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(Részlet a Szarvasünő népe című regényből) 
          

„...Uralkodjál nyelveden, gyomrodon és szeméremtagjaidon...”  
(Diogenész Laertiosz: I. 8.) 

 
Borsa mellett állt és a korongolást figyelte. Azt, ahogyan a mester benedvesí-

tett keze között tök alakúvá magasodott és gömbölyödött a bogrács. „Erős eltö-
kéltség és jól rögzült tapasztalat szükséges ehhez a tökéletességhez”, gondolta. 
„Nem véletlenül sikeredik mindig kifogástalanná. Borsa a nemzetség legidősebb 
fazekasa, régóta szeme mélyében ül és ujjai begyében ágaskodik a tudománya. 
Ejsze, még vakon is hibátlanná formálná a koronggal együtt forgó edényt!” Ő okí-
tatta a fiatalokat is, hiszen képes volt visszafogott hangon számtalanszor elismé-
telni ugyanazt. Szintakkor soha senki nem látta őt kijönni a sodrából. Türelmes 
volt, egyetlen kezdő segítségét sem legyintette még nyakon, hanem folyton-foly-
vást biztatta, bátorította őket. 

 
„Vajon a Magasságos is ekképpen alkotta volna meg az űrből1 a világot? El-

méjével, ügyességével és erejével?”, töprengett Borsa kézmozdulatait követve.  
„Vajon izzó szikraként pattanhatott ki a fejéből az ötlet, hogy ujjai szeretetével 

formálja aztán meg? Hogy a gondolatba rejtett teremtő erő mielőbb testet ölthes-
sen és egyensúlyban tartson mindent?  

Földet és eget,  
sötétséget és világosságot,  
ármányt és szeretetet?  
Hiszen minden egy tőről fakad ezen a világon. Jóllehet annyira szerteszét so-

kasodott idővel, hogy teljességgel felismerhetetlenné vált a dolgok egymáshoz 
való köze,” elmélkedett Tas, mialatt a munka menetét és szentségét ügyelte fel. 
Többször fohászkodott, halkan az ajka közt, miközben sorra látogatta a mestere-
ket, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Aztán újra magába mélyedt:  

„Hatalmas körforgás az élet. Ezen a kerek világon minden megismétli önma-
gát, mint a Fényességes, aki reggelente kikel mennyei ágyából fényküllőit előre-
küldve és ragyogását fokonként felerősítve, délben eléri az égboltozat legmaga-

                                                 

1 „Ha tehát a szélre és kardra esküszünk, azt annyiban tesszük, amennyiben a szél az 
élet oka, a kard pedig halált eszközöl.” (Lukianosz: Uo., XXXVIII.) 
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sabb pontját, este a látóhatárhoz közelítve kioltja a fényét és lenyugodik, hogy éj-
szaka átalguruljon az árnyak országán és másnap újrakezdhesse a körét.  

Télen messzire űzi a hideg s a sötétség, égi pályája is megrövidül ezért. Nyá-
ron közelebb jön és ismét megnyúlad az útja.  

 
A hold köre gyorsabb és ráadásul az arcát is éjszakáról éjszakára változtatja. 

Ahogy nő, egyre későbben jön fel az égre. Nappal látjuk többet fogyása közben. 
Végül visszanyeri az eredeti alakját és visszatér oda, ahonnan négyszer hét nappal 
korábban elindult.  

 
Talán a lelkes lények mozgása a leglátványosabb: az, ahogyan az egyik életből 

kihajt a másik. Egyik az élet beteljesedése, másik a kezdete. A Világ Világosságá-
nak a jósága sűrűsödik össze a mag teremtő erejében.  

 
Megnyugtatóan hatalmas rend!” 
 
Ahogy ott állt és gyönyörködött az edény születésében, arra gondolt: hej, de 

szívesen leutánozná ő is azokat a kézmozdulatokat — be sok agyagpálcikát so-
dort valamikor gyermekkorában a földön térdepelve —, miért is ne, hiszen élet-
útja felén túl is tanulhat még az ember, s nem is keveset..., amikor Tardos fia 
Györke nyargalt le hanyatt-homlok s nagy ijedtséggel a meredek ösvényen és arra 
kérte, siessen a férfiakhoz, mert valamilyen rendkívüli dolog történik éppen oda-
fent.  

Mindenki felfigyelt a hírre. Egyetlen perc alatt megbomlott a figyelem-fegye-
lem, hiába intette nyugalomra őket. „Mindennél sürgetőbb a kíváncsiság kielégí-
tése!”, dohogott magában. Valamiféle észrevehetetlen rendje volt addig a munká-
nak, amit mindenáron próbált megtartani, noha ez volt valamennyi tevékenység 
közül a legkötetlenebb. Játékszámba ment a tapasztalt mesterek és a tanítványok 
keze alá dolgozás. 

A tapodó agyagjában tapicskáló fiúk, Köllel az élen, azonnal kiugráltak a gö-
dörből. De az agyagszállító ifjak, a hurkákat sodró asszonyok és gyermekek, sőt 
még egy-két mester is hagytak csapot-papot s izgatottan szaladtak Borvíz útja fe-
lé, hogy mielőbb felérhessenek a falu szintjére. Hadd lássák, miféle rendkívüli 
esemény zavarja a falu békéjét, ami a táltos jelenlétét igényli.  

Borsa maradt csupán a fakorongja mellett, az égetőkemence körül sürgő-forgó 
Firtossal. Bármennyire kíváncsiak voltak is, nem hagyhatták félbe-szerbe a dolga-
ikat, minthogy az aznapi fáradozásuk egy része odaveszett volna. Éppen akkor 
kellett Firtosnak a kemencenyílást eltakarnia az első égetéshez, hogy a bentrekedő 
koromtól a fazekak befeketedjenek. Remélte, visszatér a falu népe addigra, amíg 
kiveheti őket! Mert ha nem is forrón, de mindenképpen melegében és zsíros 
kóccal kellett áttörülgetni az edényeket. Úgy csillognak szépen.  
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A folyó árterületéhez közel építették meg a kemencét, amelyben lassú tűzön 
égették, szikkasztották keményre a kiformált agyagot. Egy napi munkába került 
csupán a tapasztása. A partmenti füzek2 vesszőit is a nyersanyagba gyúrták a tapasz-
talt mesterek, hogy a hóolvadás havában vagy a hatalmas nyári záporok idején ki-
öntő ár ne mossa el. 

A karéj alakú part homokos rétege alatt, a földfelszínhez közel volt az agyag. 
Ki tudja, mikortól fejtették, vájták ki a falualapítók azt? Mély bányák3 sejtették, 
hogy bizonyára hosszú ideje. Lehet, épp az agyagért választották egykoron ezt a 
helyet. Vagy véletlenül bukkantak volna rá, miután a tágas felső szinten meg-
telepedtek és berendezkedtek?  

Bégavékonyának nevezik a fejtést. Pondoros agyag kerül ki onnan, nem sima 
fajta. Fazéknak azonban az alkalmas, mert a tüzet jobban bírja. Miután félrehány-
ják róla a homokot, szerszámaik élével s lapjával kivágnak és kiemelnek belőle 
egy darabot, amit egy kimélyített helyre, a tapodóba visznek, ahol bevizezik és ad-
dig tiporják, gázolják — főképpen a gyermekek —, amíg a sarkuk alatt nem dur-
rog, amíg sima nem lesz, amíg egyetlen keményebb csomó sem marad már ben-
ne. Játéknak indul a cserépkészítés, de komoly munkává cseperedik idővel! Sok kézi 
munkával, tapasztalással jár! Hiszen még a legkisebbek is megtanulják, hogyan 
kell az ujjaik közt kilyukasztani az agyontaposott agyagban talált légbuborékokat és 
hogyan kell a körmük hegyével gondosan kikaparni az apró kavicsokat. Meghi-
básodik a cserép másképpen! Könnyebben törik az idegen anyagot tartalmazó edény! Er-
kölcseikkel is így voltak: „idegen szokásokkal élni nagyon őrizkedtek, nem ugyan az egymásé-
ival.”4 

Vízlevezető árkot ástak a bányától a folyó irányába, mélyítették is időről-időre, 
éppúgy, ahogy a gödröt is kotorták, hiszen igencsak szaporátlan lett volna 
merítőedényekkel kiüríteni belőle a nagyobb áradások vagy zivatarok után fel-
gyülemlett vizet. 

Talán a legénykék segítettek a legszívesebben és leglelkesebben a mesterek-
nek. Az egyik csoport vájta, a másik a tapodóba hordta az agyagot, a harmadik 
vizet mert a folyóból, a negyedik a cserépégető kemence tüzére ügyelt. Azt is ha-
mar megtanulták, hogy a távoli erdőről hozott cserfa a legalkalmasabb az edények 
lassú és hosszú égetésére, nem a közeli erdőalji.  

 

                                                 

2 A házfalak építésénél a fehér fűz (Salix alba) vesszőit használták régen, mert a vert falú 
„paticsházak” ellenálltak az árvíznek. 
3 Homok- és agyaggödröt is jelentett. 
4  Hérodotosz: IV. 76.; a teljesség kedvéért nagyon fontos megjegyeznünk azt, amit 
Lukianosz írt ezzel kapcsolatban: „Mert mi (szkíták — beékelés tőlem) nem vizsgáljuk, 
honnan valók a jó és becsületes emberek s nem is irigyeljük, ha jóllehet nem barátaink 
és jót vittek véghez. Dicsérvén pedig azt, amit eszközöltek, tetteikre nézve sajátainkká 
fogadjuk őket.” (Toxarisz avagy barátság,V.) 
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Bágy látta el cserépedényekkel a felső falvakat. Főképpen közös ünnepeik al-
kalmával került sor a cserére. Maguk között nem használtak pénzt5, csupán akkor, 
amikor más népekkel kereskedtek.  

Ha nagyobb edény készült, nagyobb darab gyurmát, ha kisebb fazék formáló-
dott, akkor kevesebbet agyagot emeltek ki a tapodóból és vitték a közelben dol-
gozó mesterekhez. Közvetlen megmunkálás előtt tették ezt, mert a nap tüzétől, a 
szél erejétől hamar kiszáradt volna a formálandó anyag és akkor ismét elölről kel-
lett volna kezdeniük a vizezést és a taposást.  

Forgó fakorongot használtak kisebb edények készítésénél a falu fazekasai. De 
őseik szokása szerint továbbra is agyaghurkákból formálták a nagyokat. Nem is 
fértek volna el a korongon ez utóbbiak, mert olykor bizony két-három könyök-
nyi szélességűekké dagadtak! Téli ételek tárolására szolgáltak főképpen. Han-
gyákhoz és méhekhez hasonlóan készültek a hosszan tartó fagy havára, amikor is 
csak bajosan juthattak friss húshoz a pusztát beborító nagy hó miatt. Annyit ha-
vazott olykor, hogy még a lovaik és az állataik is combtőig süppedtek volna ben-
ne, ha nem takarították volna rendszeresen a karám földjét. Éppúgy, ahogyan a 
házaik előtti területet és a közös tűzhely környékét is. 

Asszonyaik is kikérték részüket a hurkasodrásból. A gyurma tenyérrel való elő-
re és hátra serítése volt a munka legjátékosabb része. Odahordott lapos köveken 
vagy a kavicsoktól és homoktól megtisztított és simára gyalult agyagon ügyes-
kedtek. A gyermekek is jeleskedtek ebben, földön ülve vagy térdepelve formálták 
a pálcikákat. Öregje, fiatalja egyaránt versenghetett: melyikük sodor többet, me-
lyiküké hosszabb, melyiküké arányosabb vastagságú... Közben varázsverseket 
mondogattak, hogy az igék megfoganjanak: 

 

 „Sirülj-pördülj hurka, 
Hengeredjél hosszúra, 
Tekeredjél csurkára6.” 

 

Oly terjedelmesre sikeredett némelyik, hogy kígyószerűen kellett magukra te-
kergetni s csaknem az egész karjukat betakarta. ĺgy fonatosan, ahogyan nevezték, 
siettek aztán a mesterekhez, hogy mielőbb a kezük ügyébe helyezhessék az anya-
got. Csak épp azok győzzék az iramot! Hiszen jóval több volt a segéd, mint a 
mester. 

Be sok víznek is kellett lefolynia a Bégán, amíg szép gömbölyűre domborodott 
egy ilyen hatalmas gabonatároló! Sűrűn vízbe mártogatott kézzel ragasztgatták 
össze a mesterek az agyaghurkákat és egyengették síkos simára a külső és a belső 
felületet. Olykor farönkön állva fejezték be a peremet. Füleket is tettek rá, termé-
szetesen, jó vastagokat, hogy könnyebben lehessen elmozdítani, felemelni az 
edényeket. Ismétlődő mustrákkal karcolták végül tele, épp úgy, ahogyan a napok, 
                                                 

5 Sztrabón: VII, III, 7. 
6 Tájszó, a „hurka” megfelelője. 
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a hold-hónapok és az évszakok is évről-évre visszatérnek... Olyan nagy volt oly-
kor az edény, hogy alig fért a kemencébe. Fatalphoz kötve húzták fel a házakhoz, 
majd szekéren vitték a megrendelő faluba. 

Nemzetségjeleket is véstek rá. Életfához hasonló szarvasagancs volt az övéké. 
Valamennyi felnőtt férfi tudott róni, ha nem is egyforma szépen és hasonló sza-
porasággal. Tas nemcsak a nemzetség táltosa volt, hanem a rovásjelek tudója és 
továbbadója is. 

Állati vért is csöpögtettek a gyurmába, ha nagyritkán áldozati edénynek ké-
szült a katlan. — Pusztán a legfiatalabb nemzetségek bográcsa formálódott cse-
répből, minthogy a régieké egytől-egyig fémüst volt. — Ilyenkor óvó rovások ke-
rültek a peremére. Égúrhoz szóló imádságok, fohászok és ajánlások, melyek az 
edény használatát szentesítették: 

 „Oltalmazónk! 
Egek Ura! 

Mindenlátó szemed óvja népünket! 
Fénysugár-karod védje törzsünket!” 

 
 

Pálffy Tamás Szabolcs 
 

álljon kenyérből borbólálljon kenyérből borbólálljon kenyérből borbólálljon kenyérből borból    
 

azt írja most a naptár e nap ma nagycsütörtök 
az utolsó vacsora mit veletek elköltök 
most kilépek e körből mert kilógok a sorból 
ez utolsó vacsora álljon kenyérből borból 
 

három éve tanítok vándorlok prédikálok 
búcsút veszek tőletek tizenkét tanítványok 
készülök áldozatra és azért mert szeretlek 
megmosom lábaitok majd kapok egy keresztet 
 

melyet hordozok kínban és hogyha roskadoznék 
ha kereszt súlya alatt emberként botladoznék 
figyeljetek szavamra e Gecsemáné kertben 
 

harminc pénzért eladnak egy halálkomoly perben 
amit mi együtt tettünk kirobban majd e korból 
ez utolsó vacsora álljon kenyérből borból 
  

Marosvásárhely, 2013. március 28., Nagycsütörtök


