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Molnár Vilmos

Mese az inka bölcsről
 

Volt egyszer egy bölcs, öreg indián. Ott élt a Nap Négy Terü-
letének Birodalmában, azaz Tawantinsuyuban, ahogy kecsua 
nyelven mondták. Vagy az Inka Birodalomban, ahogy a spanyo-
lok hívták.A bölcs, öreg indián fiatal korában számos baráti és 
ellenséges törzsnél megfordult, sokat látott, sokat tapasztalt. 
Keveset beszélt, de jól megfigyelt mindent. Egy idő után híres 
lett éleslátásáról, józan ítélőképességéről. Sokan fordultak hozzá 
tanácsért, egyszer sem tévedett. Atahualpa, az inka uralkodó is 
többször igénybe vette szolgálatait.

Az Úr 1531. évében Francisco Pizarro egy maroknyi kalandor-
ral elindult Panamából, hogy meghódítsa az aranyban bővelke-
dő, legendás hírű Inka Birodalmat. Tudta, hogy kevesen vannak, 
ezért nem sietett. Időt hagyott a még csak szerveződő utánpót-
láscsapatnak, hogy beérje. Már 1532-ben is jól benne jártak, de 
még mindig az indiánok által Királyi útnak nevezett, bámulato-
san jól kiépített, több ezer kilométer hosszú útvonalon menetel-
tek a hegyek között.

Atahualpa már rég értesült a szakállas, sápadt bőrű idegenek 
közeledtéről. Éppen egy hosszú, de győzelemre vitt háború állt 
mögötte. Körülötte több tízezer, csatákban edzett harcosa. De az 
inka uralkodó nem volt forrófejű. Pontosan akarta tudni, miről 
van szó, mielőtt bármit lép. Úgy döntött, követséget küld a köze-
ledő fehérek elé. A követség ajándékokkal, szép szavakkal üdvöz-
li őket. Meghívja, tegyenek látogatást az uralkodónál. A követség 
tagja lesz a bölcs, öreg indián is. Feladata: jelentést tenni az ide-
genekről. Valamint javaslatot tenni: mit tegyenek velük? Valóban 
szakállas istenek ők, akikről a régi legendák szólnak? Isteneknek 
kijáró tisztelettel kell őket fogadni, vagy egyszerűen elvágni a 
torkukat? Az ajándékok, szép szavak mindenképpen jól fognak, 
ha istenek, ha nem. Ha csak közönséges halandók, gyanakvásu-
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kat elaltatva könnyebb lesz őket lemészárolni. Nem mintha gon-
dot jelentene az ő több tízezer edzett harcosának egy maroknyi 
kóbor idegen leölése. Van ok egyáltalán, akár a legcsekélyebb is, 
életben hagyni őket?

A követség elindult, s néhány nap múlva találkozott a fehé-
rekkel. Átadták az ajándékokat, Pizarro tolmácsa fordította a 
szép szavakat. Az idegeneket meghívták, tegyenek látogatást 
Atahualpánál. Maguk is csatlakoztak a menethez, együtt folytat-
ták útjukat az inka uralkodó tábora felé.

A bölcs, öreg indián, kerülve a feltűnést, némán elvegyült 
Pizarro emberei között. A következő két nap és két éjjel nem 
aludt semmit. Megfordult a tábor minden szegletében, gondo-
san szemügyre vett mindenkit és mindent. Ember, állat vagy fel-
szerelés nem kerülte el sastekintetét. Mindenki más megpihent, 
aludt is időnként, de ő nem. Lankadatlan éberséggel járta a tá-
bort, s csak figyelt, figyelt.

A harmadik napon észrevétlenül eltűnt Pizarro táborá-
ból. Már az első hegy mögött fiatal, tagbaszakadt teherhordók 
várták. Kényelmes hordszékbe ültették, amit vállukra kapva 
inukszakadtából rohantak az első váltóállomásig. Ott újabb te-
herhordók vették vállukra, s rohantak vele megállás nélkül to-
vább. Éjjel-nappal tartott ez a rohanás, míg másfél nap múlva 
megérkeztek Atahualpa táborába. A bölcs, öreg indián az inka 
uralkodó elé állt, és megtette jelentését:

A fehér bőrű, szakállas idegenek nem istenek. Látta őket fá-
radtan, elgyötörten, betegen. Látta némelyiket meghalni is. Iste-
nekkel ilyen nem történhet. Javasolja, pusztítsák el őket. Legjobb 
hely erre egy szűk hegyi ösvény lenne. A hosszan kígyózó me-
netsort itt könnyen oldalba lehet támadni. A fehéreknek esélyük 
sem lenne megmenekülni. De három embert élve kell elfogni 
közülük. Három varázslóról van szó. Az ő tudásuknak hasznát 
vehetné az inka uralkodó és az inka nép.

Az első varázsló az, aki a fehérek állataival foglalatoskodik. 
Eteti, tisztán tartja, engedelmességre kényszeríti őket. A nagy 
állatok hagyják, hogy a fehérek felüljenek a hátukra. Vagy terhe-
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ket pakoljanak rájuk, hogy cipeljék a hegyi ösvényeken. Az inkák 
lámái is hordanak terheket a hátukon, de az idegenek állatai na-
gyobbak. Végül is nem olyan rendkívüli, amit ez a varázsló tud. 
A fehérek lovásznak hívják.

A második varázsló az, aki a fehérek fegyvereinek viseli gond-
ját. Tűzben hevíti, kalapálja azokat, de van, hogy csak reszelgeti 
vagy tekerget rajtuk valamit. Vannak, amelyek hegyesek, mint 
az inkák lándzsái, vannak, amelyek élesek, mint az inkák kései, 
kőbaltái. Ezek a veszélyesebbek. Vannak cső alakúak is, mint 
a sípok. Ezek nem lehetnek annyira veszélyesek. Az idegenek 
fegyverei olyanszerű anyagból készültek, mint az inkáknál a réz, 
az ezüst vagy az arany. Csak keményebbek annál. Végül is nem 
olyan rendkívüli az sem, amit ez a varázsló tud. A fehérek fegy-
verkovácsnak hívják.

De amit a harmadik varázsló tud, az tényleg hallatlan. Olyan 
hatalmas varázslatra nem képesek talán az istenek sem. A fehé-
reknek ez a varázslója meg tudja fiatalítani az embereket. Saját 
szemével látta, hogy a fehérek elgyötörten, öregen mennek be a 
sátrába, kis idő múlva frissen, tíz-tizenöt évet fiatalodva jönnek 
ki onnan. Őt mindenképpen élve kell kézre keríteni. Még ha a 
másik két varázslót meg is ölik, nem nagy kár, de ezt a megfiata-
lítót nem szabad elveszejteni. A fehérek borbélynak hívják.

Atahualpa elgondolkodott. Tényleg ámulatos, amit az a bor-
bély nevű varázsló tud. Mégsem fogja megtámadni és megsem-
misíteni az idegenek maroknyi csapatát. Engedi, hogy a táborába 
jöjjenek, és találkozzanak vele. Lehet még olyan közöttük, aki 
ismeri ezt a varázslatot. Nagy dolog lenne, ha az inkák is bir-
tokolnák a megfiatalodás titkát. Úgy lehet, nagy jövő előtt áll 
Tawantinsuyu.


