
Az izzasztó kunyhó (Lakota történet) 
 Hat testvér telepedett le a völgy mélyén, a folyóparton. A fivérek cölöpöket 
vertek a földbe, húguk kiteregette a sátorlapul szolgáló bőröket. Messzi 
vidékről vándoroltak ide, olyan helyet keresve, ahol elegendő vadat ejthetnek 
valamennyiük számára. A völgy megfelelő vadászterületnek kínálkozott. A  leányt 
azonban megmagyarázhatatlan rettegés fogta el, amint leereszkedtek a kanyon 
oldalán. Hangokat hallott, melyek mintha azt suttogták volna: "Meneküljetek 
innen!" Csakhogy a fivéreknek megtetszett a tájék, és csak nevettek húguk 
félelmén. Felverték hát a tipit, és másnap hajnalban vadászni indultak. Öten öt 
felé vették útjukat, s magasan járt már a Nap, mire visszaértek. Nyulakat, 
őzeket, szarvasokat cipeltek a hátukon, de nem voltak már, csak négyen! Az 
ötödik fivért hiába várták, eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amikor 
elfogyott a hús, a négy megmaradt fivér megint vadlesre indult. Ezúttal is 
bőséges zsákmánnyal érkeztek meg, de immár csak hárman. A harmadik vadászatról 
aztán csak ketten tértek haza, a negyedikről meg csak egyetlen fivér. S az is 
eltűnt, amikor ötödszörre elhagyta a tipit. Szegény leány szívébe nagy félelem 
költözött. Ott maradt egyedül, védelem és táplálék nélkül a baljós vidéken. 
Egyik reggel, amint segélykérő imával fordult a szellemekhez, piciny kavicsot 
pillantott meg a lába  előtt. Gömbölyű volt és vörös, mint valami bogyó. A leány 
felemelte, megszagolta, megnyalogatta, majd hirtelen lenyelte. Amikor befejezte 
imáját, érezte, hogy valami furcsa dolog történik vele. Kilenc hónap múlva aztán 
kisfiúnak adott életet, akit a vörös kavics emlékére Inyan Hokszinak, Kő Fiúnak 
nevezett  el. Inyan Hokszi szokatlanul gyorsan növekedett, s gyökerek, bogyók 
helyett tápláló húsra vágyott. Anyja azonban rettegett, hogy ugyanaz a sors vár 
rá is, mint nagybátyjaira, hogy nem engedte ki még a tipibol sem, nemhogy  íjat, 
nyilat faragott volna neki. Ám egy hajnalban Kő Fiú kiszökött a sátorból, és 
elkészítette magának első íját. Anyja csodálkozva nézte, amint kovakőből pattint 
hegyet a nyílvesszők csúcsára, hiszen az őő fivérei csak kihegyezték nyilaikat, 
és tűzben edzették meg a végüket. Amikor azonban fia a tudtára adta, hogy másnap 
vadászni megy, az asszony kétségbeesetten könyörögve próbálta lebeszélni 
szándékáról. Elmondta neki, hogyan tűnt el egymás után mind az öt bátyja. Ám 
Inyan Hokszi hajthatatlan maradt, sőt eltökélte, hogy megkeresi és visszahozza 
bátyjait. 
 Másnap hajnalban útnak is indult. Napnyugtáig vándorolt a folyó mentén, amikor 
füstszag csapta meg az orrát. Arrafelé vette útját, és hamarosan  kiért egy 
tisztásra, ahol magányos tipi állt. Előtte tőz égett, mellette csúf, kövér 
vénasszony kuporgott. Gonoszan villogó, sötét szemeiből a fiú mindjárt látta, 
hogy varázslónővel van dolga. Nagy tisztelettel köszöntötte hát. A varázslónő 
hasonló udvariassággal válaszolt, és meghívta, hogy ossza meg vele a vacsoráját. 
Miközben elköltötték az őzsültet, Inyan Hokszi a sátor mögött öt nagy batyut 
vett észre. Időről időre megmozdultak, mintha fészkelődne bennük valaki. A 
vacsora után a varázslónő így szólt hozzá panaszos hangon: 
- Vén vagyok már fiam, minden tagom fáj. Legjobban mégis a hátam hasogat. Ha már 
ettél a húsból, amit sütöttem, taposd meg cserébe a hátamat, attól biztos rendbe 
jön. Inyan Hokszi cselt sejtett a vénasszony rimánkodása mögött, de nem 
mondhatott nemet. Egyszer csak valami kemény, hegyes dudort érzett a  talpával a 
vénasszony gerince közelében. Mintha egy nyílhegy állt volna ki a hátából. Kő 
Fiú rögtön megértette, hogyan és miért tűntek el a  nagybátyjai. Ők is 
idevetődtek a varázslónő tipijéhez, ők is megtapodták a hátát, de 
elővigyázatlanul ráléptek a dudorra. A fiú ekkor rávetette magát a vénasszonyra, 
és megszorította a torkát. Nem is engedte el addig, amíg az  ki nem lehelte a 
lelkét. A varázslónő testét a tűzre vetette, és elindult, hogy megnézze, mit 
rejt az öt batyu. Hirtelen szél támadt, és zúgásában Inyan Hokszi meghallotta a 
szellemek hangját. Azt üzenték neki, hogy fűzfagallyakból és állatbőrökből 
építsen egy kis kerek sátrat, és helyezze el benne a batyukat. Ezután izzítson 
nagy köveket, vigye be azokat is a sátorba, s öntsön rájuk vizet bőségesen. 
 A fiú követte az utasítást. Amikor az izzó kövekről negyedszerre szállt fel a 
gőz felhője, megnyíltak a batyuk, és Inyan Hokszi nagybátyjai bújtak elő belőlük 
épen és sértetlenül. A fivérek nagyon megörültek, amikor megtudták, kinek 
köszönhetik megmenekülésüket. Kő Fiú hazavezette őket anyjához, majd 
ünnepélyesen így szólt hozzájuk: 
 - A szellemek megtanítottak, hogyan készítsek izzasztó kunyhót, ami még az 
elvarázsoltakat is visszahozza az életbe. Mától fogva minden lakotának meg kell 
ezt tanulnia, mert az izzó kövek és a forró gőz megtisztítja az ember testét és 
lelkét, visszaadja egészségét. Ezért legyen ezentúl szent ez a szertartás.   


