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A törzs legrégebbi üstje, a Kován használt, foltokkal volt tele, annyi viszontag-
ság érte már. Fémek ráolvasztásával — különleges védő szerepe volt ezeknek, 
akárcsak a rátéteknek a szőtteseken —, többször kiegészítették már a likakat; kika-
lapálták a horpadásokat és kiigazították a megsérült mintákat és jeleket, hogy 
semmiben se hibázzék az áldozati étel.  

 
Sietve, amennyire csak a kora engedte, de tisztségétől fogva méltóságteljesen 

iparkodott Tas a gyors lábú gyermekek és az előtte igyekvő mesterek, fiatalok és 
asszonyok nyomában. Nem tudta elképzelni, hogy mi a csuda történhetett oda-
fent, ami az ő személyes jelenlétét kívánja, ami a reggel óta szép rendben haladó 
munkát a feje tetejére állította, ami a fegyelmet kíváncsisággal kavarta fel. 

„Talán a szekereket javítgató férfiak verekedtek volna össze odafent?”, latol-
gatta. De nem volt még példa ilyenre. „Különben is Érd fia Bese a faluban ma-
radt. Mértéktartó józansága és megfontolt bölcsessége mindenkire nyugtatólag 
hat.” 

„Vagy talán Kos fia Érd távozott volna az élők sorából?”, találgatta. De akkor 
inkább szomorú, mint ijedt lett volna a hírnök hangja. És semmiképpen sem 
vágtatott volna lóhalálában Bégavékonyához, hanem kimért léptekkel jött volna, 
tiszteletadóan. Úgy, ahogy az alkalomhoz illik. 

Kifulladt már az emelkedőtől. Megállt néhány pillanatra, aztán lassabbra és 
rövidebbre fogta a lépteit. Sok minden átcikázott még az agyán, annál is inkább, 
mert különös álommal tért meg abból a másik világból.  

 
[Honnan, honnan nem, a Bese lőtte szarvasbika vetődött eléje és a nemzetség legszebb leá-

nyát követelte párjául, fenyegetően. Még álmában is félelmetes volt: elülső bal lábát emelgette, 
nagyokat fújt és dühtől tajtékzott. Csakhogy egyetlen leány sem lehetett Bágyból a menyasszo-
nya, minthogy nem volt még nővé avatott vagy pártában maradt közöttük. Érthető emberi 
nyelven azt bőgte a bika: agancsával rögvest feltúrja a falut, ha nem kerítenek néki azonnal 
arát! Perlekedés helyett csitítgatta, békítgette Tas. Mi mást tehetett volna? Tudta, a szarvas-
bikának van igaza: Bese valószínűleg elfelejtette a bocsánatát kérni, miután meglőtte. Már-
pedig addig nem nyugodhat meg a bika szelleme: kiengesztelés híján nem kerülhet az árnyvi-
lágba a lelke. Sőt, a tiszteletlenség okán még áldozatot is követelhet magának.] 
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Izzadva ébredt. Égúr köszöntésekor sem tudott annyira elmélyülni az imájá-
ban, mint ahogy mindahányszor tette. Igaz, a nőavatás elhalasztása is erősen fog-
lalkoztatta. Nem kellett még eddig jövendölés miatt megszegniük a törzsi szo-
kást.  

 
A szarvasbika agancsa járt most az eszében: életerőt jelent. E szerint semmi 

baja sem lehet Kos fia Érdnek. Egyelőre. De szintakkor a bika dühe sem páro-
loghatott el, csak úgy magától, mint füst a szélben, mint köd a napsütésben: hisz 
semmivel sem tudta álmában lecsendesíteni az állat haragját. A fenyegetés árnya 
közöttük bujkál. Vajon kire fog lecsapni? Sosem arra, aki a leggyengébb, aki a 
legsebezhetőbb. Talán éppen a férfiak odafent viselt dolga lesz ennek a nyitja! 

Sehogy sem értette, miért nem észlelt múltkori látásakor semmilyen baljóslatú 
jelet. „Bár igaz, egyre tisztábban emlékszem már rá: szél nélkül is napnyugatnak 
tartott a szent tűz vékonyka füstje s nem egyenest az égnek. Valamiféle jelzés lett 
volna talán, amire akkor nem figyeltem fel, de most, amikor rejtett értelmek után 
kutatok, mégiscsak jelentéssé áll össze? Hamarosan kitudódik majd...” 

 
Nagyon elcsodálkozott azon, amit a karám mellett látott és hallott. 
Érd fia Bese köré gyűlt a falu apraja-nagyja és szájtátva figyelte. Bese hossza-

san, higgadtan és bölcsen beszélt. Úgy fűzte az egyik gondolatot a másikba, mint 
ahogyan a leánykák szokták a réten egymásba öltögetni a karikára görbített virág-
szárakat. Emberfia nem látta még Besét ilyen helyzetben. Őszek tanácskozásain 
is alig nyitja szóra a száját. S ha igen, mindig ráérős óvatosággal szűri meg a mon-
dandóját és lassú megfontoltsággal csiszolgatja a szavait. Alig győzik kivárni — 
pedig egyikőjük sem türelmetlen —, hogy kimondja végre azt, ami szándékában 
van. Igaz, olyankor beszél ott csupán, ha kikérik a javaslatát, hisz apja jogán ül 
egyelőre az őszek között.   

Sűrűn bólogattak Bese beszédéhez az emberek. Egy-két lehajtott fejű, veres 
képű is volt a közelében. Azonnal kitalálta: azok ellen kellett Érd fia Besének fel-
szólalnia.  

 
Testvérbarátja volt Bese. Hosszú évekkel azelőtt egyszerre itták ki1 borral ke-

vert vérüket az esküvő serlegből és úgy tartották attól fogva, hogy szövetkeztek, 
tehát eggyé váltak2 és „...semmi sincs, mi ezután őket szétválaszthatná.”3 Csupán 
három ilyen barátja lehet az embernek, mert azt mondogatják maguk között: 
„...kinek sok barátja van, azt hasonlónak tartjuk a közös parázna nőhöz, s azt 

                                                 
1 Egy krím-félszigeti (Kul Olba) temetkezési helyen találtak egy Kr. e. IV. századi arany-
lemezt, amely egy egybeolvadt alakú, vérszerződésre lépő emberpárt ábrázol, amint egy-
szerre issza ki borral kevert vérét a szarvasmarha-tülökből.  
2 Lukianosz: Toxaris vagy barátság, LIII. 
3 Uo., XXXVII. 
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gondoljuk: barátsága nem lehet többé olyan szilárd, ha sok jóakaró között van el-
osztva.”4  

Bese volt a harmadik és a legkedvesebb választott vére.  
Égúr igaza mindig harmadszorra teljesedik be.  
 
...Korak unokája Belit is példamutató szkíta vala. Történt egyszer, hogy éppen vadászaton 

volt a vérrel felesküdött barátjával, amikor Bástot5  egy oroszlán ragadá meg és karmaival 
kezdi vala tépni. Habozás nélkül ugrott le a lováról, hogy az állatot maga ellen bőszítse, hogy 
a félholt Bástot megmentse. Sikerült a terve, azonban az oroszlán őt is halálra sebezte. Utolsó 
erejét összeszedve döfte a kardját az állat szügyébe. Törzsük két sírhantba temette őket: 
egyikbe a két jóbarátot, hogy a felső világon is egymás mellett legyenek, a másikba az orosz-
lánt. Azóta különös tisztelet övezi őket... 

(Lukianosz: Szkíta vagy vendégbarát című írása alapján) 
   
Kerek tíz esztendővel volt nálánál fiatalabb Bese. Alig lehetett több kilenc-tíz 

esztendősnél akkor, amikor első nagyobb vadászata során megmentette az ő éle-
tét. Olyasforma volt, mint amilyen a Harmattól született legnagyobbik fia, Köl 
lehet most: sebes, mint a szél; fürge, mint a gyík; és erős, mint a bikaborjú. — 
Egy kurta farkú kígyó6 gyűrűdzött feléje a térdig érő fűben. Megzavarhatták az ál-
mát, amikor leszálltak a lóról, hogy az elejtett vadkant szemügyre vegyék, hogy 
lássák, melyikük nyila végzett véle. — Mindegyik vadász apró, megkülönböztető 
jelet ró a nyílvesszői végére, hogy vita nélkül dönthessék el, kié a vadászérdem. 
— Bese vette egyedül észre a lábszárától alig egy lépésre surranó két könyöknyi 
hosszú csúszó-mászót. Nesztelen, könnyű siklásától még a fűszálak sem rezdül-
tek. Nem sokat teketóriázott. Azon nyomban a hüvelyk- és a mutatóujja közé 
szorította a földön tekerődző féreg nyakát, úgy, hogy ne használhassa a méregfogát 
és diadalmasan emelte a magasba. Öltögetni kezdte ugyan kínjában a nyelvét a 
beste, de legfeljebb a levegőbe marhatott bele. Sziszegett és erősen csapkodott a 
farkával tehetetlenségében. Bese azonban nem félt tőle. Tudta, akképpen fogja, 
hogy nem tehet kárt benne. Egyetlen szőrszálát sem görbítheti meg. Aztán, hogy 
ne szenvedjen, hisz az is lelkes, a földre csapta s egy kővel hamarjában agyonsúj-
totta. Vonaglott még néhányat a pára, mielőtt végképp kinyúlt volna. Sietve áll-
ták körbe és kérték a bocsánatát. Nem tanácsos magukra haragítani a fajtáját! 

Köztudott, hogy a kígyók ereje vetekszik a kardéval: ők is a halál urai. Jóllehet 
az élethez is sok közük van, hisz többször újjászületnek, a bőrüket elhányva. És 
mindig nagyobbnak! Némelyikük mérge nemcsak fájdalomcsillapító, de bizonyos 
nyavalyáiból is kigyógyítja az embert. 

                                                 
4 Uo., érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy ez a gondolkodásmód, éppúgy, mint a szkí-
ták életvitele, az élet minőségére fektette a hangsúlyt. 
5 Belitta és Basth az eredeti szövegben (XLIII.). 
6 Vipera nikolskii, jelenleg Ukrajna keleti részén, a ligetes sztyeppén él. 
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Megjelenésük olykor szerencsével is járhat: aranyat rejthet a föld ott, ahol gyű-
rűző táncukat lejtik. Igaz, nagyon nehéz megszerezni azt, háromszoros gyűrűvel 
védi a kígyók királya és bármikor örökre elsüllyesztheti, ha kedve tartja.  

Senki sem merte „kígyóölőként” emlegetni Besét az eset után, nehogy az állat 
szellemének a rontását idézzék meg a névadással. Erősen bosszúálló fajta. Még 
azt hiheti, hogy Besét ügyesebbnek tartják nálánál. Kellő szerénységet kell tanúsí-
tani iránta, különben könnyen meggyűlik a bajuk véle és akkor a bűbájosok tör-
zséhez kell orvoslásért fordulniuk. Mert vannak olyan alattomban pusztító lé-
nyek, ármányosan romboló igék és csalárdul ható méregszerek, amelyek ellen 
még a táltosi tudomány sem használ, csak a tündérek ég felé fordított ördögujja.  

„Bátor vadásznak” nevezi a törzse egy párduccal való küzdelme óta. Akkortól 
ékesítik mély karomnyomok a hátát és a jobb karját — éppen ott, ahol fiúkorá-
ban egy farkas sebezte volt meg —, ismételten megtörve szarvasünő képét, a tör-
zsi jegyet. Mindenki szerencsésnek tartotta akkor Besét és Égúr kegyét hála-
áldozattal köszönte meg. Hisz ő volt Érd legkisebbik fia, a jövendő vezető! 
Büszke is volt rá a nemzetsége, hogy lám, milyen vitéz embere van, akinek min-
den bizonnyal fennmarad majd a neve az énekeikben. — Arról nem illett szólni, 
mennyire elgyengült Bese a nagy vérveszteségtől, hogy Ugra fia Örs viselte hete-
kig a gondját: ráolvasás mellett írral kenegette a fel-felszakadó sebeket, varfűvel 
siettette a nyílások összehúzódását, gyulladáscsökkentő levelekkel borítgatta a ki-
tüzesedett bőrt, kendervászonnal kötözgette a vállat, a felkart és a  jobb oldali la-
pockát... 

 
„Semmi jót sem jelenthetnek együtt ezek a jelek: az álombeli szarvasbika dühe 

és a Bese karján kétszeresen szétroncsolt jegy! Ejsze nemcsak Besével kapcsola-
tos ez már, hanem törzsünk sorsával is”, döbbent rá hirtelen, fél füllel Besére is 
figyelve.  

„Mindenképpen ki kell kérnem a Mindentudó tanácsát. Talán ez lenne most a 
sürgősebb... Majd holnap korán reggel, hisz mindig tartok a házamban készenlét-
ben fűzfavesszőket. Ma a fazekasmunkára kell figyelnem!” szögezte le. „Lám, 
egy váratlan hírtől azonnal megbolydul a rend!” Ő maga sem tudta, hogy miért, 
miért nem, furcsa szorongás kezdett fészkelődni benne. Bese szép és igaz be-
széde azonban csakhamar legyűrte a nyugtalanságát.  

 
Kétféle jóslási szokásuk volt: az ünnepek előtti nyilvános és a személyes sor-

sokra kérdező, visszavonult. Nap- és holdjáráshoz igazodik s csupán alkonyatkor 
ejthető meg az első, bármelyik nap reggele alkalmas a második teljesítésére.  

Szigorú és eltérő szabályai vannak ezeknek, noha a rájuk való felkészülésnek 
hasonló a menete: testi-lelki tisztaságot követel mindkettő tisztsége.  

Ugyanakkor más elemeknek is jelen kell lenniük a tisztító erejű tűz mellett. 
Mindenekelőtt az áldozati állat vérének, hisz a vér biztosítja a révület szentségét, 
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lévén a születés, az élet, a halál és a feltámadás kísérője. Lovat7 és ökröt szoktak 
áldozni Égúrnak, illetve Hadak Urának a különböző szkíta törzsek. De hallottak 
már olyan távoliakról is, akik szamarat.8 

 
„...Kétféle jóslás vala a szkítáknál: az egyik a fűzfavessző, a másik a hárskéreg általi. 

Az előbbi úgy történt, hogy a földre tették a vesszőrőzsét, kibontották, aztán a vékonyka ága-
kat egyenként különválasztották s újracsomózták mialatt a jóslatot mondták, majd megismé-
telték a műveletet. Hársfaháncsból a hímnők szoktak vala jövendölni, úgy, hogy három részre 
hasították a kérget, az ujjaikra csavarták, majd lebontották....”  

 (Hérodotosz IV. könyve alapján) 
 
Az egyéni sorsra kérdező jósláshoz a hurokkal fogott gerlék közül választja ki 

a hímet. Azt, amelyiknek fekete csík van a nyakán. Kifolyatott vérével öntözi meg 
áldásképpen a virgácsokat 9 , miután az ágak többszöri összerakásából és szá-
lakra10, szalagokra bontásából kifürkészte már az újonnan született életútját, a 
nagybeteg nemzetségbelijének a sorsát, az atyafia jövőjét vagy a...  

                                                 
7 A „magyar” népnév nyugat-európai változatai: az ongaro, húngaro, hongrois, ungherese stb. je-
lentése  kapcsolódhat úgy a „kiherélt lóhoz”, mint az onagernek nevezett szíriai vagy elő-
ázsiai szamárfajtához (Equus hemionus). Ókori források szerint a szkíták kiherélték a lovai-
kat (Sztrabón: VII. IV. 8.), valamint szamarat is áldoztak (Apollodorosz: 13. töredék). A 
„szamár” délszláv elnevezései: a magarac és a magare a magyarság másik ágának a nevével 
cseng össze. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a „kelta” népnév is éppenúgy 
kötődhet ehhez a két állatnévhez: a „meddőt” jelentő *galdu proto-germán (PG) gyökből 
származó angol gelding „herélt lovat” jelent, a görög gaidarosz pedig „szamarat”. A nyugat-
európai névváltozatok a magyarságnak a Kárpát-medencébe érkező egyik korábbi ágára, 
az „üngürüszre” utalhatnak (Tarih-i Üngürüsz, 7-12.). Említést érdemel továbbá a népne-
vünkkel egybehangzó örmény unger („barát”) és a zuberoai baszk nyelvjárás üngürü v. ing-
ürü („szomszédság”) kifejezése, mindkettő összecseng a grúziai Enguri, valamint az ukraj-
nai Ingul és Ingulec folyónevekkel. (Érdemes felfigyelni az ókori angle törzs és az ongaro 
stb. hangalaki azonosságára!) 
8 A „szamár” különböző megnevezéseinek az összahasonlítása alapján azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy ez az ókorban igen megbecsült állat a szumír (aragon somero, 
korzikai sumere, olasz somaro), a kelta (görög gaidarosz), a kimmer (albán gomari) és a ma-
gyar (bulgár magare) népnevekkel hozható kapcsolatba. 
9 „Jósok sokan vannak a szkítáknál, akik számos fűzfavessző által... jósolnak...” (Hé-
rodotosz: IV.67.); a „fűzfát” jelentő angol willow-t (óangol welig) a *walg PG gyökből 
eredeztetik, „virgács” szavunknak (mely „fűzfa-korbácsot” is jelent) ugyanez a gyöke. 
10 A „fűzfa” gall, kelta, keltibér elnevezései egybecsengenek ezzel: francia saul, ír saileach, 
katalán salze, portugál salgueiro, stb. 
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Más törzseknél másképp jósolnak: hárskéreggel 11  a hímnőseknél 12 , tehén-
gyomorral a bika, juhbordával a sakál törzsnél. 

Megállapodott rendje-módja van a felkészülésnek. A föld mélyéből feltörő 
Borkútja vízében mossa meg az arcát előtte való este, mint ahogyan a nagy 
táltosős tette valamikor az élet vizével. — Ki tudja, a világ melyik szegeletében 
található az eredeti, minthogy sokfelé megfordult már a törzsük, mindenütt maga 
után hagyva esküje, bőrrel borított pajzsa és sírhegye emlékét! Ennek alapján em-
legetik őket más népek „esküszőknek.”13 Ők azonban állatősük után „szarvasünő 
népének” nevezik magukat! — Aztán a megszentelt lóbőrbe törülközik meg. An-
nak is külön szertartása van. Előbb a szemét kell megérintenie véle, aztán a száját 
és az orrát, legvégén pedig a homlokát, az arcát és az állát.  

Érzékszerveire is szüksége van a jóslás kezdetén. Azok nyitják meg előtte a só-
lyomszárnyú rév járását:  

az égi kapu kitárulását láthatóvá,  
a fényút siklását hallhatóvá,  
a fellegekbe vivő légörvények melegségét érzékelhetővé teszik.  
El kell azonban szenderülniük az izzasztó-zsibbasztó kendermag-füstből ki-

bodorodó ösvény tetejéig, nehogy az Egek Urával folytatott fontos beszélgetésé-
ben zavarják. Nem ébreszthetik föl földi dolgok égi ügyei intézésekor! Különben 
elfelejti, hibásan értelmezi, vagy hiányosan közvetíti a Mindenható jótanácsait és 
bajt zúdít jóslásával a saját nemzetségére. 

Nemcsak az éggel, hanem a földdel is összeköti a forrás víze. A föld vissza-
húzó védelme nélkül nem térhet vissza a lelke a testébe a szertartást követően. 
Híre szállt már olyan táltosnak is, aki éppen jóslása közben csuklott össze, vala-
hol az ég és a föld közötti feleúton rekedt el és holta után nem oltalmazhatta töb-
bé a nemzetséget.  

  
Évente három alkalommal üli körül a szent kőkört a faluja. — Beljebb nem 

mehetnek, mert rajta kívül mindenki másnak tilos a Táltoskő napkörébe lépnie.  
Először akkor, amikor Szarvasünő, a szent fény újjászületésének ünnepére ké-

szülődnek Kovára, és útjuk körülményeiről faggatja Égúrt. Néma fegyelme-
zettséggel veszi körül olyankor a nemzetség apraja-nagyja a kört, a középen felál-
lított sátorral, hogy a sötétséggel viaskodó Dicsőséges üzenetét hallja. — Három 
                                                 
11A „hársat” jelölő litván liepa és szláv lipa valószínűleg az egyik hérodotoszi eredet-
monda (IV. 5.) törzsével, a Lipoxaisszal hozható kapcsolatba; a közép-angol loppe 
„ágacs-ka” is ehhez kapcsolódhat. 
12 Uo. 67. 
13Utalás az aškuzai vagy iškuzai asszír megnevezésre; O. Szemerenyi szerint ez önmeg-
nevezés lehetett és maguktól a szkítáktól vehették át az asszírok és a görögök; a nyel-
vész az „íjászt” s „lövőt” jelentő iráni skuda gyökhöz köti a névfejtést és figyelmen kívül 
hagyja az ógörög szküt- gyök („bőr”) jelentését (Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian-
Skudra-Sogdian-Saka, 17. és 22. old.). 
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holdtöltével később ünneplik a Fenséges Fény visszatértét, mert hamar elakad-
nának a pusztát borító rengeteg nagy hóban a tulajdonképpeni napon. Mind-
azonáltal a fényfordulónak, a legrövidebb naprovatnak is megvan a maga ősi szo-
kása. Ezen a napon röptetik fiatal kerecsenjeiket az égnek a Béga jegén, hogy meg-
idézzék vélük a nagy turult, aki sosem hagyja cserben őket, hanem híven megjele-
nik a hívásukra, hogy az erejét vesztett, összeroskadt égi szarvast évről évre feltá-
massza a szárnya szelével és az égbe emelje.  

A sólyomfiak repüléséből jósolja meg aztán, hogy milyen lesz a nemzetség szá-
mára a következő esztendő.  

Nem lesz gondjuk, ha magasan repülnek a madárfiak.  
Bőséges termésük lesz, ha a bágyadt téli nap felé iparkodnak.  
Baj éri ellenben a törzset, ha szárnyra kelni vonakodnak.  
Tavaly éppenséggel elpusztult az egyik. Élettelenül esett a jégre. Sosem történt 

még ilyen és semmi jót sem jelenthet.  
„Miért jut csak most az eszembe, amikor sokasodnak körülöttünk a jelek?”, 

tépelődött Tas. „Vajon Égúr borította volna rám a homályt?” 
 
Bőség napja előtt megy másodjára a jövendő elébe. Sok más feltételt kell még 

teljesítenie olyankor a víz, a tűz, a vér és a virgácsok szertartása mellett. Először 
is a holdkerékhez szabja az égbe járás időpontját. Holnapután, még mielőtt a ma-
darak elpihennének, elvonul a jóslás szent helyére, ahová csak alkonytájt szabad a 
nemzetségnek őt követnie. Már délben odahordja a látás kellékeit: a táltossátrat 
és a csörgőbotot, valamint a tűzgyújtáshoz szükséges készségeket. Bármelyik fiú 
segíthet néki abban, ő azonban Költ fogja megkérni arra, első nagyobb vadászata 
kitüntetéseképpen, mert a néki való segítségnyújtás a férfiavatásra való felkészü-
lés szellemi szakasza. Hadd pillantson bele a fiú a táltosi teendőkbe! Nemcsak 
vadűzésben kell a nemzetségfő unokáinak jeleskedniük, hanem a törzs ősi szel-
lemeivel is szót kell érteniük! Még akkor is, ha nem Köl, hanem a legkisebbik 
lesz a nemzetségi tűz őrizője. 

 
Fagyhozókor, amikor minden elenyészik körülöttük, kerül sor a harmadik nyilvá-

nos jóslásra, az ősökkel való társalgásra, akik segítségükről biztosítják a nemzetséget, 
ha megemlékeznek róluk és jószívvel áldoznak nékik; Égúr fényével fenyítik azonban 
meg őket, ha a tiszteletadás útjáról letérnének. Szikkasztó szárazság sújtja olyankor a 
ligetes pusztát vagy sáskák hada habzsolja fel a zöldellő gabonát. 

 
Mindahányszor Tátoskő lapos tetején, a kövekkel kirakott napkör kellős közepén ál-

lítja fel a sátrat. Táltosőse szemelte ki falualapításkor a helyet. Ez a leghosszabbik nap 
reggeli küllőjének földi érintője. Égúr küldönce kapujának: a nagy Égi Szögnek a mása. 

Nyitatlan nyílik meg a menny e tar domb környékén és válik járhatóvá a felmenő útja.  
Kihegyezett végű táltosbotjával támasztja ki és szúrja át a hatszögű sátorlapot, 

s csak azt követően feszíti ki meghatározott sorrendben egy-egy égnek álló ékkel a 
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lap sarkait. Mindig a nap járásának irányát követi. Egyik ismeretlen elődje faragta 
az ősi életfa mintájára a botot és telepítette rovásokkal belé a mindig megújuló 
szent erőt. Miként a napé, úgy változik a fa sugárzása is: hol dagad, hol apad az 
ereje. 

Az életfa a törzs fája, a világ tengelye, a tudás jelenléte, amely nemcsak az eget 
köti össze a földdel, hanem a múltat is a jövendővel. Minden nemzedékkel, min-
den újabb ággal magasabbra nő, miközben folyton-folyvást vastagodik a törzse. 

A főtörzs látója őrzi a táltosfába telepített s az ünőkőbe kövesedett eredeti 
szent erőt, valamint az ősi áldozati üstöt a tengermelléki szkítáknál. Míg a botot 
más szertartásnál is használják, az ünőkövet és az üstöt csupán a szent étel elké-
szítésekor. Az üst aljára állítja a követ, mielőtt belehelyezné és megfőzné a lófőt, 
valamint az állat többi feldarabolt részét, hogy mindenkinek egyformán jusson az 
áldozati ételbe általment és feloldódott szentségéből.  

 
Nem eshet baja népüknek, amíg ezek a tárgyak a tulajdonukban vannak s isteni elrende-

lés szerint működnek. Ameddig betartják a törvényeiket. 
Úgy őrzi a főtáltos az eredeti életfát, a követ és az üstöt,  
mint a királyiak az égből aláhullott aranyszereket, 
mint a kisebb-nagyobb vezetők a méltóságjeleket,  
mint a harcosok az esküt megpecsételő pajzsot, 
mint valamennyien az erényeiket. 
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