyőz?
Amikor az apa megpillantotta a tigrist, megijedt és úgy remegett. hogy alig
bírta kinyögni:
— Nem én mondtam ... én mindenkitől félek ... Tőled is nagyon félek ...

Fordítsd el a fejed, és ne nézz rám: szeretnék kimenni a kunyhóból!
A tigris félrefordította a fejét, és kiengedte a vadászt. Futott szegény, ahogy
csak az erejéből tellett.
A tigris újra benézett, a kunyhóba és megkérdezte:
— Hát ki is akart itt mindenkivel megverekedni? Ki az, aki senkitől sem
fél?
A fiú nem ijedt meg, így felelt:
— Én vagyok az, aki senkitől sem fél. Mindenkit legyőzök.
— No, akkor gyere, verekedjünk meg — mondta a tigris. — Ha te vagy az

erősebb, megölsz. De ha én vagyok az erősebb, akkor megeszlek.
Azzal a tigris bedugta a fejét meg a két mancsát a kunyhóba, és meg akarta
ragadni fiút.
A fiú nagyott ugrott; szerette volna átugrani az állatot. De a tigris fölemelte
a fejét és nem engedte:
— No, most azután mit csinálsz?



A fiú ekkor a tigris alatt akart átsurranni. De az állat leült, és a fejét is
leeresztette.
Megint csak nem lehetett kiugrani.
Ekkor a fiú ravaszságot eszelt ki: úgy tett, mintha ismét a tigris alatt akarna
átsurranni.
A csíkos bundájú leült, leeresztette a fejét, és várt.
A fiú meg abban a szempillantásban — hopp! — váratlanul
keresztülugrotta, és villámgyorsan fölmászott a nyírfa tetejére.
A tigris utána iramodott, meg akarta ragadni, de nem sikerült neki. A nagy
lendülettől úgy beszorult hirtelen a feje két villás ág közé, hogy mozdítani
se tudta; csak lógott le a fáról. Tépte a tigris a mancsával a nyírfa kérgét,
csapkodott a hosszú farkával, veszettül bömbölt — de kiszabadulni mégsem
tudott.
A fiú ekkor leereszkedett a fáról, és így szólt:
— Mondtam, hogy senkitől sem félek, és mindenkit legyőzök.
A tigris hallgatott, nem tudott válaszolni. A farkával sem csapkodott, alig
volt már benne élet.
Nézte, nézte a fiú az állatot, és azt gondolta magában:
„Miért pusztuljon el ez a tigris?”
Kapta a fejszét, fölmászott a nyírfára, és levágta a villás ág egyik felét.
A tigris kiszabadult, és a földre zuhant. Sokáig feküdt. Amikor magához
tért, felállt. Csak állt a nyírfa alatt, nézett fölfelé az ágra, amelyiken a fiú
ült. és nem mozdult egy tapodtat sem. A fiú megkérdezte:
— Miért nem mész el? Eredj!
A tigris a fiúra nézett, és így válaszolt:
— Bátor vagy és ügyes. És a szíved is jó; nem hagytál hiába, nyomorultul
elpusztulni. Gyere le a fáról, elviszlek vendégségbe hozzánk, és szép
ajándékot adok neked.
A fiú lemászott a nyírfáról. A tigris bíztatta, üljön a hálára, azután útnak
indult.
Átment a tajgán és a hegyeken. Nagyon sokáig ment. A legmagasabb hegy
csúcsára kapaszkodott fel.
Ahogy a fiú körülnézett, látta, lakott helyen járnak; előtte egy nagy téli
jurta, amelyhez kutyák voltak kötve. Körül kisebb jurták mindenfelé, a
póznákon meg tigrisbőrök voltak felaggatva.



A fiú leszállt a tigris háláról, körülnézett; de a tigrisnek már nyoma veszett.
Helyette egy szép, sudár termetű ifjú állt előtte, mellette a földön pedig egy
tigrisbőr hevert.
Csodálkozott a fiú, hirtelen azt sem tudta, mit gondoljon.
Az ifjú egy póznára akasztotta a tigrisbőrt, és megszólalt:
— Mi csak a ti telepeiteken járunk tigris képében, itt emberré változunk.
Gyere, menjünk a jurtámba.
Bementek a jurtába. Odabent egy ősz hajú öregember üldögélt
Ránézett a fiúra, és megkérdezte a fiát:
— Kit hoztál ide hozzám?
— Apám, ez a vadász megmentette az életemet. Azt hittem, hogy erősebb
vagyok nála, és viadalra hívtam. De ő volt az ügyesebb, átugrott rajtam, és
egy fára kúszott. Meg akartam ragadni, de villás ág közé szorultam. Ha nem
vágja le a villás fa egyik ágát, ott pusztulok, nem térek vissza hozzád — s
nem lenne többé fiad.
Az öregember bólintott, és így szólt:
— E tettéért adjunk szép ajándékot a fiúnak.
Az öregember kiment, és egy nagy szánnal tért vissza. A szánra
cobolyprémeket rakott. Sokáig rakodott. Olyan rengeteg gereznát rakott fel,
hogy már megszámolni sem lehetett. Aztán így szólt:
— No, most már indulhatsz hazafelé.
— Hogyan menjek haza? Nem tudom az utat, eltévedek a tajgában —

mondta a fiú.
— Nem tévedsz el; a szán magától hazavisz.
És valóban, a szán hazavitte a fiút. Leereszkedett a nagy hegyről, átsiklott a
többi hegyen is, aztán beért a tajgába. Sokáig siklott. Végre megérkezett a
fiú apjának jurtájához. Az apa a jurtában ült és szomorkodott. Egy
fadarabkából kifaragta a fiú szobrát; csak nézte, nézte és hullott a könnye.
Magában meg ezt gondolta:
„Megette a fiamat a tigris. Magamra maradtam... Hogyan élek majd
ezután?”
A fiú meg olt állt a jurta mellett, és bekiáltott az apjának. Az apa kisietett,
ránézett, és nem hitt a szemének: ott állt előtte a fia épen, sértetlenül, és
ráadásul annyi cobolyprémmel, amennyit öt év alatt sem ejt el a telep
minden vadásza együttvéve.



A MADÁR-LEÁNY
Nem a szépség, a jó szív teszi az embert. Élt egyszer egy asszony, akit
Tavgatnak hívlak. A szeme éjfekete, kél varkocsa hosszú. Foga meg olyan
fehér, mint a sirály tolla. Ez a Tavgat senkire sem mosolygott, és senkit sem
szeretett. Még kicsi leányát sem becézte.
Csupán egyben lelte kedvét: ha lefuthatott a folyóhoz. Alig pitymallott,
Tavgat már olt ült a parton. Amikor a nap már hét ágra sütött, Tavgal a
csillogó víztükörbe tekintett, elgyönyörködött magában és így dalolt:
Én vagyok a legszebb a világon.
A tanyánkon a legboldogabb.
Egyre csak dalolt, a kicsi lánya meg sírt a bölcsőben, hívta az édesanyját;
ehetnéke volt. Egyszer is, amint így sírt, sírdogált, hirtelen a jurta mögül
hallatszó szárnysuhogásra, vidám, csipogásra, csivitelésre lett figyelmes.
„Milyen vidámak a kis madarak. Milyen jó az ő édesanyjuk. De jó volna, ha
én is madár lehelnék” — gondolta a kislány.
És ahogy ezt gondolta, hirtelen két szárnya nőtt. Megsuhogtatta őket, s a
bölcső szélén termett. Még egyet suhintott velük, és kiröppent a jurtából.
Leszállt az este. A folyóra fehér ködtakaró ereszkedett. Már nem ragyogott
a víz csillogó tükre. Tavgat hazatért, de a jurtában már nem sírt a kislány. A
bölcsőbe is belenézett — üres volt.
„Bizonyára a szomszédok vitték át a kislányom — gondolta
Tavgat. — Eszem pár falatot, pihenek kicsikét, és akkorra bizonyosan
vissza is hozzák.”
Szájába vett egy piros bogyót és kiköpte. Bekapott egy másikat, de az sem
ízlett. Fanyar-keserűvé lett minden édes bogyó íze, még a száját is
összehúzták. Lefeküdt — de a szőrmetakaró mintha kemény lett volna
alatta, még a háta is beléfájdult. S le sem tudta hunyni a szemét, az üres
bölcsőt nézte. Fölkelt Tavgat, és bejárta a többi jurtát.
— Mi nem hoztuk el a kicsi lányodat — válaszolták az emberek.
Az asszony ekkor tovább ment, és az egyik fán kicsi madarat pillantott meg.
— Tir-tir-tir-fiu-fiu-fiu — énekelte a kismadár.
„Talán rajtam nevet” — gondolta Tavgat. Fölragadott egy botot, hogy a
madárka felé dobja, de az felröppent és elröpült.



Elröpült a kismadár, és az asszony nagyon elszomorodott; sehol nem lelte a
helyét, semmihez sem volt kedve. Leszállt az éj — de Tavgatnak nem jött
álom a szemére. Újra megvirradt — de Tavgat csak az üres bölcsőt látta
maga előtt. Még a folyóhoz sem futkosott már, elfeledkezett szépséges
orcájáról. Csak bolyongott a faluban, és kérdezgette az emberektől:
— Mit jelent az, hogy „Tir-tir-tir-fiu-fiu-fiu”?
Egy híres öreg giljak vadász, aki sok-sok évet élt a tajgában, jól értett a
madarak nyelvén.
— A „Tir-tir-tir-fin-fiu-fiu” azt jelenti, isten veled — mondta az

asszonynak.
Megtudta hát Tavgat, mit énekelt a kismadár, és még jobban elszomorodott.
Amint egyszer véletlenül a patak tükrébe pillantott, maga is megrémült:
szeme nem ragyogott, arca csupa ránc, haja kócos, rendetlen, akár a
szénaboglya. Nem hitt Tavgat a pataknak, elfutott a folyóhoz. De ott sem
ismert rá önmagára, úgy megöregedett. Amikor hazatért, még a falu
gyerekei is megrémültek tőle, úgy megcsúnyult. Ekkor sírva fakadt, és így
szólt a giljakokhoz:
— Jó emberek, segítsetek! Hogyan éljek, mondjátok meg!
Egy öreg giljak így válaszolt neki:
— Másképpen kell élned. Nem szabad csak önmagadat szeretned, nem

szabad egyedül saját magadra gondolnod. Keresd meg a kicsi lányod, és
kövesd meg szépen.

Tavgat meghallgatta az öreg giljakot, elment a tajgába, és így szólt:
— Bocsáss meg, kicsi lányom! Bocsáss meg nekem, kicsikém!
Mondta egyszer — a szellő megzizegtette a leveleket. Mondta kétszer —
mókus suhant el mellette. De bizony harmadszorra sem kapott választ
szavaira.
Ahány levél van a fodros levelű juharfán, annyiszor ismételte el szavait
Tavgat. Ahány ágacska van a jegenyén, annyiszor ment ki a tajga sűrűjébe.
Egyszer azután újra megpillantotta a kismadarat.
— Tir-tir-tir-fiu-fiu-fiu — énekelte a kismadár, és átröppent egy másik fára.
Tavgat is odament ahhoz a fához. Ahol megszólalt a kismadár, odament
Tavgat is, és kérte, bocsásson meg neki. Hosszú volt a nappal — de egyszer
mégis végeszakadt. Gurult- vándorolt a nap, aztán ő is pihenni tért. A szél is
elszunnyadt, elpihent, sötétség borult a tajgára, a kismadár meg egyre
énekelt, az asszony meg ment a nyomában, és egyre kérlelte:



— Bocsáss meg, kicsi lányom! Bocsáss meg nekem, kicsikém!
Végül olyan sűrű vadonba ért, hogy még járni is alig lehetett. Az ágak
Tavgat lábába kapaszkodtak. A gallyak az arcába csapódtak, és véresre
karmolták. „Fordulj vissza, Tavgat” — susogták. De az asszony csak ment
tovább, és kérlelte a gyermekét. Ekkor egy szakadékhoz ért: mély volt, nem
látott a fenekére, és olyan széles, hogy a szarvas se tudta volna átugrani.
— Fordulj vissza! — mondta a szakadék az asszonynak.
De Tavgat nem hajlott a szóra; nekifutott és átugrott a szakadékon, aztán
továbbment a kismadár után. Hamarosan egy másik szakadék állta el az
útját. Háromszor szélesebb és háromszor mélyebb volt, mint az előző. Mit
legyen most már?
Ha megvárja a reggelt, elveszíti szem elől a madárkát, és még csak fejszéje
sincs, hogy egy fát kivágjon pallónak. Hiszen csupán a vadászkését vitte
magával. Mégis belefogott a munkába. A késsel vágta, faragta az egyik
vastag fenyő derekát. Hajnalig dolgozott. Keze véresre tört, kése kicsorbult,
de amit akart, elérte. A fenyő ledűlt, keresztbe feküdt a szakadék fölött, és
Tavgat átment rajta a túlsó partra.
Itt virradt rá a reggel. A kismadár elhallgatott. S íme, egyszer csak mit lát az
asszony? Egy nagy szikla mellett parányi kislány feküdt, sebekkel borítva,
reszketve a hidegtől. A sziklán meg egy hosszú-hosszú kígyó kúszott a kicsi
lány felé, támadásra készen.
— Ne bántsd a gyermeket! Hozzá ne nyúlj a kicsihez! — kiáltott fel Tavgat.
A kígyó fölemelte a fejét, és rásziszegett az asszonyra.
— Miért zavarod meg a vadászatomat? Menj el innen tüstént, mert

különben megmarlak.
— Csak ne siess úgy — válaszolta Tavgat. Aztán egykettőre lenyisszantotta
a fekete varkocsát, és megmutatta a kígyónak.
— Megtaláltam a kicsinyedet. Ha nem adod nekem a kisleányt, a tűzbe

vetem a fiadat!
Bár a kígyó mérges volt, szerette a gyermekét. Megijedt és így szólt az
asszonyhoz:
— Jól van, vidd a kisleányt, csak add vissza a kicsinyemet. Tavgat úgy is 
lett. Ledobta a fűre a varkocsát, és karjába kapta a kisleányt. A kígyó 
megnyalta a fekete hajfonatot, és látta, hogy  becsapták. Sziszegni kezdett 
olyan hangosan, hogy a fáról lehullottak a levelek. Farkával a földre sújtott, 
és egy szempillantás alatt a sziklán termett. A szikláról az asszony vállára 



dobta magát, a kést kiverte Tavgat kezéből, a nyaka köré tekeredett, és 
kiöltötte rettenetes fullánkját.
De Tavgat mégsem adta oda a kislányt. Egyik kezével szívére szorította a
gyermeket, a másikkal pedig megragadta a kígyó torkát. Úgy megszorította,
hogy a kígyó nyelvét kiöltve, holtan hullott a lába elé.
Ekkor Tavgat megszoptatta a gyermeket, és a tóhoz futott.
Nedvdús leveleket tépett, a kicsi lány sebeire rakta, aztán hazavitte.
Beletette a bölcsőbe, és egész álló éjjel ringatta, becézgette és énekelt neki.
Reggel friss gyógyfüveket szedett. Addig dörzsölte, amíg levet nem
eresztettek. A kislány megitta, és gyógyulni kezdett. Egy reggel aztán
vidáman ébredt. Ránézett az asszonyra, elmosolyodott, és „Édesanyám”-
nak szólította.
Tavgat sírva fakadt a boldogságtól, és sokáig, nagyon sokáig csókolgatta a
gyermeket. Azután karjára kapta, és elfutott a folyóhoz. Amikor a víztükör
fölé hajolt, két arcot látott — nagyon szépek voltak, és nagyon hasonlítottak
egymáshoz.
— Kislányom, édes kicsi lányom — suttogta az asszony. Tavgat újra
megfiatalodott, szebb lett mint valaha, és jobb mint bárki a faluban. Három
kicsi árvát odavett magához a jurtába, neveli, gondozza őket, talán még a
szülőanyjuknál is jobban.
Most már jól tudja, mit jelent a „Tir-tir-tir-fiu-fiu-fiu”. S amikor az erdőben
fölhangzik az ének, azt mondja a giljakoknak:
— Igazuk van a mi kismadarainknak. Nem szabad csak magunkat
szeretnünk. Mindenkit, a gyermekeinket is szeretnünk kell. Nem a szépség
— a jó szív teszi az embert.



A MEDVE ÉS A BURUNDUK
Valamikor réges-régen a burunduk egészen vörös volt.
Egy szép napon éppen ott ugrabugrált a fákon, aztán lement egy kicsit
sétálni a földre.
A földön találkozott a medvével. Beszélgetni kezdtek erről- arról.
Azt mondja a medve a kicsi vadnak:
— Nagyon félek a vasnyilaktól, amivel az ember lövöldözni szokott. De ha

olyannal lő, aminek a hegye fából van, akkor nem ijedek meg.
A burunduk így válaszolt:
— Én a vasnyilaktól sem félek. Kicsi vagyok, és a nyilak elrepülnek

mellettem.
A medve elgondolkozott, aztán így szólt:
— Amikor az ember egyetlen kutyát uszít rám, nem ijedek meg, de ha sok

kutya támad meg, akkor nincs menekvés.
— Ha rám sok kutyát uszítanak — mondta a burunduk —, akkor nem félek,

viszont egyetlen kutya mindig összetapos.
A medve rettenetesen megharagudott a burundukra, amiért mindig
ellenkezett vele; mancsával ráhúzott a kis vad hátára, s bizony ott maradt a
körme nyoma.
A medve nagyot ordított, aztán elvonult a hegyekbe. A burunduk hátán
pedig azóta is látszik az öt csík.



VOLT EGYSZER EGY ÖREGEMBER MEG EGY
ÖREGASSZONY

Volt egyszer egy öregember meg egy öregasszony. Szegények voltak, és
sokat éheztek. A jó ételnek még a szagát sem ismerték. Ha döglött halat
vetett a víz a partra, felszedték, megették azt is.
Volt egy lányuk. Észre sem vették, hogyan, hogyan nem, egyszerre csak
szép leány lett. Így éltek hármasban. Azt ették, amit a föld adott, meg amit a
víz adott.
Egy tavasszal nagyon éheztek. Nem volt a házban semmi élelem.
Az öregember lement a tengerhez, és sokáig járkált a parton. — Csak
legalább egy döglött halat látnék már a homokban. Sokáig járkált, keresgélt,
de semmit sem talált.
A parton egy nagy kő hevert. Az öreg ráült, és fejét a tenyerébe hajtotta.
— Hogy menjek haza? Öreg feleségemnek, szépséges leányomnak mit
adjak enni?
Ezt mondogatta sokáig és csak üldögélt. Aztán még egyszer utoljára
reménykedve a tenger felé nézett.
A tenger egyszeriben félelmetessé vált. Úgy forrt a vize, mint a katlanban.
Egyszerre csak hatalmas bálnát vetett a partra. Utána kiugrott a partra a
tenger hat gazdája oroszlánfóka képében, és felszabdalták kardjukkal a
bálnát, majd ismét eltűntek a tengerben.
Az öregember elbújt a kő mögé, és még a lélegzetét is visszafojtotta. Aztán
odakúszott a bálnához, és látta, hogy döglött, mellette meg egy kard hever.
— Ó — örült az öregember —, rám talált a tengeri szerencse.
Felvette a kardot, levágott egy darab húst, hazavitte és odaadta az
öregasszonynak. A kardot az öregasszony egy nagy fiókba rejtette, aztán
felszította a tüzet, megfőzte a bálnahúst, és enni adott az öregének is és a
lányának is.
Jóllakott az öregember, elaludt, s az öregasszonyt is elnyomta a buzgóság.
A leány meg kiment a kunyhóból.
Hajnalban felébredt az öreg meg az öregasszony, hát látják ám, hogy nincs
az ágyban a leány. Egymásra néztek, aztán sírva fakadtak:
— Hova ment a gyermekünk?



Amint a nap felkelt, keresésére indultak, de bizony hiába keresték késő
éjszakáig.
Amikor hazaértek, ott ült a lányuk a küszöbön, és szomorúan nézett rájuk.
— Ó, gyermekem, gyermekem, hol voltál idáig? — kérdezte tőle az

öregasszony. A leány mintha megnémult volna, csak a kezét tördelte, és
nem felelt.

Aztán bementek a szobába. Egyikük sem tudott aludni, egyikük sem szólt,
csak a keserűség kínozta mindhármukat.
A leány egyszerre csak felkelt, az ajtóhoz ment, és amint átlépett a
küszöbön, egyszerre eltűnt.
Többé nem is tért vissza a szülői házba.
Újból beköszöntött a tavasz. Egyszer, amint az öreg a tengerparton halat
keresgélt, az ismert kőhöz ért.
Megpihent, közben a tengert nézte és elveszett lányára gondolt: „Ó, bár
jönnél fel a tenger mélyéről!” — suttogta.
És a tenger megint egyszeriben félelmetessé vált. A vize úgy forrt, akár a
katlanban.
Egyszerre csak a hullámokkal a tenger hat gazdája emelkedett ki a mélyből,
és az egyiken ott lovagolt az öreg lánya.
Az öregembert reszketés fogta el, és sírva fakadt:
— Ó, gyermekem, gyermekem! Te a tenger fenekéről jöttél hozzám. Most

is hallgatni fogsz talán?
Akkor a lány így szólt:
— Nem, most beszélni fogok, figyelj jól. Apám, te megharagítottad a

tenger gazdáit. Elvetted a kardjukat. Ezért szenvedek én. Menj haza,
mondj el mindent anyámnak. Egy év múlva gyere el ehhez a kőhöz...

Hazament az öregember. Otthon a feleségének ezeket mondta:
— Lányunkat a tenger gazdái zálogban tartják. Hogy visszatér-e valaha

hozzánk — nem tudom. Meghagyta, hogy csak egy év múlva menjek el
ismét a nagy kőhöz.

Újra tavasz lett. Az öreg lement a tengerpartra az ismerős kőhöz, és sokáig
elnézte a vizet.
— Ó, gyermekem, gyere fel hozzám a tenger mélyéről, amint ígérted.
Egy hatalmas hullám a parthoz csapódott. Utána megjelent a lánya, a tenger
egyik gazdájának hátán lovagolva odaúszott a parthoz.



Az öreg nézte, és nem hitt a szemének. A lánya haja még hosszabb lett, arca
még szebb, mint azelőtt, a karján pedig egy kis gyermek ült és mosolygott.
A leány magához szorította a gyermekét, és így szólt:
— Apám, többet ne gyere ide. Ha jössz is, többé nem láthatsz. Én a Tenger
Gazdájának a felesége lettem, övé e gyermek is, a fiam. Mondd meg
anyámnak, hogy jól élek, és ne bánkódjék. Ezután nem fogtok szükséget
érezni semmiben. Ha húst akartok, gyertek le a partra, mindig küldök
döglött borjúfókát. Ne féljetek semmitől, vigyétek el, egyétek meg!
Az öreg sírva ment haza. Otthon így szólt a feleségéhez:
— Lányunkat feleségül vette a Tenger Gazdája, már fia is született. Soha
nem tér hozzánk vissza. Arra kér, hogy ne búslakodj. Még azt is mondta,
hogy ezután semmiben sem látunk hiányt.
Amit a leány mondott, beteljesült. Még sokáig élt az öregember meg az
öregasszony. A tengeri szerencse állandóan velük volt. Akármikor ment az
öreg a partra, talált döglött borjúfókát. Ették a húsát, zsírját. Végre
megismerték a finom étel illatát. Lányukat többé nem látták. Bőségben
éltek, s mikor nagyon megöregedtek, egymás után meghaltak.



VOLT EGYSZER EGY EMBER
Volt egyszer egy ember, akinek meghalt az apja, anyja és valamennyi
testvére. Egyedül nagyon unatkozott, ezért átment a szomszéd telepre
feleséget keresni. Egy asszony a földön guggolt, és éles késsel éppen
lazacot bontott. Minden lazacból öt jukolát hasított. Jól dolgozott, gyorsan,
ügyesen. Alaposan megnézte az ember az asszonyt, s nagyon megtetszett
neki. Leült melléje, kivette zsebéből a dohányzacskót, és pipára gyújtott.
Amikor elszívott egy pipa dohányt, így szólt:
— Ügyes vagy le, asszony. Öröm nézni, ahogy dolgozol.
Az asszony elszégyellte magát, félrefordult, és egy szót sem szólt. Akkor az
ember újra megszólalt:
— Messziről jövök. Nagyon elfáradtam. Hol a házad? Vendégségbe akarok

menni hozzád.
Az asszony felnevetett, és így szólt:
— Keresd meg a falu felvégén a legszélső házzal szomszédos házat. Abban

lakom én.
— És kivel laksz? Egyedül vagy rokonokkal? A házadban fontos beszédem

lesz veled.
Lehajtotta fejét az asszony, és úgy válaszolt.
— Bátyáimmal és nővéreimmel lakom együtt.
Az ember elment a felvégre, megkereste az utolsó házzal szomszédos házat,
kinyitotta az ajtót, és látja, a gazdáék olt ülnek a tűzhely körül s
foglalatoskodnak. A fivérek nyílhegyeket erősítettek a nyílvesszőkhöz, a
nővérek pedig fókabőrből topánkat varrtak. Az ember így szólt:
— Vendégségbe jöttem hozzátok. Most láttam éppen a húgotokat. El

akarom venni feleségül.
A ház gazdái hallgattak, csodálkoztak, nézték a vendéget. Akkor az ember
megint megszólalt:
— Adjátok hozzám a húgotokat. Jól fogunk együtt élni.
— Rendben van — felelte a legidősebb fivér —, ha szót értesz vele, vedd

csak el feleségül.
Felnevetett örömében a vendég, nevettek a ház gazdái is, ahogy a nevető
embert nézték.



A legidősebb nővér kondért akasztott a tűzhely fölé, teát főzött, friss jukolát
hozott — teázni kezdtek, s kérdezgették egymást, hogy mi hír, mi újság. Így
üldögéllek sokáig a tűznél és beszélgettek.
Estefelé hazatért a legfiatalabb leánytestvér. A legidősebb bátyja így szólt
hozzá:
— Ez az ember eljött hozzánk vendégségbe, és el akar téged venni
feleségül. Hozzá mész-e?
Elszégyellte magát az asszony, hallgatott és egy szót sem szólt. Ekkor aztán
megszólalt a vendég:
— El akarlak venni feleségül, és elviszlek a magam házába. Hozzám jössz?
Ha beleegyezel, ne fordulj el tőlem, inkább gyere, szívjunk el közösen egy
pipát, együnk egy tálból jukolát, aztán elmegyünk innét, és öreg napjainkig
együtt fogunk élni.
Hallgatott az asszony egy ideig, aztán odament a vendéghez, és így szólt:
— Aztán mindig kímélni fogsz? Mindig jó férjem leszel? S ha gyereket
szülök neked, jó apja leszel-e?
Az ember így válaszolt:
— Igen, öreg koromig kímélni foglak, jó férjed és a gyermekemnek jó apja
leszek.
Akkor az asszony a pipa után nyúlt, és elszívott vele közösen egy pipa
dohányt, aztán vette a tálat, és egy tálból evett vele jukolát.
Másnap az ember elvitte az asszonyt a maga házába.
Attól kezdve együtt éltek. Egy esztendő múltán fiuk született. Az anya
nagyon boldog volt. Tejjel mosdatta, nyúlbőrrel törülgette a csöppséget, és
fülébe csendes dalokat da-lolt... Az ura vadászni járt, tengeri és erdei
vadakat lőtt, és egész zsákmányát hazahordta.
Így éltek néhány évig. A gyerek már nagy fiú volt. Eljátszadozott,
játéknyilakat készített, és azokkal lövöldözött.
Egyszer aztán az apja üres kézzel tért meg a tajgából. Otthon is kevés volt
az étel. Az asszony nagyon elszomorodott.
— Talán elhagyott a szerencse? Még soha nem fordult elő, hogy üres kézzel

térsz haza.
Az ura hallgatott, lefeküdt a lócára, és úgy tett, mintha aludna. Másnap
megint elment a tajgába. Hazatérve csak egy kis darab nyúlhúst hozott, és
odaadta a gyereknek.
A felesége ismét megkérdezte:



— Hát elhagyott a szerencséd? Hová lett a zsákmányod?
Ekkor a férj megharagudott, nagyot ütött a feleségére, és többé nem akart
szót váltani véle semmiről sem.
Attól kezdve rossz ember lett belőle. Akár kövér, akár sovány vadat ejtett,
egymaga ette meg, s ami megmaradt belőle, elrejtette a tajgában. Az
asszony éhezett és sírt a gyerekkel együtt, de az apa szívéből mintha valaki
kitörölte volna a szánalmat...
Egyszer három napig várták, hogy hazatérjen a tajgából, de hiába várták.
Az asszony már nagyon beteg volt. Nehezen kell fel a lócáról, felöltöztette
a gyerekei, és kiment vele a tengerpartra.
A gyermek megkérdezte:
— Anyám, hová megyünk?
Az anya azt felelte:
— Megmutatom neked a szülőfalumba vezető utat. S elmész majd oda. Van

ott egy ház a felvégen, megtalálod. Előtte is van még egy ház, azt is
megtalálod. Abban laknak a rokonaink, kérj tőlük szállást és eledelt.
Nekem már nincs erőm, én elmegyek a tajgába meghalni.

Sírva fakadt a gyermek, de nem mert ellentmondani az anyjának. Elindult
az úton, amelyet az anyja mutatott. És az anyja is sírva fakadt, sokáig állt
mozdulatlanul egy helyben, s nézett a lassan távolodó gyermek után.
Estefelé hazatért az ember a vadászatról. Amikor bement a házba, látja,
nincs otthon sem a felesége, sem a gyereke. Késő éjszakáig várt rájuk, de
nem jöttek vissza. Akkor aztán sírva fakadt, s öklével verte a fejét.
— Hol keressem most a feleségemet? Hol keressem a fiam? Én vagyok az
oka, hogy elhagytak.
Sok idő telt el. Egyszer nyáron az ember a tajgában vadászott. Nagyon
elfáradt, és leült egy nagy fenyő alá. A felesége jutott eszébe és a gyermeke,
s arcán végigfolytak a könnyek. Egyszer csak a fenyő egyik ágára egy
kakukkmadár szállt, egyet-kettőt kakukkolt, majd emberi hangon így szólt:
— Én férjem, miért ülsz ily szomorúan, miért sírsz, és könnyeidet miért
nem törülöd le itt e fa alatt? Hiszen most nincs semmi gondod és családod
sincsen. Ha kövér vadat ejtesz, kövéret eszel, ha soványat ejtesz, sovány az
eledel. Házadban most senki sem sír éhesen, senki sem vár zsákmánnyal
haza. Fiadat többé nem látod, feleséged meg az erdőben él és énekelget:
kakukk, kakukk, kakukk ...
Az ember hallja a szavakat, de nem hisz fülének.



— Te vagy a feleségem, a feleségem? Ha te vagy a feleségem, ölts magadra
emberformát, térj vissza hozzám, és a fiunkat is hozd vissza.
A kakukkmadár újból kakukkolni kezdett:
— Kakukk, kakukk, kakukk, többé nem leszek a feleséged, én a holtak
birodalmába költöztem, és a gyermekről sem mondok neked semmit. Élj
magad, egyél zsírosat, soványat, bennünket ne keress, vigasztald meg
magad, kakukk, kakukk, kakukk, kakukk.
Egyedül élt hát az ember. Sok-sok év lelt el. Az ember búslakodott, sírt,
feleségét és fiát nem tudta feledni.
Egy napon aztán beállított hozzá egy szép ifjú. Szótlanul odament az elülső
lócához és leült. Az ember már nagyon öreg volt. Amikor jól megnézte a
jövevényt, fiára ismert benne. Örömében sírva fakadt, és feléje nyújtotta
kezét. Az ifjú egy szót sem szólt, hanem felkelt és az ajtó felé indult. A
küszöbön megállt, és így szólt apjához:
— Miért ülsz ily szomorúan, apám? Miért sírsz? Talán nincs elég kövér

vadad? Sovány vadad kevés? Ha kevés, hát majd hozok neked tengeri és
erdei állatokat.

Ezután átlépte a küszöböt, és egyenesen a tajgába ment. Amikor ahhoz a
fenyőhöz ért, amelynek ágán a kakukkmadár apjának kakukkolt, levágott
egy ágat a fáról, a gyökere alá szúrta, aztán kihúzta. A fa tövén egy kis lyuk
támadt. Akkor újra bedugta az ágat a résbe, és mikor kihúzta, a lyuk
megnagyobbodott. Akkor az ifjú bemászott a lyukba. Először a nagy
sötétben semmit sem látott, aztán szeme előtt egy kis tó tűnt fel. Elindult a
tó partján. Egyszer csak látja, hogy anyja megy előtte, és egy vödröt tart a
kezében. Lehajolt, valamit fölemelt a földről, s a vedrébe tette. Ekkor
elkiáltotta magát az ifjú:
— Édesanyám, hadd nézzek rád, olyan régóta kereslek.
Az asszony meghallotta a hangot, megijedt, futásnak eredt. De kevés volt az
ereje, hamar elfáradt, leült a földre, a vödröt meg a ruhája alá rejtette.
Amikor a fiú közel ért hozzá, lába elé vetette magát.
— Anyám, megismersz?
Az anya így válaszolt: — Nem, nem ismerlek.
— Mi van a vödörben, hadd nézzem meg!
— Nem, nem, gyermekem, nem mutatom meg, szétszórod, eldobod, és én

éhen veszek. Szánj meg, ne kérdezősködj...
— Anyám, elviszlek innen, gyere vissza apához!



— Nem, nem, gyermekem, nem megyek el veled. Csak itt találkozhatunk; a
földön én nem élhetek.

Így szólt, s fejét fia térdére hajtva, mélyen elaludt. Akkor a fiú kivette anyja
ruhája alól a vödröt, s látta, hogy teljesen üres.
Felállt és öklével homlokára ütött. Megértette, hogy anyja csak emberi
alakját őrizte meg, de valójában már halott.
Még sokszor eljött azután hozzá, és apjáról sem feledkezett meg. Tengeri és
erdei vadat vitt neki, télire gazdag készletet hagyott nála. Így gondoskodott
róla élete végéig. Lakni pedig ott lakott, ahol anyja született.



MESE A DALIÁRÓL
Réges-régen sziget volt a Fekete-tenger közepén. A középső szigeten egy
kétágú vörösfenyő magaslott: az egyik ága napnyugatnak, a másik pedig
napkeletnek hajolt.
Szép, napsugaras, csendes nap virradt fel. Azon az ágon, amely a kelő nap
felé hajolt, egy bölcsőben kicsi gyermek ringott. Napkelet felől kilenc
hattyú, napnyugat felől pedig kilenc daru repült a bölcsőhöz. Odaértek,
megetették a gyermeket. Hattyútejen, darutejen nőtt-növekedett a csöppség.
Egy szép napon aztán már szűk lett számára a bölcső. Egyszer olyan sírásra
fakadt, hogy egész testet rázta a zokogás. A szíj, amivel a bölcső az ághoz
volt kötve, elszakadt, és a gyermek bölcsőstül a földre zuhant. Ahogy a
földön kiborult a bölcsőből, bizony még mászni is alig tudott. A szigeten
apró bogarakkal, lágy testű tengeri állatkákkal táplálkozott. Kis idő múltán
azután már járni is megtanult.
Egy napon egy csónak tűnt fel a tenger felől. Amikor partot ért, a benne ülő
ember meglátta a gyermeket. Amikor a gyermek is észrevette az embert,
megrémült és elbújt a vörösfenyő két gyökere közé. Az ember odament a
vörösfenyőhöz. és keresgélni kezdte, hol lehet. Amikor végre megtalálta a
kicsit, így kiáltott fel: — Ó, milyen gyönyörű gyermek. Te leszel az én
boldogságom.
Fogta a kicsit, és a csónakhoz vitte és beleültette. Aztán a vízre lökte a
csónakot, és elindult hazafelé. Sokáig úszott a víz hátán a csónak, egyszer
csak látja a gyermek: föld feketéllik előttük. Csupán egyetlen ház állt a
parton — szép, takaros házacska. A házból egy asszony lépett ki, és futva
indult a
víz felé.
— Férjemuram, hoztál-e gyermeket?
Az ember így felelt:
— Hoztam. Ott ül a csónakban. Eredj, hozd be szaporán.
Az asszony bevitte a házba a gyermeket. A gyönyörű csöppség ott
futkosott, játszadozott a szobában, aztán egyszer csak így szólt: —
Édesanyám! Édesapám! Csináljanak nekem íjat meg nyílvesszőket!
— Hallod, öreg, készíts íjat meg nyílvesszőket. A fiunk vadászatot akar

játszani. Lő majd madarakat és vadakat — mondta az asszony.



A gyermek egyre gyorsabban növekedett. Napról napra nagyobb lett. Egy
napon aztán így szólt az édesapa:
— Holnap elmegyek. Ketten maradtok itthon a fiammal. Fiam! Messzire ne

menj el itthonról. Itt játssz, itt lövöldözz a madarakra a ház körül.
Leszállt az este. Lefeküdtek. Amikor reggel fölkeltek, az ember így szólt:
— Asszony, nyomban indulok, hogy megvívjak az ördöggel, aki régen

megölte a szüleimet. Egy esztendő múlva visszatérek. Ha eltelik az
esztendő, és nem jövök meg, ne várj — meghaltam.

Vette az íját és nyilait és elindult. Ketten maradtak otthon: az asszony és a
gyermek. Letelt az esztendő. A fiú egy napon így szólt az anyjához:
— Édesanyám, úgy vélem, édesapám nem bírt meg az ördöggel. Elmegyek

én is, és megvívok vele.
Az asszony így szólt:
— Fiam! Magam maradjak itthon? Félek egyedül.
— Édesanyám! El kell mennem. Édesapámat megölte az ördög — felelte a

fiú.
— Hát ha így van, mit is lehetnél mást? Menj csak mondta az asszony.
Amikor reggel fölkeltek, a fiú útnak indult. Fogta az íját, a nyilait, és
sítalpon nekivágott az útnak. Sokáig ment. Beesteledett. S ekkor egy vastag
törzsű vörösfenyőt pillantott meg. Odament a fához.
— Ez a vastag törzsű vörösfenyő jó éjjeli szállást ad majd. Itt megalszom —

mondta a legény.
Sokáig aludt. Amikor fölébredt, hirtelen szárnysuhogást hallott a magasból.
Valami letelepedett a fára, hallatszott, ahogy kaparászik.
— O-ho-hó! Hiszen fogott a csapdám valamit. Friss emberszagot érzek.
Nem más, maga az ördög szállt le a fára.
Föl akart kelni a legény, de nem bírt; keze, lába fogva volt. Az ördög
leereszkedett a földre, és a legényt vashálóba dugta. Aztán a hálót a hátára
vetette, és megindult vele. Jó sokáig ment. Egy nagy folyó mentén ment
vele, egyre csak fölfelé. Az ördög haladt szaporán, míg csak egy nagy
házhoz nem ért.
Három fia volt az ördögnek, az egyiknek két feje volt, a másiknak három, a
harmadiknak meg hat.
Az ördög így szólt hozzájuk:
— Elfáradtam. Segítsetek! Ez a legény zsíros falat. Sok embert vittem már
a hátamon, de egyik sem volt ilyen nehéz, mint ő. Jó súlya van a legénynek,



fogjátok csak, és tegyétek le a földre. Egy daliának a fia. Nagy ellenségünk.
Óvatosan vigyétek be a házba.
Az ördög fiai bevitték a legényt a házba, és letették a padlóra.
— Gyerekek! Holnap reggel megöljük. Zsíros falat lesz. Hozzátok ide a
kutyákat, majd vigyáznak rá — mondta az öreg ördög. Az ördögfiókák két
kutyát vezettek elő, azután aludni tértek. A legény meg így fohászkodott
magában:
„Vaspatkány, őseim oltalmazója, jer elő, segíts rajtam, mert különben megöl
az ördög. Gyere elő gyorsan a föld alól. Szabadíts ki a vashálóból.”
Kis idő múlva patkánycincogás hallatszott a föld alól. A patkány megjelent,
és szétrágta a vashálót. A legény kiszabadult.
Az ördögnek volt egy óriási pörölye. A legény fejbecsapta vele az öreg
ördögöt, és így szólt:
— Öreg ördög! Kiszabadult a medvéd. Talpra, szaporán!
Az ördög megrémült és felugrott.
— Gyerekeim, gyerekeim! Kiszabadult a medvénk — kiáltozta.
Fölugrottak az ördögfiókák is. A legény kifutott az utcára, és onnan
kiáltotta:
— Öreg ördög, gyere ki! Vár a dalia fia. Megverekszünk.
Az ördög kiment a legényhez, aki ekkorra már fölhúzta páncélkesztyűjét.
— Kezdjük hát a harcot!
A legény megragadta páncél kesztyűjével az ördögöt. Elkezdődött a
párviadal. De az ördög nem bírta sokáig, megszólalt
— Fiam, elég volt, hagyjuk abba.
A legény így szólt:
— Dehogy hagyjuk abba! Ha én leszek az erősebb, megöllek. Ha te leszel

erősebb, te ölsz meg.
Folytatták a harcol. Végül is a legény páncélkesztyűjével kettéroppantotta
az öreg ördögöt. Az ördög meghalt.
Ekkor a kétfejű fia jött ki a házból. A legény megkérdezte:
— Hogyan verekedjünk?
— Gyere, állj ki ökölharcra velem - felelte az ördögfióka.
— Tiéd az első ütés — mondta a legény.
Az ördög odavágott. A legény bokáig a földbe süppedt. Ezután a legény
ütött. Bezzeg az ördög jó térdig a földbe szaladt. Meg is szólalt:
— Elég volt, hagyjuk abba. Nem bírom tovább.



De a legény így szólt hozzá:
— Dehogy hagyjuk abba. Mindnyájatokat megöllek. Elég sok embert

elpusztítottatok. Még egyet ütök. — És ezzel odavágott a jobb kezével.
Az ördögfiókának abban a szempillantásban lerepült mind a két feje.

Ekkor megjelent a legény előtt a háromfejű ördögfióka, és így szólt hozzá:
— Hát velem hogy fogsz megverckedni?
— Ahogy akarod, úgy verekszünk — felelte a legény.
Egymásnak rugaszkodtak. Sokáig szorongatták egymást. A körös-körül álló
fákat már mind kidöntötték, és a földet is rettentő módon föltárták. Egyszer
aztán megszólalt az ördög:
— Pihenjünk.
— Nincs pihenő — felelte a legény.
Sokáig küzdöttek. A legény letépte az ördög egyik fejét. Aztán folytatták
tovább a harcot. A legény leszakította az ördögfióka másik két fejét is, de
mire végzett, rettenetesen kifáradt, és a vér is eleredt a torkából. Egy fához
támaszkodott, hogy megpihenjen. Ekkor hirtelen asszonyi hangot hallott a
feje fölött. Fölnézett s a lombok közt ülő daru hátán az édesanyját
pillantotta meg.
— Fiacskám! Fogd ezt a kis csomagot. Amit találsz benne, arra igen nagy
szükséged lesz. Kend meg vele a kezed és a lábad.
A legény vette a kis csomagot, kibontotta és megnézte, mi van benne. A
csomagban jávorszarvas-zsírt talált. Ezzel aztán megkente a kezét és a
lábát, azt pedig, ami megmaradt, megette. Érezte, hogy ereje visszatért.
— Elmegyek, megvívok a hatfejű ördöggel — mondta a legény, s el is
indult, hogy megkeresse az ördögfiókát.
— Megverekszel-e velem? — kérdezte a legény.
A hatfejű ördögfióka így felelt:
— Barátom, van egy leánytestvérünk. Ha nem verekszel velem, hozzád
adom feleségül.
De a legény csak ennyit mondott:
— Nem kell nekem a leánytestvéretek feleségül. Hiszen ő is hozzátok
tartozik, ő is ördög. Amíg felnőttetek, mindnyájan csak embert ettetek. A
húgotok is emberhússal élt. Nem kell nekem feleségül. Gyere, verekedjünk
meg. Ha te leszel az erősebb, megölhetsz; ha én leszek erősebb nálad, akkor
én öllek meg. No, gyere csak, kezdjünk hozzá.



Egy nap, egy éjszaka viaskodtak. Körös-körül mindent letaroltak. A fákat is
mind kidöntögették. Ahol völgyek voltak, hegyek keletkeztek, ahol meg
hegyek voltak, völgyek támadtak. A legénynek sikerült levágnia az
ördögfióka kél fejét. Folytatták tovább a harcot. A harmadik fejet is
lenyisszantotta.
Ekkor így szólt az ördög:
— Elég lesz. Hagyjuk abba a párviadalt. Szolgád leszek. Ha valaki ezután

verekedni akar veled, segítek neked. Ha mi ketten együtt harcolunk,
semmiféle ördögtől vagy embertől nem ijedünk meg, bármilyen erős
legyen is.

A legény így felelt:
— Nem, nekem nem kell az ördögfiókák barátsága. Folytassuk csak a

harcot. Ha nem bírom, ölj meg. De ha te nem bírod, én végzek veled.
Kelj fel szaporán, folytassuk a viadalt.

Ismét egymásnak rontottak. A legény így fohászkodott:
— Segíts nagy szellem. Ha az ördögök életben maradnak, minden embert

fölfalnak.
Sokáig viaskodtak. A legény odasújtott az ördöghöz, és még egy fejét
levágta. Aztán ismét rásújtott, és az ötödik fejet is lenyisszantotta. Az utolsó
csapással azután a hatodik fejétől is megszabadította az ördögfiókát. Az
ördög holtan rogyott össze. Az ifjú dalia odament a fához,
nekitámaszkodott és alaposan kifújta magát.
— Most már életben maradok. Az erdei szellem segített rajtam, és így

legyőzhettem az ördögöket.
Itt a vége, fuss el véle.



A KÉT BÁTOR EMBER VITÁJA
Élt egyszer két nagyon erős ember. Mindegyikük igen nagyra volt az
erejével. Gyakran vitatkoztak, kérkedtek egymás előtt a bátorságukkal.
Egyszer így szólt az egyik:
— Gyerünk ki az erdőbe, és éjszakázzunk ott, ahol az ördög meg szokott
jelenni. Majd meglátjuk, ki a bátrabb közülünk.
A falu mellett egy forrás fakadt, s a csobogó víz túloldalán magas
hegycsúcs emelkedett. A hegy lábánál volt az a hely, amelytől mindenki
rettegett.
Mielőtt a nap leáldozott, a két ember kiment a hegy lábához. Semmilyen
fegyvert nem vittek magukkal a késükön meg azon a jó tíz rőfnyi szíjon
kívül, amit borjúfóka-bőrből hasítottak.
Amikor a hegylábhoz értek, fát szedtek, és tüzet gyújtottak, mindegyikük
külön-külön. Elővették a késüket, és letették a földre, jó messze a kezük
ügyétől. Aztán kibontották a kötelet, az egyik végéhez odakötötték
magukat, a másik végét pedig egy fához erősítették, úgyhogy azért a tűz
mellett maradhassanak.
Éjfélkor rettenetes zajra riadtak — s látták, valamilyen szörnyeteg tart
feléjük. A szörnyeteg útközben letördelte a fák koronáját, és iszonyatosan
bömbölt.
Az egyik ember megkérdezte a társától:
— Félsz, cimbora?
— Dehogy félek! — felelte a másik.
Ekkor a másik kérdezte meg:
— Hát te félsz-e?
— Már hogyan félnék? — felelt az is.
Az ismeretlen szörnyeteg ijesztő bömböléssel már egészen közel ért
hozzájuk, de ők csak egyre kérdezgették egymást: „Félsz-e?"’
És mind a ketten „nem”-mel válaszoltak.
Így kérdezgették egymást egészen addig, amíg össze nem estek a
rémülettől.
Hajnalban, amikor egyikük magához tért, észrevette, hogy verítéktől vizes
ruhája szinte a testéhez fagyott. Ahogy szétnézett, látta, hogy a földet
alaposan összemarcangolta kezével maga körül, és még a bokrokat is



kitépte. Megértette, hogy félelmében minden áron el akart menekülni, de a
szíj nem engedte. Fölkelt, kioldotta a szíjat, és elment, hogy megnézze a
társát. A másik is el akart futni szörnyű félelmében, de ő is úgy járt, mint az
első, a szíj őt sem eresztette.
Ez után az eset után igen-igen jó barátok lettek, és többé sohasem hencegtek
egymás előtt.



A VADÁSZBA SZERELMES MEDVE
Az öreg giljakok így mesélik ezt a történetet a bátor vadászról, Tevrinről és
a medvéről, amelyik beleszeretett.
A vadász ott élt a végtelen tajgán, s a többiek csak elvétve látták otthon, a
telepen. Úgy beszélték, hogy minden esztendőben elejtett legalább négy
medvét, s életében már több mint ötven mézevőnek nyúzta le a bundáját.
Magányosan járt medvevadászatra, csupán a giljakok ősi fegyverét, a
"kah"-nak nevezett lándzsát vitte magával. Ezt a fegyvert a fiatalabb
nemzedék ma már nem is ismeri. Tevrinnek volt még egy jó hegyes
vadászkése és egy íja, amit a vállán hordott. Minden nyílvesszeje halálos
pontossággal találta el a célt, a vadmadarat csak úgy, mint a szarvast.
Kitűnő, szerencsés és rettenthetetlen vadász volt a fiatal giljak.
Az egyik koratavaszi napon is éppen medvenyomokat kutatott a tajgában;
több napon át követte a medvét, és végül elejtette.
A nap lassan a tengerbe ereszkedett, közeledett az éjszaka. Tevrin tüzet
rakott, elővette a dohányos szelencéjét és a pipáját. Ült a tűznél, és fújta a
füstöt. Az elejtett medve ott hevert mellette.
A közelben váratlanul ágropogás, nagy recsegés hallatszott, a tűz
föllobogott, és ekkor a lángok fényénél a rettenthetetlen Tevrin alig négy
lépésnyire megpillantott egy vicsorgó medvét.
Az állat képén végighúzódó sebforradásról a vadász nyomban felismerte azt
a ravasz nősténymedvét, amelyet néhány évvel azelőtt egyszer már nyomon
követett.
A vadásznak hirtelen az a régi hiedelem villant át az agyán
amely azt tartja: ha a nősténymedve szerelemre lobban a vadász iránt, és
maga keresi fel őt, akkor vége a vadásznak, a vad legyőzi, s a halott lelke a
nagy hegyek közé kerül, oda, ahol medvék élnek hegyi emberek képében.
Ott, a hegyekben lelke egyesül a nősténymedve lelkével, aki a felesége lesz.
„Nem, én nem akarok meghalni — gondolta Tevrin. — Nem akarom, hogy
a rokonaim áldozati ételeket hozzanak számomra, amikor a vadállat
szétmarcangolt. Élni akarok, és küzdeni fogok utolsó leheletemig.”
A vadász fölkapott egy fenyőgyökerei, a tűzre dobta, és vadászkését kezébe
kapva, fölpattant. A lángok megvilágították alakját, ahogy mindenre
elszántan, harcra készen várta ellenfelét.



De a vadállat elfutott a tűztől, és valahol a közelben elrejtőzött a
folyóparton. Onnan hallotta a zajt, a pocskolást Tevrin, olyasféle zajt,
mintha valaki teljes erővel végigvágódott volna a latyakos agyagon.
S a tűz fényében ismét megjelent a hatalmas vadállat. És milyen furfangos,
milyen csavaros eszű is volt ez a nősténymedve! A vízparton alaposan
meghempergette magát a híg agyagban, s a vadász még föl sem ocsúdhatott
a meglepetéstől, a medve a tűzbe rontott, végighengergett rajta vizes, sáros
bundájával, hogy kioltsa. A tűz kialudt, és a medve a nagy sötétségben
majdnem leverte lábáról Tevrint, de ő fürgén félreugrott, és késével
elmetszette a vadállat torkát.
A medve elzuhant, de estében súlyosan megsebezte a vadászt. Azért
mégiscsak Tevrin győzött. Minden erejét összeszedte, kivágott egy darab
húst a halott medvéből, aztán jó marék fonnyadt füvet tépett, leszakított egy
darab nyírfakérget, és mindezt a testére téve, átkötözte a sebét.
Tevrin ezután még sokáig vadászgatott, még eredményesebben és még
nagyobb szerencsével, mint azelőtt.



KULGIN
Réges-régen, azelőtt nagyon sok volt a hal, és mindenféle vadból akadt
bőségesen. A giljakok jukolát készítettek, s nagyon jól éltek. Mindenki a
maga számára készítette a jukolát, és elraktározta a hombárjában.
Egyszer azután töméntelen sok holló jelent meg valahonnan. A giljakok
nem tudtak tőlük eljutni a hombárokhoz. A hollók kilépték az emberek
kezéből a jukolát és fölfalták. A giljakokra sovány napok köszöntöttek.
Csak együtt, egymást védelmezve, husángokkal fölfegyverkezve tudtak
eljutni a hombárokhoz.
Aztán az egyik giljak, Kulgin nevezetű, egyszer valami csillogó, éles holmit
vett észre az egyik halom tetején. Fölvette, de nem tudta, hogy micsoda.
Megtapogatta és érezte, hogy kemény. Töprengett egy keveset, aztán a talált
holmival a fű közé suhintott. A fűszálak derékba törten dőltek le. Kulgin
gondolkozott egy kicsit, azután egy vastag fatörzsre sújtott rá. Azt is
kettészelte. A talált tárgy egy szablya volt. Kulgin fogta a szablyát, és
hazasietett vele.
A telepen egyre szaporodtak a hollók. Beköszöntött az ősz. A földet
vékonyka hótakaró borította. Ekkor Kulgin fogta a szablyát, kiment az
erdőbe nem messzire a teleptől, és elkiáltotta magát holló módra. A
madarak csapatostul repültek hozzá. Mikor odaértek, Kulgin aprítani kezdte
őket a szablyával, hogy csak úgy feketéllett a hó körülötte.
Alig maradt egy pár madár a rengetegből, s félelmükben azok is elrejtőztek.
Azóta félnek a hollók az emberektől. A giljakoknak ezután újra jól ment a
soruk.
Eltelt néhány esztendő. Együk napon az emberek vadász- ni mentek az
erdőbe, és nem tértek vissza. Holtan találtak rájuk a többiek, és
mindegyiknek hiányzott a nyelve.
Ekkor Kulgin kiment az erdőbe. Kivágott egy jó csomó fát, és estére
hatalmas tüzet rakott. Két tuskót is kivágott; egyiket a feje alá tette, a
másikat meg a lába és a tűz közé, hogy a lába a lángoktól védve legyen.
Aztán lefeküdt. Ahogy feküdt, hirtelen emberi kiáltást hallott. A kiáltás
egyre erősödött, egyre közelebbről hangzott fel. Amikor a hang már
egészen közel ért, Kulgin fölállt, megigazította a tüzet, és újra lefeküdt. A
szablyát persze a keze ügyébe helyezte.



Az ismeretlen közben egészen a tűzhöz ért, és úgy ordított, hogy a fák kérge
levált, és a levegőbe pöndörödött. Aztán a jövevény átugrott a tűzön,
odament a tuskóhoz, amely Kulgin lábánál hevert, és fölállt reá. Ahogy
Kulgin alaposabban megnézte, látta, hogy az ismeretlen nem más, mint
Halofint, a mókushoz hasonló furfangos ördög. A melle fehér volt, és
állandóan a száját nyalogatta. Kulgin megrúgta a tuskót. Az ördög lezuhant
róla. Kulgin ekkor kettéhasította a kardjával.
Ezután az emberek nem tűntek el az erdőben. Ismét jól ment a soruk.
Eltelt néhány esztendő. Egyik napon az emberek, akik a kis folyó gázlóján
keltek át, mindnyájan a vízbe fulladtak.
Kulgin a jó barátjával kiment a kis folyóhoz. Levetkőzött és lassan
megindult a gázlón keresztül, lábával óvatosan tapogatva a meder fenekét.
A vízből hirtelen óriási kéz emelkedett ki. és a lábánál fogva megragadta
Kulgint. Kulgin egy szempillantás alatt levágta szablyájával az óriási kezet.
Amikor körülnézett, észrevette, hogy egy kettévágott kis borjúfóka bukott
föl a víz színére. Ez a kis borjúfóka nem volt más, mint az ördög. Ezután
egyetlen ember sem fulladt többé a kis folyóba. Ismét jól ment a soruk.
Kulgin a szablyájával medvéket ejtett el, és húsukat odaadta a
falubelieknek. Egyik alkalommal az egyik medvének levágta a bal fülét, de
a medve megszökött tőle. Pár nap múlva a telep mellett a tenger döglött
bálnát vetett partra. Az emberek megtalálták, fölvágták a hasát. Az emberek
közt Kul- gin barátja is ott volt. A fölnyitott hasú bálnából egy ember bújt
elő. Az embernek hiányzott a bal füle. Odament Kulgin barátjához, és így
szólt hozzá:
— Kulgin szablyával öldösi a medvéket. Emiatt egyetlen megölt medve

lelke sem tér vissza a medvék falujába. Amikor másfajta fegyverrel ejtik
el őket, mindig visszatérnek. Azért jöttem, hogy leszámoljak Kulginnal.
Küldd ki ide hozzám.

A jó barát elment Kulginhoz, és így szólt hozzá:
— A bálna hasából egy ember bújt elő, akinek hiányzik a bal füle. Azt

mondotta, hogy te szablyával ejted el a medvéket, és a lelkük éppen
ezért nem térhet vissza a medvék falujába. Azt üzente, menj ki hozzá.

Kulgin tudta, hogy az a medve jött el hozzá, amelyiknek levágta a fülét.
— Gyere el velem, ülj le a közelben és figyelj — mondta a barátjának.
Elindultak. Kulgin barátja letelepedett a bálna közelében, és figyelni
kezdett. Kulgin odament a bálnához. Ahogy egészen közel ért hozzá, a



bálna hasából hatalmas medve ugrott ki, amelynek hiányzott a bal füle. A
vadállat bömbölve vetette magát Kulginra. De a vadász sem hagyta magát,
derekasan küzdött. Csak úgy aprította a mézevőt a szablyájával. A medve is
nagyon ügyes volt, keményen harcolt, de Kulgin végül mégis leterítette,
aztán barátjával együtt visszatért a telepre.
Az embereknek ismét jól ment a soruk.
Eltelt néhány esztendő. Egyik este a gyerekek kimentek az udvarra, és
nyomtalanul eltűntek. Az ördög ragadta-e el őket vagy más, senki sem
tudta.
Ekkor Kulgin így szólt a barátjához:
— Barátom, te nem vagy házasember, de nekem feleségem van és két fiam.
Ha véletlenül elpusztulnék, vedd magadhoz az asszonyt, és neveld fel az
apróságokat.
A jó barát beleegyezett. Este aztán Kulgin így szólt hozzá:
— Gyere, vigyük ki a fiaimat a partra. Hadd játszadozzanak ott. Mi ketten
meg valamivel távolabb leülünk a fűbe. Onnan majd jól látjuk őket.
Kivitték a gyerekeket a partra. Jómaguk meg letelepedtek, és figyelni
kezdtek.
Kis idő múlva valami hatalmas és vörös tűnt fel a tengerben, majd hirtelen
eltűnt. Pár perc se telt el, a parthoz egészen közel bukkant fel valami, majd
ismét víz alá merült.
Ekkor Kulgin így szólt a barátjához:
— Eredj, fogd a gyerekeket, és vidd őket haza.
A jó barát elindult; fogta a gyerekeket és elvitte őket.
Kulgin egészen a víz széléhez futott. Ekkor a víz fölemelkedett, kicsapott a
partra, és elborította vadászt.
Az emberek csak azt látták, hogy egy kis idő elteltével Kulgin fölrúgta
magát a vízből, de mintha valami súly húzta volna lefelé, ismét alábukott.
Aztán újra kiemelkedett a vízből egészen, majd ismét alámerült. Még
egyszer kiugrott a habokból, de most már csak térdig, aztán újra elmerült, és
nem jött fel többet.
Amikor elkövetkezett az apály ideje, az emberek a parton vörös kőből való
oroszlánfókát találtak, amelyet Kulgin kettéhasított. Ez az oroszlánfóka
maga volt az ördög. Kulgin kardja kettétörött a harcban. Az oroszlánfóka
egyik fele a vízben a vadász lábára esett, ezért merült el, fulladt meg
Kulgin.



Az emberek elvitték bátor társuk tetemét, és illő tisztelettel elégették.
És azóta a gyerekek este nyugodtan játszadozhatnak odakint, nem tűnnek
el, mivel az ördögök száma alaposan megcsappant.



A KÉT TESTVÉR
Élt egyszer régen egy leány, és volt neki egy öccse. A fiú mindig vadászni
járt, a nővérét pedig otthon hagyta. Így éldegéltek jó ideje.
Egyszer a fiú ismét vadászni ment, a leány pedig otthon maradt egyedül:
egyszer csak egy vörös kutya ment be a házba, fölugrott a lócára, és
nyalogatni kezdte a leányt. A leány megszólalt:
— Hál ez meg miféle dolog, te kutya? Azt akarod, hogy

megcsiklandozzalak a késemmel? — Azzal megszórta a kutyát. A kutya
fölkiáltott:

— Jaj, de fáj, miért szúrtál meg?
Ekkor értette meg a leány, hogy embert szúrt meg. A kutya közben kifutott
a házból. A leány utána ment. De hiába, a kutya már eltűnt. A leány
visszament a házba. Hirtelen rettenetesen szúrni kezdett a szíve. Jajgatott és
kiabált fájdalmában. Ekkor a kéményből hangot hallott:
— Szúrd meg a kisujjadat, és hagyd, hogy folyjon a véred. És a kéményen
keresztül fohászkodj az istenhez. Meglátod, meggyógyulsz.
A leány megszúrta az ujját, és kiengedte a vérét Azután a szűk
kéménynyíláson ál imádkozott. De semmi sem segített. Rettenetes
fájdalmai voltak: a heverőre zuhant és meghalt.
Amikor a nap nyugodni tért, és leszállt az alkony, a fiú visszatért a tajgából.
Látta, hogy nem csavarodik füst a kémény felett. Zsákmánnyal megrakodva
a házhoz sietett — szarvast és vaddisznót ejtett el —, és bekiáltott:
— Nővérkém, nővérkém! Gyere, segíts bevinni a húst a hombárba!
Feleletet sem várva, besietett a házba, és látta: nővére kinyújtózva, halva
fekszik a heverőn. Bizony, sírva fakadt a fiú. Három álló nap sírt
egyfolytában, és egy falat ennivaló sem ment le a torkán. Aztán azt
gondolta: „Elég lesz már a sírásból!”
Szomorúan üldögélt magában. Bevitt néhány vég selymet a házba, betakarta
vele nővérét, úgy hogy a sok selyem egészen a mestergerendáig ért. Egy kis
idő múlva a ház védelmezője, a vén szellem-anyóka így szólt hozzá:
— Fiacskám, fiacskám! A nővéredet az Ég Gazdájának a fia vitte el

magának feleségül.
— Hej, anyókám, hát hogyan juthatnék fel én is az égbe?
— Hívd el a repülő varangyot, szüleid védelmezőjét segítségül, csak neki



szólj, fiam!
A fiú sírva hívta a varangyot. Az a kéményen keresztül egy szempillantás
alatt a szobában termett.
— Kvak-kvak-kvak, kvak-kvak-kvak! Miért hívtál, fiam?
— Hogy felvigyél az égbe.
Fölült a varangyra, és elröpültek.
Amikor az égi kapucsillagokat elérték, a strázsáló sámánok óbégatni
kezdtek.
— Jaj, jaj, egy vakmerő ember szállt fel hozzánk a repülő varangy hálán. A

kapucsillagokal kerülgeti.
Aztán meg így szóltak a sámánok:
— Kettévágjuk a varangyot vékony szablyával.
Amikor a varangy a kapucsillagok között be akart röppenni, kettévágták. A
fiú is, szegény, zuhanni kezdett lefelé, éppen a tenger fölött. Amikor a
szétszabdalt varangy darabjai a tengerbe estek, a mohó cápahalak nyomban
fölfalták, mind egytől egyig, csak fehér csontok maradtak belőlük. A fiú
egy tengeri szigetre esett. Futott jobbra — víz; futott balra — ott is csak víz.
Sírva fakadt, és így szólt:
— Szüleim védelmezője, szárnyas sárkány, hol vagy? Gyere, segíts rajtam!
A tenger vize földuzzadt, egészen a fiú térdéig emelkedett.
— Fiam, fiam, hogy kerülsz ide? Ülj föl gyorsan a hátamra.
A fiú fölállt, és a sárkány hátára ült. A sárkány eliramodott vele, s
fölemelkedtek az égbe. A sámánok tüstént óbégatni kezdtek:
— A sárkány hátán vakmerő fiú közeledik felénk. Olt repül már a
kapucsillagok közelében. Ötfelé vágjuk a sárkányt!
Amikor a sárkány a kapucsillagok között be akart röppenni, a vékony
szablyával szétvágták, és ölfelé darabolták. A kutya nagyságú cápahalak
minden darabját behabzsolták, csak fehér csontok maradtak belőlük. A
legény meg zuhant lefelé, és egy tengeri szigetre esett Futott erre, futott
arra, mindenfelől víz ölelte körül a parányi szigetet. Kis idő múlva a víz
emelkedni kezdett. Mit tegyen most már a fiú? Lefeküdt sírva fakadt és ősei
védelmezőjét, a borjúfókát hívta. Sokáig sírdogált, de végül megjelent a
borjúfóka, éppen mellette, a parton.
— Miért sírsz? — kérdezte.
— Vigyél el engem a Tenger Gazdájához — kérte a fiú. Azzal leborult a
partra, vékony tűvé változott és belefúródott a borjúfóka testébe, pontosan a



két szeme között. A borjúfóka elindult vele. Sokáig úszott, végül elért a
tenger legfőbb urának tanyájához és megállt. A fiú kijött a borjúfóka két
szeme közül, és visszanyerte régi emberi formáját. Azután odament a
Tenger Gazdájának a házához. Bement és odaült a Tenger Gazdájának
lábához. Az öreg horkolt, mélységesen mélyen aludt. A felesége, az
öregasszony fölkelt és így szólt hozzá:
— Öreg, öreg, kelj fel! Akár gazdag, akár szegény vagy egyszerű
munkásember érkezett, kelj fel és kérdezd ki őt az újságokról.
Azzal pálcájával homlokon koppintotta az öregembert.
— Ja-aj! Fáj! Minek keltettél fel?
— Vendég érkezett, kérdezd meg tőle az újságokat.
— No csak, valóban vendég érkezett volna?! Merre járt és hogyan került a
házamba? Zsákmányt keresett és úgy tért be hozzám? Vagy az ördög
kergette, és ijedtében keresett itt menedéket? Vagy azt kutatja, aki a fürtjeit
fésülgeti majd?
— Semmit sem keresek, és az ördög sem kergetett, halállal fenyegetve.
Nem is azt keresem, aki majd a fürtjeimet fésülgeti. A nővérem fönn van az
égben, s alig van már benne élet. Add ide nekem a fehér táltos paripádat,
segíts rajtam!
— Szolgák! Vezessétek elő a vendégnek a fehér paripát!
Két markos legény elővezette a paripát. Az állatnak csak a szeme ragyogott
feketén. Aztán az öreg gazda a vendéggel együtt kiment az udvarra, és így
szólt:
— Jó paripám, táltosom! Vidd föl az égbe a vendéget. A nővére ott van

fönn, és alig van benne élet. Repülj, amilyen gyorsan csak tudsz! —
Aztán a vendéghez fordult, és csak ennyit mondott:

— No, vendég, pattanj fel a lóra!
A fiú nyeregbe ugrott. Elindultak. A füle mellett csak úgy süvített a szél.
Gyorsan és jó sokáig emelkedtek fölfelé. Amikor az ég közepéhez érlek, a
táltos így szólt a fiúhoz:
— Változz át vékony tűvé, és bújj be a fülembe!
A fiú tűvé változott, és bebújt a táltos fülébe, aztán tovább szálltak fölfelé.
A strázsáló sámánok óbégatni kezdtek:
— Nézzétek, fehér paripa közeledik. Számoljátok meg, hány szál szőr van a

farkában. Ha több a kelleténél, öljétek meg. Ha kevesebb, akkor is.
— Pontosan annyi, amennyinek lennie kell — felelték a többiek.



A strázsáló sámánok tovább óbégattak:
— Számoljátok meg, hány szál szőr van a sörényében.
Újra csak azt válaszolták a többiek, hogy éppen annyi, amennyinek lennie
kell.
— Számoljátok meg a szőröket a féloldalán.
Megszámolták az egyik oldalon, megolvasták a másikon, mindegyiken
annyi volt, amennyinek éppen lennie kellett.
A táltos ott repült a kapucsillagok körül.
— Ha minden rendben van, engedjétek be! — mondták a strázsáló

sámánok.
Ekkor a fehér táltos berepült az ég kapuján, és tovább folytatta útját. Majd
megállt, és így szólt:
— Megérkeztünk, bújj elő!
A fiú előbújt a ló füléből, fölcsatolta a síléceit, fogta a botjait. és megindult.
Ekkor észrevette az ördög csapdáját. Egy nagy darab öregember egy katlan
szélén sétálgatott. A katlanban csak úgy forrott, sistergett a víz.
— Fiacskám! Fiacskám! Gyere ide. Szaladj körül ennek a katlannak a

peremén. Szaladj körül, háromszor egymás után. Ha megteszed, boldog,
bátor és dicső ember lesz belőled — mondta az öreg.

A bátor fiú ezt gondolta: „Úgy látom, így akarsz becsapni engem. No de
túljárok én az eszeden.” Aztán így szólt az öreghez:
— Apóka! Fuss le először körbe. Majd megnézem, hogy csinálod. Aztán
majd én futok úgy, ahogy te.
— Rendben van. Figyeld, hogyan futok körbe.
Az öreg ördög futni kezdett a katlan peremén, körös-körül. Alig emelgette a
lábát, mégis pompásan haladt. Már kétszer körülfutotta a katlant.
— Így kell ezt csinálni — mondta a fiúnak.
— Ahá, szóval így kell nekem is futnom — szólt a fiú.
S ekkor egy hosszú bottal hirtelen hasba bökte az ördögöt, a katlanba
taszította. Az ördög kezét, lábát szétterpesztve a zubogó katlanba esett, és
menten meghalt.
A fiú tovább folytatta az útját. Jó sokáig ment, amikor az út közepén
találkozott két sima szőrű farkassal. Sehogyan sem tudta őket kikerülni.
Az egyik farkas így szólt:
— Ha egy bátor ember jön, így harapok bele.



A farkas a társának ugrott és belémart. Az oldalába kapott, kitépett belőle
egy darab húst és megette. A másik sem volt rest, fölugrott és ő is
kiszakított a támadójából egy jó darabot és befalta. Csupa vér lett a szája.
— Így faljuk fel a bátor embert — mondták.
A bátor fiú lassan a farkasokhoz ért. "Emberi alakban nem tudok elmenni
mellettük” — gondolta. Azzal bukfencet vetett, és hamuvá változott.
Hamuvá változott, s mint a szélvész elröppent a sima szőrű farkasok
mellett. Aztán visszaváltozott emberré. Vígan haladt a sítalpakon, s a két
bottal segítette magát előre. Ment egy álló nap, egy álló éjjel. Amikor egy
óriás szikla mellett haladt el, egy füstölgő kéményű, kicsi házacskát
pillantott meg.
— Kedves vendég! Térj be hozzám.
A fiú fölnézett, s egy gyönyörűséges asszonyt pillantott meg, aki
betessékelte. Így felelt neki:
— Nem, nem tudok betérni hozzád. Sietnem kell, oda kell érnem, mielőtt

meghalna a nővérem.
Az asszony tovább kérlelte:
— Ne menj, térj be hozzám. Mondd el, mi hírt tudsz.
A fiú lehajtotta fejét, nem hallgatott a gyönyörűséges asszony szavára;
olyan erővel lökte el magát két botjával, hogy csak úgy porzott nyomában a
hó. Így haladt tovább a legény.
Ekkor az asszony kötéllé fonta dús haját, és a legény után dobta. A
hajpányva a legény sítalpaira csavarodott, és visszafogta a bátor fiút.
Amikor körülnézett, már egészen ott volt az asszony mellett. Ekkor
előrántotta a szablyáját, és elvágta a hajpányvát. Újból nekilendült, csak
úgy kavargott mögötte a hó. Néhány lépés után egy rókát pillantott meg.
— Meo kvaj konojja! Te bátor fiú, ha én fölemelem gyenge farkamat,

lerepülsz a völgybe a hegyek lábához. Csak a szemed marad életben.
— Tüstént szétváglak a szablyámmal — felelte a legény.
De alig emelte fel a szablyát, hogy a rókára sújtson, az állat fölemelte a
farkát. Forgószél támadt, és a fiút a hegy lábához röpítette. Bizony,
majdnem a halálát lelte. Ekkor ismét megjelent a gyönyörűséges
rókaasszony, és így szólt hozzá:
— No, le legény, elveszel-e feleségül?
— Így bizonyosan meghalok. Hát jól van. Elveszlek feleségül. Csak

szabadíts ki innen, és add vissza régi erőmet, egészségemet.



A róka kiszabadította, és elvitte magával a házába. Napjában többször is
megetette a legényt, és az egy kis idő múltán olyan erős, egészséges lett,
mint régen. Egy évig élt a legény a rókaasszony házában. Egy napon aztán
így szólt a feleségéhez:
— Most már elmegyek.
— Ha akarsz, eredj. Aztán ha bajba kerülsz, csak hívjál — mondta az

asszony.
A fiú sítalpon vágott neki az útnak. Éjjel-nappal ment, s egyszer a távolban
nagy települést pillantott meg. Futott, sietett, sietett tovább. Végre beért a
telep közepére. Megkereste a bíró házát. Kinyitotta az ajtót és belépett.
Amikor belépett, a szoba túlsó felébe pillantott, s a nővérét látta ott ülni az
ablak előtt. A sógora, nagy létraforma, fekete ember a felesége mellett
hevert. A legény bement a szobába, és megállt a két kemence között. Az
ember megszólalt:
— Ó, le legény, hát eljöttél, eljöttél hozzám, sógorom? No hát, akkor
játsszunk egy kicsit, aztán megpihenünk, és elbeszélgetünk, mi újság.
A fekete ember föltápászkodott, és a feje fölött kihúzott egy fiókot. Kivett
belőle egy villogó szablyát, aztán a padlóra ugrott. A szablyájával átfogta a
sógora hátát, és maga felé húzta. A legény sírva fakadt, páncélkesztyűjével
megragadta a fekete embert, és magához próbálta rántani. De a fekete
ember is húzta a legényt. A szablya, a fekete ember szablyája a csontjáig
hatolt a legénynek.
Az asszony, a legény nővére így szólt a bátyjához:
— Ej, te nagyon rossz ember vagy.
Azzal kihúzta a fiókot, és kiemelt belőle még egy szablyát. A szablyával
átfogta az öccse derekát, és maga felé húzta. Húzták a szablyákat, az
asszony is, a férje is. Két helyen vágták el a legényt: a hátán és a derekán.
Aztán a fekete ember leheveredett és így szólt:
— Én jó ember vagyok, ugye? Megöltem a bátor embert.
— Én is jó asszony vagyok, igaz-e? Segítettem megölni a bátor embert, az
öcsémet — mondta az asszony.
Egymás tenyerébe csaptak, nevettek, örvendeztek. Hirtelen kinyílt az ajtó.
Vörös bundás róka lépett be a szobába, és megállt a két kemence között.
— Meo kvaj konojja! Hagytad, hogy öcséd sírjon utánad, hagytad, hogy

selymeket rakjon rád, a mestergerendáig. Talán nem tudtál erről?
Így korholta a róka a nővért.



— Miféle róka ez? Még a bátor embert is kettévágtam, teveled, róka, igazán
könnyen elbánok.

Kapta a nővér a vékony pengéjű szablyát, a padlóra ugrott és megállt a két
kemence között:
— Ha én fölemelem a gyönge farkamat, kidülledt szemmel fogtok

megfagyni.
— Koszos róka! Ha a bátor embert kettévágtam, veled egy csapásra végez a

szablyám!
Az asszony férje leugrott a heverőről, kapta a szablyáját, odaállt a két
kemence közé, és a rókára sújtott. De ebben a pillanatban a róka fölemelte
gyönge farkát. A fekete ember kidüllesztette a szemét, karját széttárta és
megfagyott.
Ekkor a róka az asszonyt kezdte korholni. Az asszony dühösen támadt a
rókára; a férje mellé állt és az állat felé sújtott. A róka fölemelte a farkát, és
az asszony is nyomban megfagyott. Ezután a rókaasszony összeszedte férje
testének darabjait, összeillesztette őket és fölemelte a farkát. A bátor legény
tüstént életre kelt. Az asszony rátámadt:
— Jaj, te anyámasszony katonája! Ha nem vagyok itt, nyomban meghalsz.

Megmentettem az életedet. Gyere, segíts kidobni ezeket a hálátlanokat.
A legény fogta a sógorát, és megragadta a fejét. Majd így szólt:
— Változz vastag vörösfenyővé, és úgy élj tovább. De lábbal fölfelé nőj.
Azzal kidobta a kéményen keresztül. A sógora vastag törzsű vörösfenyővé
vált, szétvetette kezét lábát úgy növekedett fölfelé.
Majd a nővérét ragadta meg a legény a fejénél fogva, és a kéményen
keresztül a tengerbe dobta ezekkel a szavakkal:
— Változz delfinné, úgy élj tovább.
És a nővére delfinné változott.
Ezután a legény a feleségével együtt elhagyta a házat. Elmentek a
rókaasszony telepére, és ott éltek jó ideig.
— No, most már gyerünk vissza — mondta egyszer a legény.
Az asszony ekkor töméntelen sok madarat formált. Aztán a hombár elé
fogta őket, és egy vasvesszővel végigvágott rajtuk. Az ezernyi madár ezer
hangon kezdett rikoltozni.
Aztán a férj meg a feleség elrepült a hombáron. Hogy közel-e vagy
messzire, nem tudni, de elértek a Tenger Gazdájának a falujához, és ott
aztán megálltak. A legény bement a Tenger Gazdájához. Itt a faluban égi,



tengeri és hegyi emberek keltek vele birokra. A legény volt közöttük a
legerősebb. Ha íjat kellett feszíteni — ő feszítette meg legjobban. Az égi
ember csak második lett. A tengeri meg a harmadik. A hegyi ember
bizonyult a leggyengébbnek.
Így versengtek jó sokáig. Végül aztán elszégyellték magukat a többiek
gyengeségük miatt és elszéledtek.
A Tenger Gazdája a legényhez adta a lányát feleségül, és nagy lakomát
rendezett a tiszteletére. A fél falut is neki ajándékozta. Még a táltos paripát
is nekiadta. Ráadásul még egy jó nagy hombárt. Aztán a madarak vonta
hombárral ismét útnak indultak. Közel mentek-e vagy messzire, meg nem
mondhatom, de végül csak megálltak. Kinéz a legény a hombárból, hát
látja: a falujához érkeztek. A háza már roskadozott, majd hogy össze nem
dűlt. Kiugrott erre a legény a hombárból, körüljárta a házát, és mindegyik
sarkát megrúgta. A ház hirtelen megnövekedett, és sokkalta szebb lett, mint
azelőtt. Aztán a két felesége áthordta a hombárból a holmikat.
Úgy éltek aztán, mint hal a vízben, nem szenvedtek szükséget semmiben.
Ha a legény vízre szállt — tele hálóval tért meg. Ha a tajgába vette útját —
tömérdek vadat ejtett: jávorszarvast, medvét és vaddisznókat, így éltek-
éldegéltek, amíg meg nem haltak.



A MEDVE ÉS A TESTVÉREK
Élt egyszer egy házikóban három testvér. A legidősebb közülük nős volt.
Sok kutyát tartottak — három kutyafogatra való kitelt belőlük. Gyakran
eljártak vadászni.
Egy napon is mindhárman útnak indultak. Csak az asszony maradt otthon
egyedül. Estefelé egy medve jött elő az erdőből, és a kutyákra támadt. A
kutyák egész éjszaka ugattak és vonítottak. Az asszony fölkelt és kiment,
hogy megnézze, mi van az állatokkal. Azok a szánhúzó kutyák, amelyeket
az oszlophoz kötöttek, eltűntek.
Estefelé, amikor a nap még nem nyugodott le, a medve újra előjött az
erdőből, és egész éjjel lopkodta a kutyákat. Az asszony reggel fölkelt és
kiment, hogy megnézze az állatokat. A második fogatnyi kutya is eltűnt.
Estefelé, még napvilágnál, az asszony fogott néhány szíjat, összefonta: a
fonat egyik végét az ajtóhoz kötötte, a másik végét pedig egy oszlopra
csavarta. A kutyák ezen az éjszakán is állandóan ugattak, nyüszítettek.
Reggel aztán látta az asszony, hogy a harmadik fogatnyi kutya is odalett.
Most már nappalra is beszíjazta az ajtót, és a szíj másik végét egy
oszlophoz kötötte. Alighogy szürkülni kezdett, a kutyakölykök vinnyogni,
ugatni kezdtek odakint. A medve a ház körül kergette a szerencsétleneket.
Aztán az ajtóhoz ment, és azt kaparászta. Majd a fogát belevágta, és húzni
kezdte. A szíj megreccsent. Amikor a medve még erősebben húzta, a szíj
elszakadt; az ajtó kifordult sarkából, és az állat betoppant a szobába. A
bölcsőben fekvő kisgyerek hangosan felsírt. Ekkor az asszony hirtelen
kikapta a gyereket a bölcsőből, és ijedtében a sarokba dobta. A gyermek a
padlóra zuhant, meg-ütötte magát, s a fájdalomtól torkaszakadtából
bömbölni kezdett. A medve az apróság felé indult. Az asszony kifutott a
szobából, és berohant a hombárba. A hombárajtót belülről jól beszíjazta.
Kis idő múlva hallotta, ahogy megroppant a hó a súlyos léptek alatt. A
medve igyekezett a hombár felé, hogy behatoljon. Amikor fölugrott, csak az
egyik lépcsőfok szélében sikerült megkapaszkodnia, de a gerenda legurult,
és a medve nagy puffanással a földre zuhant. Megint fölugrott,
megkapaszkodott, majd újra lezuhant nagy puffanással, üvöltve
fájdalmában. Egész éjszaka, hajnal hasadtáig így ugrándozott fölfelé és
zuhant vissza ordítva a földre.



Amikor a nap fölkelt, az asszony kinyitotta a hombár ajtaját, és a folyó felé
kémlelt, abba az irányba, ahonnan az övéit várta. Hiszen a fiúk élelmének
már tegnapelőtt el kellett fogynia. Az asszony egyszer csak észrevette, hogy
a vizen valami apró feketeség közeledik a part felé. Az asszonynak nem
volt ínyére leereszkedni a hombárból. Látta, az ember partra lép, és a ház
felé figyel, az meg ott áll ajtó nélkül. „Ugyan, mi történt?’’ — gondolta az
ember. A meredek ösvényen megindult a ház felé. Amikor a házhoz ért,
látta a rengeteg medvenyomot, körös-körül olyan volt a hó, mint az
összetaposott prém.
— Jaj-jaj, de hát mi történt? — kérdezte. — Ki csúfolt így meg bennünket?
Odament a hombárhoz és megkérdezte:
— Van itt valaki eleven?
— Igen, magam maradtam életben. A medve széttépte a kutyáinkat. Amikor
bejött a szobába, úgy megijedtem, hogy a kisgyereket is odahagytam. A
vadállat egész éjjel csak azon mesterkedett, hogy bejusson a hombárba;
nemegyszer legurult a lépcsőn. Bizonyára ismét eljön hamarosan.
A nap lassan elhagyta delelőjét, délutánra hajolt.
Az asszony férje megszólalt:
— Éhes vagyok. Már tegnap elfogyott az elemózsiánk. Most is éppen
ennivalóért jöttem. Adj egy kis jukolát.
A férfi bevezette a házba az asszonyt, tüzet gyújtott, és megsütött egy darab
füstölt halat. Azután megette. Majd egy másikat tett a serpenyőbe. Amikor
levette a tűzről, és éppen bele akart harapni, odakint ugatni kezdtek a
kutyakölykök. Az ember kapta a lándzsát, gyorsan kiugrott a házból,
odafutott ahhoz a helyhez, ahol a fa föl volt rakva. Amikor az erdő felé
nézett. hatalmas medvét pillantott meg. A hó csak úgy porzott mögötte. Az
embernek nem esett kezére a medve, ezért hátraugrott, és kezdett
leereszkedni. Ekkor megbotlott egy gerendában, és a medvére zuhant. A
medve egykettőre maga alá gyűrte és széttépte. Aztán ismét egész éjszaka
azon mesterkedett, hogy a hombárba bejusson; belecsimpaszkodott a
gerendákba, legurult és összevissza verte magát.
Amikor megvirradt, az asszony ismét kinézett a folyó felé. Látta, hogy
megint közeledik egy ember a parthoz. Amikor az ember a partra lépett, a
házra esett a tekintete. Olt állt a ház ajtó nélkül. A meredek ösvényen
fölment a házhoz és látta azt a helyet, ahol a fa föl volt rakva, a bátyja vére



festette pirosra, körös-körül pedig számtalan medvenyom látszott. Odament
a hombárhoz, és elkiáltotta magát:
— Van-e itt valaki, aki elmondja, mi történt?
— Igen, én maradtam egyedül életben.
— Hogyan, hiszen a bátyám tegnap megérkezett?!
— A bátyád megérkezett tegnap, de a medve széttépte.
— Rettenetes! Látom, sokáig rémisztgethetett benneteket. No de mondd

csak, tudsz-e adni valami ennivalót? Az éhségtől már alig állok a
lábamon.

— Igen, jukola van itthon. Csak gyorsan egyél. A medve hamarosan kijön
az erdőből. Egyél és gyere föl ide a hombárba.

— Ugyan már! Ha meg kell halnom, hát meghalok. Itt maradok, hadd
támadjon rám.

Az ember tüzet gyújtott, jukolát sütött és megette. A kutya- kölykök
hirtelen ugatni, nyüszíteni kezdtek odakint. Az ember kapta a lándzsát, és
gyorsan kiugrott a házból. Magasabb helyre húzódott, mint ahol a fa föl volt
rakva. A medve is tüstént megpillantotta az embert. Leszegte a fejét és
rárontott, hogy csak úgy szállt a hópor a nyomában. A vadász közel engedte
magához a medvét és már éppen bele akarta vágni a lándzsáját, csak a
szúrás sehogyan sem állt a kezére. Épp ezért hátraugrott, a heverő gerenda
felé igyekezett, de megbotlott benne, és a medvére zuhant. A medve
felülkerekedett és agyonlapította. Aztán egész éjjel azon mesterkedett, hogy
a hombárba bejusson, belekapaszkodott a lépcsőkbe, leszaggatta őket,
lezuhant, és összevissza törte magát.
Reggel az asszony megint csak kinézett a kis ablakon a folyó felé. Ismét
közeledett valaki a parthoz. Látta: az ember eléri a partot, és a ház felé
indul. Mögötte egy kutya könnyű szánkót húzott. Az ember megállt, s látta,
ott áll a ház ajtó nélkül. Körös-körül minden összetaposva, medvenyomok
mindenfelé. A havon két bátyjának széttépett ruhái hevernek, és minden
csupa vér. Az ember mindent megértett. Odament a hombárhoz és
fölkiáltott:
— Van itt valaki eleven?
— Igen, én maradtam csak életben.
— Adj valamit ennem. Két napja nem ettem.
Az asszony kinyújtott egy darab jukolát a kisablakon.



— Jaj, de nagyon gyorsan egyél. A medve mind a két bátyádat megölte. És
mind a három szán kutyáit elhurcolta.
— Rettenetes! De miért támadt így rátok?
Az ember bevitte a házba a jukolát, megsütötte és megette. Amikor az evést
befejezte, kutyája dühödt ugatásba kezdett. Kapta az ember a lándzsát és
kirohant. Nagy ugrásokkal oda igyekezett, ahol a fát szokták fölrakni.
Kutyája a medvére támadt, de a vadállat egykettőre maga alá gyűrte és
megölte. Aztán az emberre rontott, csak úgy porzott nyomában a porhó. Az
ember közel engedte magához a medvét, és már éppen le akarta döfni, de a
szúrás sehogyan sem állt a kezére. Éppen ezért nagy ugrásokkal lefelé
ereszkedett, de a gerendában megbotlott, átbucskázott a fején, talpra ugrott,
és oldalról döfte le a medvét. A vadállat holtan rogyott össze. Ekkor az
ember fölkiáltott a sógornőjének:
— Gyere le, gyere le! Leszámoltam a medvével.
Az asszony kijött a hombárból, kis létrát engedett le a föld-re és
leereszkedett. Fejszét fogott, odament a medvéhez, csapkodni kezdte vele
az állal fejét, és közben így beszélt:
— Megölted a férfiakat, a gyermeket, és a kutyákat is mind fölfaltad. De

most aztán elég!
— Hagyd el, ne beszélj így! — mondta az ember.
Aztán bementek a hombárba, és evéshez láttak. Majd a medvét a szánra
emelték, és elindultak vele a medvecsapáson. A szánt ketten is alig bírták
vonszolni. Amikor egy kicsit beljebb értek az erdő sűrűjébe, látják: ott
fekszik az elrabolt kutyák feje szép sorban, a havon, élettelenül. A két
idősebb testvér is ott hevert a kutyák mellett. Odább az asszony gyermeke
bölcsőstül. Itt, ezen a helyen azután kifordították a szánból a medvét,
széldarabolták és a tűzben elégették. Majd elindultak visszafelé. Egy
éjszakát otthon töltöttek a házukban. Reggel így szólt az ügyes vadász:
— El kell mennünk a csapdákhoz.
Ennivalót készítettek, jukolát vettek magukhoz és útrakeltek. Az asszony
egy darabig a szánon ült, aztán meg mellette gyalogolt. Mire besötétedett,
odaértek a vadászkunyhójukhoz. Ott megháltak. Másnap az ügyes vadász
már pirkadatkor talpon volt, és így szólt az asszonyhoz:
— Ne menj el sehová. Elmegyek, fölszedem a csapdákat.
Elment. Fölszedte a csapdákat. Aztán elindult visszafelé, a csapdákat a
szánra rakta. Amikor a vadászkunyhóhoz ért, az asszonyt nem találta sehol.



Mindenfelé kereste, kiáltozott utána, de aztán belefáradt a kiáltozásba, és a
nyomokat kezdte vizsgálgatni a vadászkunyhó körül. Az asszony nyomai a
kunyhótól elfelé vezettek egy darabig, azután eltűntek. Csak az út látszott,
semmi más. Az ember nagyon elszomorodott. Visszament a
vadászkunyhójába, evett egy keveset, magához vett némi elemózsiát, majd
nekivágott az útnak. Arrafelé indult, amerre az asszony nyomai vezettek. Jó
sokáig vándorolt, míg egyszer aztán egy hatalmas hegyhez ért. És ekkor
észrevette, hogy két ember a kezénél fogva vonszolja a sógorasszonyát.
Utánuk ment. Amikor a hatalmas hegyhez ért, egy nagy sziklát pillantott
meg. A két ember ebbe a sziklába vonszolta be az asszonyt egy nyíláson
keresztül. Amikor ő is a nyíláshoz ért, még kívülről meglátta odabenn a
három szán elé való kutyáikat. Bebújt a nyíláson. Ahogy egy darabot ment,
ajtóra bukkant. Kinyitotta. Bement. Odabent sok-sok fölaggatott medvebőrt
pillantott meg. A szemfüles vadász alaposan körülnézett. Az ajtó mellett a
heverőn egy öregember üldögélt. Távolabb is észrevett még néhány
öregembert. Az ellenkező oldalon meg a két bátyját pillantotta meg. Éppen
most érkezhettek, vizesek voltak, vetköződtek. A legidősebb testvér kisfia
is ott volt a bölcsőben. Az asszony száján dőlt a hab, de maga
mozdulatlanul hevert a földön. Az ajtó melletti öregnek csúnyán össze volt
szabdalva a feje — mint a megölt medvének —, és fehér selyemmel volt
átkötve. A hóna alatt is ugyanilyen kötés látszott A legény nyomban
ráismert az övéire. Gondolta magában: „Ahá, itt van ez az ördög, aki úgy
megcsúfolt bennünket.” Azzal odaállt a két kemence közé. A legidősebb
öreg is fölállt és így szólt az ajtó melletti vénemberhez:
— Ó, ó, annyi gonoszságot követtél el, hogy az embereknek ide kellett
jönniük?! Miért tetted, talán éhes voltál? Állatokat és embereket hurcoltál
ide. Ezt a két testvért is elragadtad. Lásd, az ember megharagudott ezért, és
eljött hozzánk. Ki akarja váltani tőlünk. Most azután mit csináljunk? Hiszen
az övéiért jött. A bátyjaiért és a kisgyerekért.
— Talán nem szenvedtünk eleget miattatok? Most megküzdünk egymással
— mondta a legfiatalabb testvér.
— Vendégünk, szánj meg minket — kezdte a legidősebb öreg. — Jó szívvel
elengedünk haza benneteket, és a kutyákat is magatokkal vihetitek. Az az
ember ott az ajtónál az öcsém. Ő ölte meg az embereket. Tettéért
fájdalomdíjat ad nektek.



Ezután a testvérek mindnyájan kijöttek a sziklából, és befogták a kutyáikat.
A legkisebb fiútestvér a leghátsó szánon helyezkedett el. A két bátyja is a
saját szánkóján hajtott. A legidősebbel együtt volt a szánon a felesége és a
kisfia is. Ekkor a legidősebb Öreg így szólt hozzájuk:
— Amikor áthaladtok a hágókon, mindegyiknél hagyjatok ott egy kutyát;
először egy olyat, amelyiknek a fél oldala fekete, azután egy lomposat,
majd egy olyat, amelyiknek hályog van a jobb szemén, utána egy tiszta
fehéret, és végül egy vörös színűt. Amikor a falutokhoz értek, megkapjátok
ajándékunkat: egy kis fehér medvebocsot, amelyet az égből küldünk nektek.
A kutyaszánok nekiiramodtak a testvérekkel, de úgy, hogy a hó csak úgy
kavargott utánuk. Azokat a kutyákat, amelyekről az öregember szólott, a
legfiatalabb testvér a maga szánjához kötötte. A két bátyja bezzeg jól
megelőzte, sokkal előbb hazaért. De ő minden hágónál eleresztett egy
kutyát. Amikor a kutyákat eleresztette, mindegyik állat megfordult és
elrohant az erdő felé, és ott nyomtalanul eltűnt. Amikor a legény a falu
közelébe ért, medvemorgásra lelt figyelmes. Fölnézett és látta: fehér medve
hull lefelé az égből. A medve épp a szán elé esett, és mélyen a hóba
fúródott. A legény megállította kutyáit, a medvéhez sietett, és a fülénél
fogva kihúzta a hóból. Aztán odavitte a szánhoz, ráfektette és derekasan
összekötözte. Majd füttyentett a kutyáinak és tovább hajtott.
Amikor a házhoz ért, a kutyák vidám csaholással köszöntötték. A bátyjai is
elébe mentek, úgy fogadták. A sógornője is kiment elébe. Mindnyájan
nevettek, örvendeztek. A fehér medvét levették a szánról, bevitték a házba,
és a heverő lábához kötözték.
Három év elteltével azután medve-ünnepet rendeztek. Az ünnep előtt még
elmentek a tajgába vadászni, és gazdag zsákmánnyal tértek vissza. Az
ünnepségre a szomszédos falvak lakóit is meghívták. A fehér medvével
ünnepelték aztán a medve-ünnepet.
S a három testvér még sok-sok esztendőt élt meg békés boldogságban.



SZAMNYUN ÉS A HÁROM NAP
Réges-régen az emberek földkunyhókban éltek. Az egyik idős házaspárnak
egy napon gyermeke született, egy fiúcska. Ez a fiúcska nem naponként,
hanem óráról órára növekedett. Már a tizennyolcadik esztendejébe lépett.
Ebben az időben három nap tüzelt az égen, az embereket halálra gyötörte a
hőség, nagyon keserves volt az életük. Ekkor a fiú, akit Szamnyunnak
hívtak, így szólt:
— Édesapám, édesanyám, hogyan éljünk ezután? A három nap
kibírhatatlan meleget áraszt. Hogy élnek majd az emberek? Édesapám,
édesanyám, elmegyek és megvívok a napokkal. Csináljon nekem édesapám
íjat és nyílvesszőket.
Az édesapja íjat és nyílvesszőket készített vörösfenyőből, aztán így szólt a
fiához:
— De hát hogy akarsz oda menni, fiacskám? A nap tüze eléget, meghalsz.
— Nem baj, édesapám. Akkor is elmegyek, ha meg kell halnom.
— Elemózsiát viszel magaddal, fiam?
— Sokat nem viszek.
— Miért mennél el ennivaló nélkül?
— Ne aggódjon, édesapám. Meg aztán nincs is miben vinnem az eleséget.
A tarisznyában csak egy darab jukolát tudok elvinni magammal. Ez a
füstölt jukola éppen elég lesz. Édesapám, édesanyám! Isten áldja meg
kendteket! Három esztendő múlva visszatérek. Ha a három esztendő
elteltével nem jönnék meg, akkor tudni fogják, hogy meghaltam.
A fiú reggel fölkelt, vette az íjat, a nyílvesszőket, és nekivágott az útnak.
Gyalog ment, s bizony jó sokáig. Amikor dél lett, megette a jukolát, és
folytatta útját. Egészen addig ment, amíg besötétedett. Amikor a három nap
már majdnem teljesen legurult az égről, egy kis házhoz ért. A kéményből
füst kunkorodott az ég felé. Tehát ember lakta hely volt az.
A fiú odament a kis házhoz, és kinyitotta az ajtót. Ahogy benézett a
szobába, csak egy öregasszonyt látott odabent. Bement.
— Nagyanyó, engedd meg, hogy itt töltsem az éjszakát.
Az Öregasszony így felelt neki:
— Te vagy, Szamnyun fiam?
— Igen, én vagyok.



— Maradj itt nálam, fiam.
Szamnyun letelepedett. Az öregasszony megkérdezte:
— Mondd csak, Szamnyun fiam, hová igyekszel?
— A három naphoz igyekszem, nagyanyó. Velük akarok megvívni. Ha

három nap van az égen, nagyon rossz soruk van az embereknek.
Alighogy megszületnek, már meg is halnak a szörnyű hőségtől. Azért
megyek, hogy megküzdjek velük. Segíts rajtam, nagyanyó, ha teheted.

Az öregasszony így válaszolt Szamnyunnak:
— Talán tudok rajtad segíteni egy kicsit. Megkönnyítem az utadat,

Szamnyun fiam. Egyél, és térj nyugovóra.
— Nincsen már egy morzsányi ennivalóm se, nagyanyó.
— Nem baj, van nekem jukolám. Egyél kedvedre, aztán feküdj le.

Hajnalban majd fölébresztelek.
Reggel az öregasszony fölébresztette a fiút:
— Szamnyun, kelj fel, no, kelj fel!
Szamnyun fölkelt, evett egy kis jukolát, és teát ivott rá. Az öregasszony
ekkor így szólt:
— Fiam, Szamnyun, nagyanyó segít rajtad. Fogd, amit adok.
Szamnyun átvette az öregasszony ajándékát, s ahogy jobban szemügyre
vette, látta, kerek, csillogó valami, olyan mint egy labda. Elvette és a
keblébe rejtette.
— Most már elindulhatsz, fiam. Amikor kiérsz az útra, tedd le ezt a labdát a

földre, rúgd meg, s elindul.
— Úgy igyekezz, nagyanyó, hogy sokat segíts — mondta a fiú.
Szamnyun kiért az útra. Az ajándékot, amit az öregasszonytól kapott,
előhúzta a kebléből, letette a földre és fölegyenesedett. Visszapillantott még
egyszer a kis házra, hát uramfia — nincs a ház sehol, csak fák állnak körös-
körül. Szamnyun ekkor meglökte lábával a labdát, és abban a
szempillantásban elvesztette az eszméletét; meghalt, vagy mi történt vele,
maga sem tudta ettől a perctől fogva.
Amikor magához tért, csak úgy csengett a füle. Körülnézett s látta, nagyon
magasan repül. Csak úgy süvített a szél a füle mellett. Szamnyun ott suhant
magasan a fák koronája felett.
Jó sokáig repült. A nap már jóval elhagyta delelőjét. Ahogy a fiú előre
figyelt, hirtelen észrevette, hogy valami nagyon csillog-villog előtte, mintha
aranyból volna. Odarepült, és egy színarany házikót pillantott meg. A ház



előtt Szamnyun leereszkedett. Amikor talpa földet ért, valami aranyosan
csillogó kerek labdát vett észre a lába mellett, ahogy ott hevert. Fölemelte
az arany labdát, és a keblébe rejtette. Azután odament a színarany
házikóhoz, és kinyitotta az ajtaját. Amikor benézett, látta, hogy csak egy
fiatal asszony van bent a szobában. Az asszony így szólt hozzá:
— Kerülj beljebb!
Szamnyun belépett.
— Mi járatban vagy, Szamnyun? Idáig hozzám még nem jutott el halandó
ember.
Szamnyun így válaszolt:
— A három nappal akarok párviadalra kelni. Ha három nap van az égen,
nagyon rossz az életük az embereknek. Alighogy megszületnek, már meg is
halnak a forróságtól.
Az asszony így beszélt:
— Jaj, jaj, Szamnyun! Hogyan akarod legyőzni a napot?
— Ha segítesz, legyőzöm őket. Hiszen a három nap nem más, mint három
testvér. A nap is olyan, mint a föld, és a közepén a nap-emberek élnek.
— Holnap kora reggel fölébresztelek, és elmehetsz, hogy meglesd a
napokat. De jól gondold meg, hogyan akarsz megbirkózni velük. Most
pedig egyél.
A fiú jóllakott, aztán lefeküdt. Sokáig aludt. Egyszer aztán az asszony így
szólt hozzá:
— Talpra, Szamnyun, talpra!
Szamnyun fölkelt, és falatozni kezdett. Amikor végzett az evéssel, fogta az
íját, a nyilait és elindult. Jó sokáig ment, amíg a föld széléhez nem ért, ott
aztán letelepedett. Fogta az íját, és figyelni kezdett. Hosszú ideig ült lesben.
Végre a tengerből kiemelkedett az első nap. Szamnyun észrevette, hogy a
nap nagyon gyorsan emelkedik ki a vízből; kilőtte a nyilát, és a nap holtan
esett a tengerbe. A második nap is kibukkant a tengerből. Szamnyun kapta
az íját, de hiába, elkésett. Az utolsót, a harmadik napot ugyancsak eltalálta,
de a középsőt bizony elszalasztotta. Két napot: az elsőt és a harmadikat
sikerült csak lelőnie. Szamnyun elindult visszafelé. Amikor odaért a
színarany házikóhoz, bement. Az asszony ezekkel a szavakkal fogadta:
— Ejha, Szamnyun, te igazán nagy ember vagy. Az Ég Gazdája segített

rajtad. Mert különben nem bírtad volna leteríteni a napokat. Egyél, aztán
indulj el hazafelé.



Szamnyun jóízűen falatozott. Amikor az ennivalóval végzett, kiment az
útra. Az arany labdát letette a földre, és meglódította a lábával. És attól a
pillanattól kezdve nem tudott magáról.
Amikor magához tért, csak úgy csengett a füle. Sokáig repült, amíg a
távolban végre föltűnt a kis ház. Mikorra odaért, a nap már majdnem
lenyugodott. A ház fölött füst bodrozódott. Az aranylabda a földre
ereszkedett. Szamnyun fölvette, és a kebelébe rejtette. Amikor az ajtót
kinyitotta, látta, odabent van az öregasszony. Szamnyun így szólt hozzá:
— Nagyanyó, nagyanyó, mégiscsak sikerült két napot leterítenem.
— Jól van, Szamnyun fiam. Most már megnőhetnek a ti embereitek. Lakjál

jól, fiam, aztán pihenj le.
Szamnyunt elnyomta a buzgóság. Amikor kialudta magát, fölkelt. Ahogy
körülnézett, látta, csak egy nap van fönn az égen. Kétoldalt pedig ott a két
lelőtt naptestvér. „Így most már, hogy csak egyetlen nap maradt, jó dolguk
lesz az embereknek’’ — gondolta a fiú.
— Ha te nem segítettél volna rajtam, nagyanyó, nem tudtam volna legyőzni

a napokat. Nem bírtam volna meg velük. Most már hazatérhetek, ugye,
nagyanyó?

— Térj haza, fiam, csak az arany labdát add vissza nekem. Szamnyun
elővette a labdát.

— Tessék, nagyanyó — nyújtotta át az öregasszonynak.
Az öregasszony elvette a labdát, és így szólt:
— Szamnyun fiam, én egy varázslónak vagyok a lánya. Mától kezdve a ti

embereiteknek — mivel most már csak egy nap maradt — jó életük lesz.
De most már itt az idő, szedelőzködj, fiam, és indulj hazafelé.

Szamnyun elindult. Gyalog is hamar odaért a házukhoz. Amikor bement,
így szólt:
— Édesapám, édesanyám, mégiscsak leterítettem két napot. Most már jó
dolguk lesz az embereknek. Édesapám, édesanyám, amikor elindultam a
három naphoz, csupán három napig mentem, s lám csak, már vissza is
jöttem. Nézzétek csak: a nap mellett az égen ott a két halott naptestvér.
Itt a vége, fuss el véle.



UTÓSZÓ
Az eurázsiai kontinens legkeletibb szélén, az Amur alsó folyásának
partvidékén és Szahalin szigetének északi felében élnek a nyivhek, vagy
ahogyan a szomszédos népek és a néprajzi irodalom nevezi őket: giljakok.
Ez a nép az úgynevezett kis északi népek családjába tartozik. Hozzájuk
hasonló, kis lélekszámú népek tucatszám lakják Szibéria észak-keleti felét
— köztük még a legnépesebbek, az evenkek is alig vannak negyvenezren,
de él itt sok olyan nép is, amely csak néhány száz lelket számlál. Mégis
külön népek ezek, sajátos kultúrával, speciális gazdasági-társadalmi élettel,
csak általuk beszélt nyelvvel.
A kutató etnográfusok figyelme magától értetődően fordul feléjük már
évtizedek óta, hiszen egészen a legutóbbi időkig mind gazdasági és
társadalmi életükben, mind pedig kultúrájukban igen érdekes archaikus
vonásokat őriztek meg. Az északi kis népek gazdasági életét pl. a tárgyi
emlékekkel nyomon követhető legrégibb kortól, a csiszolt kőkorszak
elejétől fogva jellemzi a gazdasági életnek úgynevezett "északi trias”-a:
hármas főfoglalkozásuk, a halászat, a prémes vadászat és a rénszarvas-
tenyésztés. Jól kiegészítik ezek egymást, hiszen a vadászat elsősorban téli, a
halászat főleg nyári elfoglaltságot jelent, a rénszarvas pedig közlekedési és
szállítóeszköz, és egyben a háztartásnak is komplex nyersanyagforrása:
húsa, bőre, prémje, teje, csontja kielégíti mindazokat a szükségleteket,
amelyeket a halászat és vadászat nem képes kielégíteni.
A gazdasági életnek ezen ágai természetesen nem egyenlő mértékben
fejlődtek ki az egyes kis északi népeknél. Az is természetes, hogy a bővizű
folyók partján megtelepedett népeknél elsősorban a halászat dominál, az
erdőborította tajgában a vadászat az uralkodó, a tengerparton élő népeknél a
halászat a tengeri emlősök vadászatával párosul, északon, a tundrákban a
rénszarvastenyésztés a főfoglalkozás. A nyivheknél pl. a halászat a
legfejlettebb, ősidőktől fogva az Amur partját és a tengerpartot lakják. Mert
fontos megjegyeznünk, hogy ez a tucatnyi kis északi nép — korjakok, csuk-
csők, itelmenek, jukagirok, nyivhek, stb. — nem élnek és az általunk ismert
múltban sem éltek nomád életet, a félnomád életforma is ritkaságszámba
megy.



Észak-kelet Szibéria nehezen lakható, szélsőséges éghajlatú, természeti
kincseinek osztogatásában nem éppen bőkezű területét az ember aránylag
későn vette birtokába. Előnyomulása délről észak felé, nyugatról kelet felé
aránylag későn következett be. Az archeológusok mind ez ideig nem tártak
fel olyan leletet az Amurtól északra, amelyet a korai csiszolt kőkorszaknál
korábbi keletkezésűnek vallhatnának. Az elmúlt évtizedekben többféle
teória alakult ki annak magyarázatára, hogy honnan, milyen etnikai
csoportokhoz tartozó emberek népesítették be ezt a zord területet. A ma itt
élő népek embertani vizsgálata éppúgy tarka képet mutat, mint a régészeti
leleteknek akár antropológiai, akár kultúrtörténeti vizsgálata. A nyelvészeti
vizsgálódások sem voltak képesek kétséget nem támasztó választ adni a
szibériai kis népek eredetére vonatkozóan. Az ó- és középkori kínai, hun,
mongol történeti források más-más néven említik az itt élő népeket és
mindmáig megoldatlan probléma az etnonymeknek az azonosítása a ma élő
vagy régészeti adatokból ismert népekkel. Így a giljakok régebbi
történetéről, származásukról is igen keveset tudunk.
A giljak nyelv. A kis északi népek tudományos vizsgálatának első állomása
és mindmáig legfejlettebb területe a nyelvészeti vizsgálódás. Mióta Ludwig
Schrenk a múlt század második felében éveket töltött a Távolkeleten és
„Reisen in Amurlanden" c. munkájában leírta az Amur-menti népek
nyelvét, életmódját, szokásait, elfogadott dolog a giljakokat a paleoaziatikus
népek közé sorolni. Schrenk azokat a népeket, amelyeknek nyelvi rokonait
nem találta, összefoglaló néven paleoaziatikus népeknek nevezte el. Azóta
történtek kísérletek, hogy rokonságot találjanak a giljak és a koreai, vagy a
giljak és a Szahalin szigeten beszélt ajnó nyelv között, de ezek a kísérletek
nem vezettek meggyőző eredményre.
A giljakok az Amur völgyének régi lakói, a neolit korabeli őslakosság
leszármazottait láthatjuk bennük. Távol mind a fejlettebb nyugati, mind a
szintén összehasonlíthatatlanul fejlettebb kínai és japán befolyástól,
elszigetelten a környező kultúrhatásoktól, nyelvükben igen sok archaikus
vonást őriztek meg. Számrendszerük primitív elemeket őriz: külön
számnévvel jelölik az embereket és az emberhez hasonló lényeket (istenek,
szellemek), külön számnevekkel az állatokat és rovarokat, külön
számneveik vannak a páros tárgyak mennyiségének meghatározására,
mások a vékony, lapos tárgyak, mások a nagy, kerek, vagy



meghatározhatatlan formájú tárgyak és mások az apró, kerek tárgyak
jelölésére, ismét más számnevekkel jelölik a hosszú tárgyakat.
L. Sternbergnek, aki a múlt század végén nyolc évet töltött száműzetésben
giljakok lakta területen, érdekes következtetésekre adott alkalmat az a
megfigyelése, hogy rokonvonásokat fedezett fel a giljakok nyelve és az
észak-amerikai indiánok nyelve közölt. Megkockáztatta azt a feltevést,
hogy az időszámításunk előtti évezredekben, amikor még szárazföldi
összeköttetés volt Ázsia és Észak- Amerika közölt, paleoaziatikus népek
jutottak el vadászútjaik során Észak-Amerikába.
Társadalmi fejlődésük történelmi sajátosságai. Az 1926—1927. évi szovjet
népszámlálás adatai szerint giljaknak 4076 ember vallotta magát, ebből az
Amur mentén 2376, Szahalin szigetén 1700 ember élt. Ezenkívül 111 giljak
lakott Szahalin szigetének japánok megszállta déli részén. Kihalófélben
levő nép a giljak, az 1850-es években Schrenk még kb. 6000 emberről tud,
az 1949. évi adatok szerint pedig alig vannak többen háromezernél.
XII. századi kínai források említik elsőnek a giljakokat, de míg az oroszok a
XVII. században Dél-Szibériában előre nem nyomulnak egészen a Csendes
Óceánig, az európai földrajzi irodalomban nyomukat sem találjuk;
társadalmi sajátosságaikra L. Sternberg megfigyelései hívták fel a
figyelmet. Sternberg a giljak családi élet egészen jellegzetes vonásaira
figyelt fel. Meglepte őt, milyen sajátos rokonság-megnevezéseket ismernek
a giljakok: a giljak „anghej”-nek nevezi a feleségét, de a feleségének a
leánytestvérét is, sőt a tulajdon férfitestvérének a feleségét is; „pu” a férj, de
így nevezi az asszony férjének fiútestvéreit és a saját leánytestvéreinek a
férjeit is. A házastárs nevének e sógorokra is átvitt jelentése nem puszta
szóhasználat, hanem jogokat is jelent, azaz a szóhasználat a cso-
portházasság nyomait őrzi.
A nemzetség a giljakoknál még az Októberi Forradalom után is egy ideig
reálisan létező tényező volt. Egy-egy nemzetség egyazon telepen él,
meghatározott területen halászik és vadászik, tagjai kölcsönösen segítik
egymást, egyenlően osztoznak a zsákmányon (L. A telhetetlen Mulcsin
című mesében), azaz a nemzetség egy bizonyos társadalmi egység,
meghatározott közösség volt.
A nemzetség tagjai egymással nem házasodtak, a nemzetségen kívülről
szereztek feleséget. Képzeljünk el egy háromszöget, három sarkán a három
nemzetség A, B, C. Az A nemzetség férfiai a B nemzetségből, a B



nemzetség férfiai a C nemzetségből hoznak feleséget, de a szokásjog
megtiltotta, hogy pl. a C nemzetség a B-ből válasszon asszonyt, csak az A-
ból választhatott. Ilyen módon mindig három nemzetséget kapcsoltak össze
rokoni szálak. A rokoni kapcsolatoknak ez a formája, az úgynevezett
gyűrűs exogámia, igen jellemző a giljakokra.
A giljakok társadalmi életének sajátos formája volt a vérbosszú rendszere,
amely még a XIX. század derekán is élt, bár esetenként már ekkor is
elfogadott volt a bosszú megváltása prémmel vagy más hasonló dologgal.
A giijakoknál elterjedt munkamegosztás az apajogú társadalom
munkamegosztását mutatja: a férfi halászik, vadászik, szerszámot, hálót és
halászfelszerelést, csónakot stb. készít, tűzrevalóról gondoskodik; a nő
feldolgozza a halat, kikészíti az állat- és halbőröket, a nyírfakérget, varrja,
díszíti a ruhát, nyírfakéregből edényt készít, eteti, gyógyítja, gondozza a
kutyákat, növényi táplálékot gyűjt, azaz a lakás körül tevékenykedik. Ám
éppen a folklór és a néphagyományok, de különösen a nyelv egyes
kifejezései arra engednek következtetni, hogy a giijakoknál nem mindig az
apa szerint tartották nyilván a leszármazottakat: a nemzetséget kifejező szó
egyben anyaméhet is jelent, a matriarchátus nyomát láthatjuk abban,
ahogyan a fiú anyja nemzetségét és az anyai nemzetség lakóhelyét tiszteli.
Ez utóbbira kötetünk meséi között is találunk példát. A matriarchátus
nyomát őrzi a tűz tisztelete is: a tűz „gazdáját" nőnemű lénynek ábrázolják
a giljak fafaragások és ornamentikus díszek.
Gazdasági életük sajátos vonásai. A giljakok főfoglalkozása a halászat, fő
táplálékuk a hal. Ezt fogyasztják frissen és szárítva, újabban sózva. A
felszeletelt, nyáron át kiszárított hal, a jukola, pótolja a kenyeret. A
termesztett növényeket — burgonyát, búzát, rizst — a XVIII. század végéig
alig ismerték, csak a kínaiaktól tudtak szerezni prémért cserébe. Az oroszok
megjelenéséig a sót sem ismerték. Egyetlen háziállatuk a kutya: ez jelenti a
szánkók, „nartá”-k igaerejét, bőrét ruhának vagy a sítalp alá készítik ki,
húsát megeszik. A kutya egyik legfontosabb cseretárgyuk. Ha
megbetegszik, gyógyítják. Vallási képzeteikben s kultikus szertartásaikban
is nagy szerephez jut. A módosság mértéke, hogy egy családnak hány
kutyája van.
Érdekes megjegyezni, hogy mindezek ellenére éppen a giljak szánfogat a
legkevésbé praktikus: a hámot a kutya nyakára kötik (a szomszédos tunguz
népek a mellső lapockáira), nartájuk keskeny és hosszú, kevés terhet lehet



rá rakni. Sokkalta praktikusabb nyári közlekedési eszközük, a csónak. Ezt
három deszkából készítik, a fenékdeszka elöl-hátul magasan felhajlik, így a
csónak számára nem jelentenek veszélyt a legmagasabb hullámok sem. A
giljakok mégis rossz tengerjárók, csak a part közelében halásznak.
Egy-egy giljak telepen ritkán él együtt húsz embernél több. Még a múlt
század elejéig gazdasági egységet jelentett a telep: a nemzetség tagjai
együtt jártak halászni, vadászni, egyenlően osztoztak a zsákmányon. A
differenciálódás a múlt században indult meg, a nemzetség, a telep
lakossága kisebb egységekre bomlott, egyazon telep területén már
különböző nemzetségek tagjai is éltek.
Lakás, ruházkodás. A giljakok telepein téli és nyári szállások vannak. A téli
szállás 1—1,5 méterre földbe vájt kunyhó, amelynek gerendából összerótt
teteje földdel van borítva. A tető közepén lévő füstelvezető nyílás még a
múlt században sokhelyütt bejárat is volt. A kunyhó közepén nyílt tűz égett,
az adta a meleget és a világosságot. Körülötte, a fal mentén padkaszerűen
kiképzett ülő- és fekhelyeken a nagy család minden tagjának jutott hely. A
giljak kunyhóban egyéb „bútort” nem találunk, hacsak nem számítjuk
annak a prémek tárolására szolgáló faállványt. A kunyhó közelében a
szabad ég alatt vannak a jukola-szárítók, nyáron füstöléssel védik a jukolát
a petéző legyektől, télen kutyákkal a farkasoktól, medvéktől. A telepen levő
közös hombárban tartják a kultikus eszközöket. a medveünnepek emlékeit,
közös hombárban jut hely a fegyvereknek és szerszámoknak is.
A nyári szállás lábakon álló faépítmény. Két részből áll: hátsó részében van
a tulajdonképpeni szállás az ülő- és hálóhelyekkel, első részében, mint
kamrában, tartják a prémeket, élelmiszert stb. Az utóbbi évtizedekben
ezeket az elavult szállásokat fokozatosan kiszorították és kiszorítják a kő-
és faházak, amelyeket a halászkolhozok építtetnek tagjaik számára.
A giljakok öltözéke a tárgyi emlékekkel nyomon követhető múltban is kínai
típusú bő köpeny, alatta bő ing és hosszúszárú gatya. De tudomásunk van
róla, hogy nemzeti viseletük nem ilyen típusú ruházat volt. Prémből szabott,
hosszú nehéz felsőruhájukat a fejen át vették fel, alatta halbőr inget és
nadrágot viseltek. Rávarrásokkal, geometrikus és szalaghímzéssel gazdagon
díszített felsőruhájukat gyakrabban, a szinte teljesen dísztelen alsóruhájukat
csak ritkán vetették le. Fejükön prémsapkát, lábukon halbőrből vagy tengeri
vadak bőréből szabott bocskort viseltek. Mongolos vonásokat mutat



hajviseletük: egy ágba font, hosszan lelógó varkocsa van férfiaknak és
nőknek egyaránt.
A nemzeti viseletnek e darabjai a XIX. század vége óta eltűnőben vannak,
újabban teljesen kiszorítja a nemzeti viseletet az európai szabású ruha.
Hiedelmeik és népköltészetük. A giljakok az őket körülvevő egész
természetet emberalakú lényekkel népesítették be. Elképzelésük szerint
Szahalin szigete emberalakú lény, emberhez hasonló életet élnek a fák,
hegyek, folyók, lelke van és érez, gondolkodik a víz, a föld, az ég. Szinte
minden természeti jelenségnek megvan a maga „üz”-e, gazdája; a háznak, a
halat adó folyónak, a vadat adó erdőnek külön „üz”-e van. Ezekkel a
„gazdák”-kal az ember szoros kapcsolatban van, tőlük kell kikönyörögnie
vagy kiharcolnia a vadat, halat, nekik kell áldozatokat bemutatnia. Az
animisztikus isteneknek e hierarchiájában a hegyek és a tajga ura. „Pal-üz”,
és a tenger ura „Tol-üz” áll a főhelyen, ők a gazdái a természet többi
gazdáinak. A fecske is „üz”, az állatok gazdája.
A medvekultusz az északi kis népek körében általánosan elterjedt jelenség.
A giljakoknál is a vallási hiedelmek középpontjában áll. A medveünnep
közös ünnepe az egész nemzetségnek és szoros összefüggésben van a
halottak kultuszával. Medveünnepet rendszerint az elhunyt nemzetségtagok
tiszteletére tartottak. A tajgában elejtett vagy más nemzetségtől erre a célra
vásárolt medvét a nemzetség tagjai heteken át etették, bizonyos napokon
körülsétáltatták a telepen, majd amikor elérkezett a medveünnep ideje,
rendszerint februárban, a heteken, hónapokon át nevelt medvét egy vagy két
faragott oszlophoz kötötték. Az oszlop tele volt aggatva rituális tárgyakkal.
korábbi medveünnepek tárgyi emlékeivel. Az ünnepre meghívták annak a
nemzetségnek a képviselőit, ahova a nemzetség lányokat adott (a „vejek
nemzetsége”), akiknek igen fontos feladat jutott a medveünnepen: a
medveünnep fő ceremóniája a medve megölése, csakhogy a nemzetség
egyik tagja sem emelhet kezet a maga medvéjére. A medve megölése a
„vejek nemzetsége” képviselőjének a feladata.
A medveünnep több napon át tartott. A medve megölésén kívül fontosabb
epizódjai: a rituális medvehús-evés, a kutyaáldozat bemutatása, majd a
medvecsontok és az ünnepen használt kultikus tárgyak elhelyezése a
nemzetség hombárjában. Bárhova vetette sorsa a giljakot, ezzel a
nemzetségi hombárral nem szakította meg a kapcsolatot, ide hozta el az
általa megölt medvék koponyáját, itt őrizték annak a kovakőnek az egyik



felét, amelyet kettétörtek, mikor kivált a nemzetségből és amelynek másik
felét magával vitte.
A medveünnepet azért rendezték, mert azt tartották, hogy a medve az
emberrel egyenlő rangú tagja a nemzetségnek. Ha megadják neki a
medveünnep tiszteletét, körülvezetik a telepen és megmutatják a nemzetség
minden tagjának, hónapokon, néha éveken át etetik, gondozzák,
kutyaáldozatot mulatnak be neki és körültáncolják, akkor lelke a tajgába
költözik és elmondja medvetársainak, milyen jól bántak vele az emberek. A
megölt medve lelke jóindulatot vált ki a tajga lakóiban a nemzetség iránt. A
medvét a nemzetség védelmezőjének tekintették, ami abban a mondásban is
kifejezésre jut, hogy „nekünk egy medvénk van”.
A medveünnep ma sem veszett ki a giljakoknál, csak funkciója változott
meg: ma nagyszabású kolhozünnep, lánccal, mulatsággal, lakomával.
A giljak hiedelem azt tartja, hogy a holtak világa a föld alatt van, de a
holtak lelke fel-feljár az élők közé. Halottaikat nem temetik, hanem
elégetik, akárcsak a szomszédos kis népek.
Bár a sámánizmus nem ismeretlen jelenség a giljakoknál, nem fejlődött ki
annyira, mint a szomszédos tunguz népeknél. A kutatók egyöntetűen azon a
véleményen vannak, hogy a sámánizmus újabb keletű jelenség a
giljakoknál, szinte semmi kapcsolatuk a nemzetségi kultusszal.
Népköltészetük igen sokrétű: dalaik, meséik, közmondásaik, mitikus,
epikus és történeti mondáik vannak. Egyik eredetmondájuk szerint az
emberek fáktól származnak: az orocsok a nyírfától, a gil- jákok a
lucfenyőtől stb. Népköltési prózájuk jelentős része nevezetes
vadászkalandokról, nemzetségek közötti háborúkról szól.
Ének- és zenekultúrájuk viszont nagyon szegény. Két nemzeti hangszerük,
az egvhúrú pengetős t’üng-rüng és a fából faragott ajaksíp, a kkangga csak
annyira nem igazi hangszer, mint a medveünnepeken használt 6—7 méter
hosszú közönséges farönk, amelyet bottal ritmikusan vernek az asszonyok,
vagy a keskeny, hosszú sámándob.
Sokkalta fejlettebb dekoratív művészetük: a fa- és csontfaragás, a textil- és
halbőr-hímzés. A hímzésminták között a spirális és szalagminták a neolit
kezdetéig nyomon követhetők, a stilizált madárábrázolások újabb keletűek,
a kakas- és sárkánymotívumok pedig kínai kapcsolatokról vallanak. A
hímzések színösszetétele: fekete, fehér, piros, kék nem csupán a giljak
dekoratív-művészetre jellemző.



A faszobrászai elsősorban a kultikus szobrocskák készítésében fejlődött ki,
és a medveünnepen használatos tárgyak díszítésében: a fakanálnak, amivel
a medve húsából főtt levest keverik, a nyelén stilizált ábrázolás mondja el
vagy a medve elejtésének történetét, vagy felnevelésének egyes epizódjait.
Egyes kutatók a zsinóros, ornamentikus telitőmotívumokban is kapcsolatot
találnak a medvekultusszal, a medve láncának stilizált ábrázolását, a
szíjnak, amelyen vezetik, a vaskarikának, oszlopnak, amelyhez hozzákötik,
a rajzát vélik bennük felfedezni.
Mai életük. A giljakok élete az elmúlt fél évszázad alatt hatalmas
változásokon ment keresztül. Elég összevetni a képet, amit Csehov írt le
szahalini útijegyzeteiben, avval, ami a Távol-keletről érkezett
újságcikkekben, riportokban kirajzolódik előttünk.
Bár az első iskola már a múlt század legvégén megnyílt a legnagyobb giljak
telepen, ezt néhány havi munka után be is zárták. A harmincas évek eleje
óla a giljak halásztelepek halászkolhozokba tömörültek; akkor alkottak
részükre ábécét, akkor adták ki az első giljak nyelvű tankönyvet, alapítottak
iskolákat, azóta kezdtek elterjedni az európai típusú lakóházak, ruházat,
bútor, fehérnemű, a villany, a meszelt vagy tapétázott fal stb. Azóta vált
táplálékuk nélkülözhetetlen részévé a só, a kenyér, a burgonya, a cukor. Ma
már vannak giljak hallgatók a fővárosi egyetemeken és főiskolákon, igaz,
alig többen, mint egy hasonló lélekszámú magyar kisvárosból. Születőben
van irodalmuk is. Évezredes elzártságukat, kulturális elszigeteltségüket,
gazdasági és társadalmi magárahagyatottságukat a szovjethatalom oldotta
fel.
KOVÁCS ZOLTÁN
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