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• Első fejezet •

– Azért félek egy kicsit… – vallotta be Matiu.
A hórihorgas maori fiú új, barna öltönyt viselt, amely kissé nagy volt 

inas, karcsú alakjára. Sötét, hullámos fürtjeit rövidre vágatta és szigorúan 
hátrafésülte. Linda Lange, a nevelőanyja arra gyanakodott, hogy pomá-
déval simította le a haját. Mivel a természetes göndörség ritka jelenség 
a maoriknál, Matiu az angol származású apjától örökölhette. 

– Szamárság, Matiu, hisz a családodat látogatod meg! – szólt rá Aroha 
már-már türelmetlenül.

Linda lánya nyilván nem először szembesült Matiu kételyeivel. A fia-
tal férfi igen közel állt hozzá – az asszony gyanította, hogy szerelmesek 
egymásba. Matiu a lány előtt alighanem megvallotta a félelmeit, míg 
vele és a férjével, Franzcal csak azt osztotta meg, mennyire örül, hogy 
felvette a kapcsolatot az eredeti családjával. 

– Ez igaz. De hát nem is ismerem őket… és még maoriul sem be-
szélek rendesen…

Matiu elbizonytalanodva toporgott, miközben azt figyelte, érke-
zik-e a vonat. Linda is türelmetlenül várt. Az aprócska város, Otaki 
vasútállomása huzatos és hideg volt. Az asszony minél hamarabb vissza 
akart térni az öreg maraéba*, amelyben a férjével és mintegy száz maori 
gyermekkel lakott. A házaspár immár tizennégy éve vezette az egykori 
gyermekotthont, amely maori háborús árváknak adott menedéket, és 
időközben bentlakásos iskolává nőtte ki magát. A tanulók önként jöt-

 *  A csendes-óceáni kultúrákban ceremoniális célokra fenntartott, körbekerített 
terület. – A ford.
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tek, vagy a szüleik küldték ide őket. Franz és Linda első növendékei 
közben felnőttek, és vagy visszatértek a törzsükhöz, vagy a környékbeli 
farmokon, illetve a Wellingtont övező vállalatoknál kerestek maguknak 
munkát. Lindát örömmel töltötte el a gondolat, hogy némelyikükkel 
nemsokára találkozhat. Útközben ezt-azt még be kellett vásárolnia, és 
egykori védencei közül hárman is egy-egy boltban dolgoztak Otaki-
ban. Ám most a fiút kellett megnyugtatnia. 

– Matiu, te kiválóan beszélsz maoriul! – bizonygatta. – Arról nem is 
szólva, hogy a törzsed akkor is a lehető legnagyobb türelmet tanúsítaná 
feléd, ha ez nem így lenne. Hisz olvastad a leveleket. A törzsbeliek örül-
nek, hogy felvetted velük a kapcsolatot. Jól emlékeznek az édesanyádra. 
Vérrokonaid élnek abban az iwiben; és ahogy magad is tudod, egy iwi 
különben is olyan, mint egy nagy család. Új anyára és nagyanyákra, 
apára, fivérekre és nagyapákra találsz majd – mosolygott rá bátorítóan. 

Matiu az árvák közül azon kevesek közé tartozott, akik nem egy 
mao ri faluban élték le életük első éveit. Háromévesen érkezett Pateá-
ból, a Taranaki nevű tartomány déli részén fekvő városból. A telepes-
hadsereg egyik századosa, akit Linda még a Pateában töltött időből 
ismert, hozta magával, és mesélte el szomorú történetét. 

– Az egyik telepes nemzette a fiút egy maori asszonnyal, aki az 
egyik meghódított faluból származott, és akivel egy ideig együtt is 
élt – mesélte. – A nő vagy önszántából ment vele, vagy elrabolták, 
erre nem derült fény. Egyetlen szót sem tudott angolul. Aztán meg-
halt, vagy a láz végzett vele, vagy a szíve szakadt meg… Ki tudhatná 
pontosan? A  férfi akkor még megtartotta a gyereket. Gyorsan ta-
lált magának Pateában egy fehér asszonyt, aki gondjaiba vette a fiút. 
Ám amikor az asszony maga is teherbe esett, a gyereknek nem lehe-
tett maradása. – Langdon százados kissé feszélyezettnek tűnt, mintha 
csak szégyellné magát a kisfiú iránt érzett szánalma miatt. – Ekkor 
úgy gondoltam – mondta vé gül –, hogy magammal hozom önökhöz. 
Maori törzsek azon a környéken már nem élnek. Így aztán a kicsi 
nem térhet vissza az övéihez.

Linda és Franz természetesen befogadta a gyereket, Linda pe-
dig kihasználta az alkalmat, hogy kifaggassa Langdon századost min-
denről, ami a településen történt, ahol Aroha születése előtt az első 
férjével élt. A környék időközben megbékélt. A  telepesek, akik a ta-
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ranaki háborúban teljesített katonai szolgálataik fejében birtokuk-
ba vették, gazdálkodni kezdtek, és azóta nem fordultak elő további  
összetűzések.

Matiu ennek ellenére nem úgy nőtt fel, mint egy pakeha, ahogy a 
maorik a fehér telepeseket hívták. Az árvaházban a gyerekek angolul 
tanultak ugyan, de a maorit ugyanúgy használták. Matiu és Aroha is 
folyékonyan beszélte a bennszülöttek nyelvét. Egy idős maori asszony, 
Omaka Te Pura, aki az utolsó éveit Franz és Linda árvaházában töltötte, 
sikeresen kikutatta, melyik törzsből származik a kisfiú. A szőtt takarók 
és a ruhadarabok, amelyekbe Langdon százados bugyolálta a fiút, és 
amelyek nyilván még Matiu anyjáéi voltak, a Ngati Kahungunu törzsre 
utaltak. 

A háború után nemigen lehetett hallani a törzsről, elűzték, akárcsak 
sok másik törzset az Északi-szigeten. Néhány héttel ezelőtt azonban 
Franznak tudomására jutott, hogy a Ngati Kahungunu népe visszate-
lepült törzsi területére, Wairarapába. Matiu, akinek mindig is nehezére 
esett elfogadni a származását – a „tiszta vérű” maori gyerekek gyakran 
ugratták is emiatt –, Franz rábeszélésére felvette a kapcsolatot a törzs-
zsel. Írt egy levelet a törzsfőnöknek, napokon keresztül dolgozott rajta. 
Aroha segítségével a legapróbb részletekig csiszolta a szöveget. Csak-
hamar meglepően szívélyes választ kapott. Megtudta, hogy az anyjának 
Mahuika volt a neve, és hogy a családjának mekkora fájdalmat okozott 
az elvesztése. Valóban az angolok hurcolták el, akárcsak a törzs több 
más fiatal férfi és nőtagját. A legtöbbjükről soha többé nem is hallottak 
semmit. Így aztán meghívták Matiut, hogy látogassa meg a családját, és 
a mai napon a fiatalember álma beteljesedett. Nincs oka semmilyen ag-
godalomra, gondolta Aroha bátran. 

– A beszédedet érteni fogják! – egészítette még ki az anyja szavait. 
– És nagyon izgalmas lesz az egész! Kaland! Még sohasem jártam egy 
igazi maraéban! De igen, Ratatelepen. De az nem számít.

Aroha addig győzködte az anyját és a nevelőapját, amíg meg nem en-
gedték neki, hogy elkísérje a barátját a maori rokonság meglátogatására. 
Különösképpen Franz szánta rá magát nehezen erre. Végtére is a lány 
még csak tizennégy éves – túl fiatal ahhoz, hogy egymaga utazgasson, 
ráadásul egy olyan fiatal férfival, akibe szemmel láthatóan szerelmes! 
A maorik falvaiban köztudottan lazábbak az erkölcsök. A törzsekben 
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a fiatalok igen korán megszerzik az első tapasztalataikat a szerelemről, 
ami Franz Langét, aki eredetileg szigorúan nevelt ólutheránus volt, kö-
zel húsz éve pedig az anglikán egyház tiszteletese, komoly félelemmel 
töltötte el. Linda nem találta ennyire aggasztónak a dolgot. Aroha és 
Matiu is a pakehák erkölcsei szerint nőtt fel, és mindketten megfontolt, 
okos fiatalok. Nem fogják nyomban sutba dobni az értékrendjüket, 
csak mert néhány éjszakát a Ngati Kahungunu törzs egyik közösségi 
házában töltenek. 

Végül Aroha jól sikerült érettségije adta meg a döntő lökést. A lány 
ragaszkodott hozzá, hogy Matiuval együtt ő is elutazhasson Welling-
tonba, és letehesse a vizsgát. Számára csak két évvel később lett volna 
esedékes a középiskola befejezése, ám rendkívül jó feje volt, és arról 
ábrándozott, hogy a fiúval együtt kezdi meg a főiskolai tanulmányait. 
A vizsgákat valóban kiválóan teljesítette, és Matiu is az évfolyama leg-
jobb tíz tanulója közé tartozott. Emiatt, vélekedett Aroha, jutalmat ér-
demel, és az anyja végül rá tudta beszélni a férjét, hogy beleegyezzen a 
gyerekek közös utazásába. 

– A ratatelepi marae miért nem számít, ha szabad kérdeznem? – tu-
dakolta Linda dorgáló hangon.

Ratatelep egy birkafarm volt a Déli-szigeten, amely Linda családjá-
nak a tulajdonában állt. Az asszony ott nőtt fel a testvéreivel, Carollal 
és Marával. Jó viszonyt ápoltak a Ngai Tahu törzshöz tartozó maori 
szomszédjaikkal.

Mielőtt Aroha válaszolhatott volna, velőtrázó fütyülés harsant fel, 
amely a vonat érkezését jelezte. Linda még egyszer megölelte őket, 
mielőtt még nagyobb nem lett a zaj, amikor a mozdony bedübörgött 
az állomásra. 

– Eddig ti voltatok a családom… – mondta halkan Matiu, amikor 
Linda vigasztalóan magához vonta. 

Az asszony rámosolygott. – És az is maradunk! – ígérte. – Mindegy, 
hogy jól érzed-e magad a törzsednél, vagy sem. Még ha úgy is döntenél, 
hogy ott maradsz… 

– Mi? – szólt közbe Aroha a fejét rázva. – Ezt ugye nem gondolod 
komolyan, Matiu? Ez csak egy látogatás, mami, semmi több, Matiu… 
hisz Matiu a főiskolára készül, ő a…

A fiú nem válaszolt. A szeme Lindán csüngött. – Tehát nem gondol-
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játok rólam, hogy… hogy hálátlan vagyok? Nem veszitek rossz néven 
tőlem, hogy el akarok menni a népemhez?

Linda ugyanúgy rázta a fejét, mint a lánya, azzal a különbséggel, hogy 
ő nem tűnt annyira felháborodottnak, hanem inkább barátságosan bá-
torította a fiút. 

– Az égvilágon semmit sem gondolunk, Matiu, és nyugodt le-
hetsz, nem bánjuk, hogy felkutatod a gyökereidet! Mindig szívesen lá-
tunk itt… – Az asszony elmosolyodott. – De legközelebb, ha eljössz a 
maraénk ba, hallani akarom a pepehádat!

Az utolsó szavaival elérte, hogy végre Matiu telt ajkai is mosolyra 
görbültek. A pepeha egy beszéd volt, amelyben a maorik – bemutatko-
zás gyanánt – beszámoltak a származásukról és az őseikről. Matiu mind 
ez ideig nem adhatott elő ilyesmit, hisz nem ismerte a családja történe-
tét. Ez most majd megváltozik. 

Elszántan és szemlátomást megnyugodva intett Linda felé, majd kö-
vette Arohát az egyik fülkébe. A  lány már alig bírta kivárni, hogy a 
vonat elinduljon Greytown felé. Imádott utazni. Eddig még nem so-
kat látott az Északi-szigetből, amelyen született. Viszont az anyjával már 
kétszer is ellátogatott a Déli-szigetre, és Ratatelepen megismerkedett a 
rokonaival. 

– Most őszintén… Ugye nem gondolod komolyan, hogy a törzsednél 
maradsz? – faggatta Matiut, amikor a vonat elhagyta a vasútállomást. 

Eleinte nem sok látnivaló akadt, hiába néztek ki a nagy ablakokon; a 
mozdony az Otakit övező mezőkön és legelőkön át vontatta a két ko-
csit. Itt a lány minden követ ismert. 

Matiu megfogta a barátnője kezét. Még mindig alig tudta elhinni, 
hogy Lange tiszteletes megengedte neki, hogy elutazzon a nevelt lányá-
val. Neki minden egyes Arohával töltött perc – főleg amikor kettesben 
voltak – ajándéknak számított. Jóllehet eredetileg inkább a húgát, és 
nem a szerelmét látta benne. Linda az elhagyott hároméves fiút nem 
küldte azonnal a többi árvához a közös alvóházba, hanem abban a fa-
házban szállásolta el, amelyben ő lakott a férjével és az első házasságá-
ból származó lányával. Aroha akkor még csak egyéves volt. Két éven át 
osztozott Matiuval egy szobán, és még ha már nem is emlékeznek rá, 
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Linda gyakran fektette őket közös kiságyba. A nyugodt, derűs termé-
szetű Aroha később is többször megnyugtatta az eleinte félénk kisfiút, 
amikor az felriadt valamilyen rémálomból.

Amikor azonban Matiu ötéves lett, az öreg Omaka azt javasolta, 
hogy a fiú tanulja meg az anyanyelvét, és ismerje meg a népe történe-
teit! A bölcs idős asszony már ekkor észrevette az első arra utaló jeleket, 
hogy a maori gyerekek kiközösítik Matiut. Linda aggályai ellenére a sa-
ját kunyhójába költöztette a fiút, és megismertette a maorik hagyomá-
nyaival. Amikor végül Omaka meghalt, Matiu átköltözött a fiúk egyik 
hálóházába. Aroha ezekben az években mindvégig a legkedvesebb ját-
szótársa és barátja maradt, de most, amikor eljött az idő, Matiu már a 
nőt is látta benne. 

– Soha nem hagynálak el! – mondta komolyan. – A világ egyetlen 
törzse és családja, nagybácsija és nénikéje, apja és anyja kedvéért sem… 

– És a húgok… és nővérek kedvéért sem? – kérdezte a lány in-
cselkedve. – A Ngati Kahungunu törzsnél minden bizonnyal akadnak 
csinos lányok. És ők állítólag… hm… nem gátlásosak, mondja Franci  
tiszi.

Franz Lange tiszteletest a maori gyerekek csak Franci tiszinek becéz-
ték. Ezt Aroha is átvette, ahelyett hogy apunak szólította volna az anyja 
második férjét. 

Matiu viccesnek, egyszersmind elragadónak találta, ahogy a barátnő-
je elpirult a saját nyílt szavaitól. Ahhoz, hogy ezt észrevegye az ember, 
alaposabban szemügyre kellett vennie a lányt, mint más pakehákat. Aro-
hának az átlagosnál sötétebb volt az arcszíne. Ha nem lett volna világos 
a szeme és szőke a haja, már-már maorinak tarthatták volna. Gyakran 
előfordult, hogy a látogatóik azt gondolták, félvér, mint Matiu. Ami-
kor a lány még kicsi volt, egyszer rákérdezett erre az anyjánál, végtére 
a neve is maori volt. Linda azonban megnyugtatta, hogy a bőre és a 
szeme színét a vér szerinti apjától, Joe Fitzpatricktől örökölte. A férfi 
arcbőrének sötét tónusa kellemes kontrasztot alkotott a jeges lagúna vi-
zének színére emlékeztető szemével. Csak a szőke haja származik tőle, 
jelentette ki Linda, a nevet pedig Omaka adta neki. Az Aroha jelentése: 
„szerelem”. 

– Aroha, én a tiéd vagyok! Nincs a világon még egy ilyen szép lány, 
mint te! Sohasem tudnék mást szeretni! – mondta Matiu komolyan. 
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Aroha igen törékeny volt, nőies formái még nem fejlődtek ki telje-
sen. Finom arca olykor-olykor gyermekinek hatott. De Matiu már így 
is tökéletes szépségnek találta. Számára a lány melegséget, gyengédséget 
és vigaszt jelentett. Szerelem… Omaka nem is adhatott volna jobban 
hozzáillő nevet neki.

Aroha futólag bólintott. Máris megfeledkezett az ártatlan évődésről, 
hisz egyáltalán nem aggódott amiatt, hogy tényleg elveszítheti Matiut. 
A fiú elidegeníthetetlen részét képezte a világának, lehetetlen, hogy el-
forduljon tőle. Pillanatnyilag a vonat ablakában feltáruló kilátás sokkal 
jobban izgatta, mint Matiu szerelmi vallomása. A vonat elhagyta Ota-
ki környékét, és a Rimutaka-hegység felé tartott, amely a wellingtoni 
Hutt-völgy és a Wairarapa-síkság között emelkedett. 

– Úristen, nézd csak, micsoda hegyek! – kiáltotta Aroha.
Eddig csak manuka- és rimufákból, nikaupálmákból és fapáfrányok-

ból álló ritkás erdőkön haladtak keresztül. Ám a távolból már lenyűgö-
ző hegyvidéki táj köszönt feléjük, és a sínek csakhamar hidakon futot-
tak át, amelyek alatt vágtatva száguldottak a folyók. Valamivel később 
pedig egyik alagút követte a másikat. A Rimutaka hegyi vasútvonala 
igazi műszaki csoda volt. A vakmerő mérnökök bátor terveit szorgal-
mas munkások – köztük telepes katonák – légiói váltották valóra, és 
erőszakolták rá a természetre. A vasútvonal szakadékok peremén futott, 
és olyan alagutakon át haladt, amelyek sötétjében Aroha megragadta 
Matiu kezét. Még jobban izgatták azonban az emelkedők. 

– Hát oda hogy jutunk fel? – tudakolta, amikor az erdő végérvénye-
sen átadta a helyét a hegyeknek. 

Nagyobb fák erre már alig akadtak, főképp alacsony páfrányok, ra-
tabozótok és viharoktól megtépázott bükkcserjések nőttek a vidéken. 
A hegyek áthatolhatatlan sorompóként tornyosultak előttük. 

– A mozdonyok igen erősek. És a sínrendszer is egészen új típusú 
itt. Egy speciális középső sín erősebb meghajtást és biztos fékezést tesz 
lehetővé – magyarázta Matiu. 

A fiút nagyon érdekelte a vasútépítés, és titokban arról álmodozott, 
hogy egyszer majd ez lesz a hivatása. A tervei azonban nagyravágyóbbak 
voltak, semmint hogy megelégedett volna a puszta sínfektetéssel. Wel-
lingtonban mérnöki tanulmányokat akart folytatni, erre pályázott meg 
egy ösztöndíjat. 
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– Hihetetlen! – ámuldozott Aroha, és borzongva nézett le egy szaka-
dékba, amelynek mentén a vonat éppen haladt. A meredek hegyolda-
lon a vasút építéséhez kivágták a fákat, és a sínek most olyannak tűntek, 
mintha oda lennének ragasztva a hegyhez. – Annak, aki itt épített, alig-
ha lehetett tériszonya. Én meg már attól elszédülök, ha csak lepillantok! 

– Nem kevesen vesztették itt életüket – jegyezte meg komoly han-
gon a kalauz, aki épp belépett a fülkéjükbe, és elcsípte az utolsó szavai-
kat. – Az építés során egyre-másra történtek súlyos balesetek, és még 
ma is állandóan résen kell lenni. Az eső köveket és törmeléket mos rá a 
sínekre, vagy elárasztja az alagutakat. Nektek szerencsétek van az időjá-
rással. Télen néha napokra is le kell állítanunk a forgalmat. Állandó harc-
ban állunk az elemekkel. És igen sokba kerül a vasútvonal karbantartá-
sa is. Remélem, értékelitek ezt, és derék emberek módjára váltottatok 
menetjegyet. – A férfi elmosolyodott, és megemelte a lyukasztófogóját, 
hogy kezelje a jegyeket.

Aroha és Matiu feszülten visszamosolyogtak. Eddig el sem tudták 
képzelni, hogy egy vonatút veszélyes is lehet. 

– Szoríts magadhoz! – kérte a lány, amikor a vonat kisvártatva, a szűk 
kanyarokat bevéve, felfelé araszolt a meredek hegyoldalon. 

Matiu átkarolta – kissé gyámoltalanul ugyan, mert ezt eddig még 
nem merte megtenni. 

– Nem eshet semmi bajod – mondta gyengéden. – Melletted va-
gyok. 

• Második fejezet •

Ha Aroha és Matiu hallott is bármit a taranaki háborúról, a maori har-
cosok mindig tetovált, félmeztelen fickókként jelentek meg a szemük 
előtt, harci csomóba kötött hajjal, amint a szemüket forgatják, kezük 
pedig lándzsát és buzogányt lóbál. Valójában még egyikük sem látott 
maorit hagyományos viseletben. A tiszteletes nem tűrte, hogy Omaka 
az árvaházban meztelen felsőtesttel járkáljon, mint régen a törzsénél. Az 
idős asszony ugyan nem európai módon öltözködött, ám a szőtt szok-
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nyái mégsem ütöttek el túlságosan a pakeha nőkéitől. Ruházatának szű-
kös felsőrészeit többnyire valamilyen lebernyeg takarta, mivel mindig 
fázott kissé. Ezek egyáltalán nem hasonlítottak a harcosok keményített 
lenből készített szoknyáira, és Omakának nem voltak tetoválásai sem. 
Magas rangja – ő volt a törzse legöregebbje és papnője – tiltotta ezt. 
A Ngai Tahu törzs maraéjában a Déli-szigeten minden férfi és nő úgy 
öltözködött, mint a pakehák, és csak kevesen viseltek tetoválást. Talán 
ezért érezte Aroha úgy, hogy az a település nem számít igazán maori-
nak. 

A Ngati Kahungunu törzsről azonban másmilyen képet alkotott ma-
gában. Hiszen ők végtére is azokhoz a törzsekhez tartoznak, akik részt 
vettek a maorik háborúiban. Tehát minden bizonnyal hagyományosan 
öltözködnek, és a régi rítusok és szabályok szerint élnek. Aroha és Ma-
tiu borzongással elegy kíváncsisággal gondolt a vad harci táncokra és 
a vérszomjas dalokra. Hát nem úgy volt, hogy ezek a törzsek annak 
idején levágták és megfüstölték az ellenfeleik fejét? Matiu olyasmiről is 
hallott, hogy a hauhau mozgalom idején még emberevés is előfordult! 

Így aztán mindketten már-már csalódottságot éreztek, amikor a vo-
nat befutott Greytownba, és meglátták a peronon őket váró maorikat: 
egy férfit és egy nőt – mindkettő nagyjából harmincéves lehetett – 
minden feltűnést nélkülöző pakeha öltözékben. A  férfi farmervászon 
nadrágot és kopott inget viselt. Széles karimájú kalapja eltakarta az ar-
cán levő néhány tetoválást. Az asszonynak volt egy kis tetoválása a szá-
ja körül, ám a haját feltűzve viselte, mint egy pakeha nő, és egyszerű 
kartonruhát hordott.

Aroha és Matiu nyomban kényelmetlenül érezte magát a viszonylag 
elegáns ruhában, mindenekelőtt Matiu bújt volna ki szívesen a merev 
öltönyből. Arohának, aki karcsúsított, világoskék utazóruhában volt, is-
mét bátorítania kellett a fiút, amikor kiléptek a fülkéből. 

– Gyere már, nem esznek meg!
Matiu elvigyorodott. Ez a két ember tényleg nem látszott ember-

evőnek. Ellenkezőleg – amikor felismerték az ifjú maorit, sugárzó mo-
soly gyúlt az arcukon. 

– Te lenni Matiu! – mondta az asszony tört angolsággal. 
– Légy üdvöz a te családban! – tette hozzá a férfi. – Én Hakopa, Ma-

huika öcs. Ez Reka, húg…
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Egyszóval a nagybátyja és nagynénje. A  fiatalember hitetlenkedve 
bámulta őket, és egyetlen szó sem jött ki a torkán.

Aroha előretolakodott. – Én Aroha vagyok – mutatkozott be. – Ma-
ori nyelven is beszélgethetünk. 

– Kia ora! * – nyögte ki Matiu. – Bocsássatok meg, én… 
– Te nem angol beszél? – kérdezte Reka csodálkozva. – Én gondol, 

te pakehákkal él. Én gyakorol külön neked. – Elmosolyodott. – Is-ten 
ho-zott! De hát akkor… haere mai!

Az asszony minden további nélkül Matiu vállára tette a kezét, majd 
hagyományos üdvözlésre, hongira nyújtotta az arcát. A nő orra és hom-
loka hozzáért, érezte az asszony szagát – ezzel hirtelen elmúlt a bizony-
talansága. 

– Természetesen tudok angolul – jelentette ki aztán maori nyelven. 
– Otakiban mindkettőt tanuljuk. Csak annyira meg voltam lepődve… 

– Nem számolt ennyi családtaggal mindjárt az állomáson! – szólt 
közbe kotnyelesen Aroha. – És azt is gondoltuk… szóval, azt gondol-
tuk, hogy majd következik egy powhiri, és…

Reka és Hakopa felnevetett, de inkább keserűen, mint vidáman. 
– Itt? – kérdezte Reka. – Ti azt gondoltátok, hogy majd énekelünk 

és táncolunk nektek a vasútállomáson?
Aroha elpirult. – Nem… csak azt gondoltuk… mivel újra itt lak-

tok…
Hakopa arca megkeményedett. – Igen, lányom, itt lakunk Wairarapá-

ban. De ez nem jelenti azt, hogy itt minden a miénk. A pakehák meg-
tűrnek bennünket, megengedték, hogy újból felépítsünk egy maraét 
az ősi földünkön. Ha alkalmazkodunk. Úgy öltözködünk, ahogy ők, 
nekik dolgozunk, nem támasztunk túl nagy igényeket, ami a földeket 
illeti. Megengedik, hogy megműveljünk egy kis földet, de persze nem a 
legtermékenyebbeket. A törzsünk valaha gazdag volt. Most igyekszünk 
boldogulni. És nem ingerelni a fehéreket. 

– A maraénk persze nem is a városban van, hanem kint az erdőben –  
fűzte hozzá Reka. – Sem a pakehák, sem mi nem keressük egymás kö-
zelségét. Soha nem találtatok volna meg bennünket, ha nem jöttünk 
volna értetek.

 * Jó napot! (maori)
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Aroha bólintott, és egyszerre igen butának érezte magát. Hogyan is 
gondolhatták, hogy a pakehák vasútja egyenesen a maorik egyik falujá-
ba szállítja őket? Vagy a maorik által uralt Wairarapa világába, amely már 
húsz éve nem létezik többé. 

– Ha majd odaérünk – mondta Hakopa, aki Aroha arckifejezéséből 
alighanem csalódottságot olvasott ki –, természetesen méltó módon 
üdvözölni fogunk benneteket. Annyira örülünk, Matiu, hogy vissza-
találtál hozzánk. És akivel érkeztél… ő a wahinéd*, Matiu?

Matiu és Aroha elpirult. Aztán felnevettek. 
– Igen! – mondta Matiu. – A pakehák persze azt mondják, még túl 

fiatalok vagyunk. De Aroha a feleségem lesz! 
Hakopa elmosolyodott. – Szívesen látjuk a törzsünk körében – 

mondta barátságosan. – De induljunk, a többiek már biztos nagyon 
izgatottak, várnak bennünket. Éhesek vagytok? Készítettünk egy hangit. 

Matiu nem gondolt az evésre, Aroha azonban felkapta a fejét. Már 
sokat hallott a maori törzsek földbe ásott kemencékben készített ételei-
ről, de még sohasem evett ilyesmit. A ratatelepi Ngai Tahu törzs tagjai 
nem építettek hangikat – a Canterbury-síkságon nem volt vulkanikus 
aktivitás, amelyet főzésre használhattak volna.

Greytown kicsi vasútállomása előtt egy lajtorjás szekér várta az uta-
zókat, amely elé két sovány lovat fogtak.

– Ez a miénk – magyarázta Reka büszkén, mintha egy pompás hin-
tó lenne.

Hakopa felpakolta a csomagjaikat a rakodótérbe, ott foglaltak helyet 
a fiatalok is. Igazi ülőlócák nem voltak, ezt Aroha viccesnek találta. Ma-
tiu azonban aggódott az új öltönye miatt. Reka és Hakopa felmászott a 
bakra, és a szekér végighajtott a kisváros keskeny főutcáján. 

– Manapság Greytownnak hívják, az után a kormányzó után, aki ne-
vetséges összegért megvette a Ngati Kahungunu törzstől – magyarázta 
keserűen Hakopa. – Mi Kuratawhitinek hívtuk. Nem laktunk itt, ne-
hogy magunkra haragítsuk a Waiohine folyó szellemeit. Ez bölcs dolog 
volt. A pakehák mindmáig árvízzel küszködnek. A szellemek ráadásul 
megrengették a földet, alighogy az első fehér telepesek megérkeztek. 

– Csak álmélkodni lehet rajta, de mindez nem tántorította el őket! –  

 * asszony (maori)
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jegyezte meg Reka. – Kezdem azt gondolni, a pakehákat az égvilágon 
semmi sem riasztja el. Ettől lesznek annyira erősek, ettől kerekednek 
fölénk.

A szekér időközben kifutott a városból, és közelített a Wairarapa-tó 
felé. A marae a tó mellett feküdt, még ha nem is annyira közel, hogy a 
házakból látni lehessen a vizet. 

– A part ingoványos – magyarázta Reka. – Arra jó, hogy vadásszunk 
és halásszunk ott, de megtelepedni nem lehet rajta.

Közvetlenül Greytown körül termékeny farmok terültek el, ame-
lyeket pakehák műveltek. Aztán távolabb, a folyó mentén az erdőbe vitt 
az út, majd további, mintegy félórányi kocsikázás után feltűnt a kerítés, 
amelyet a Ngati Kahungunu törzs a maraéja köré emelt. Arohát és Ma-
tiut ez az iskolájukat övező kerítésre – a lennel egymáshoz kötözött 
raupokarókra – emlékeztette. Ez az esetleges támadókkal szemben nem 
jelentett védelmet. Ám a Ngati Kahungunu törzsnek aligha kellett el-
lenségtől tartania, vagy csak egyszerűen abból indultak ki, hogy úgy-
sincs mit ellopni tőlük. Aroha és Matiu már láttak képeket azokról a 
nagy, tarkára festett istenszobrokról, amelyek a hagyományos északi-szi-
geti maraék bejáratát őrzik. Itt azonban nem fogadta őket más, csak egy 
dísztelen kapu, amely most nyitva állt. A bejáratnál néhány gyerek ját-
szott, akik a szekeret megpillantva izgatottan elszaladtak, nyilván, hogy 
jelentsék a látogatók érkezését. 

Hakopa a lovakat egyenesen a gyülekezőtérre irányította, amely kö-
rül a különböző közösségi, főző- és hálóházak csoportosultak. Aroha 
vetett egy pillantást az épületekre, és azokat is kiábrándítónak találta. 
A  mostohaapja még a legelső növendékeivel felújította azt a maraét, 
amelynek területén az iskola állt, és néhány fiatal legény ügyes fafara-
gónak bizonyult. Lange tiszteletes végül aztán megengedte nekik, hogy 
hagyományos faragványokkal díszítsék a házakat, és ki is festhették őket. 
Így aztán egyik szebb lett, mint a másik. Itt viszont alig látott faragá-
sokat, a házakat szemlátomást sietősen, ímmel-ámmal ácsolták össze. 
A marae ideiglenes építmény benyomását keltette – mintha a lakói nem 
lennének biztosak benne, hogy örökké itt fognak lakni.

Ami viszont az üdvözlést illeti, Aroha és Matiu várakozásai mégis-
csak beteljesültek. A törzs felkészült egy ceremóniára, amely nem volt 
annyira hivatalos, mint amikor vadidegeneket üdvözölnek, de eléggé 
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költséges ahhoz, hogy kimutathassák a nagyrabecsülésüket a vendégek 
iránt, és köszöntsék Matiut. A törzs fiatal lányai eltáncoltak egy hakát, 
mialatt Aroha és Matiu leszállt a szekérről. A tengerről énekeltek, és a 
tóról, a halászatról és a vadászatról. A dal megidézte a szülőföldjüket és 
a törzs életét. 

A törzsfőnök és a törzs legöregebbjei odaértek a wharenui, vagy-
is a gyülekezőház elé, de az ariki, aki egy egészen fiatal, nem teljesen 
tetovált arcú férfi volt, valamivel távolabb állt meg a családjával. Tapu 
volt megérinteni a főnököt, ügyelni kellett rá, hogy még az árnyéka se 
vetüljön valamelyik alattvalójára. A  törzs legöregebbjei viszont kész-
ségesen hongit váltottak Matiuval, néhány asszony pedig Arohával is. 
Az egyik idősebb asszonynak előtörtek a könnyei, amikor az arcát a fiú 
arcához nyomta. 

– Anyád anyja – magyarázta Reka a magát zavarban érző, megille-
tődött fiatalembernek. 

Az asszony magas rangban állhatott a törzsön belül, mert most bele-
kezdett egy imába, a többiek pedig csatlakoztak hozzá. Szemlátomást 
arra számított, hogy a vendégek is együtt mondják vele a szöveget, de 
Lange tiszteletes vallási türelme arra azért mégsem terjedt ki, hogy a 
tanulóival a szellemek megidézését is tanulmányozza. Reka észrevette, 
milyen nehéz helyzetbe került a két fiatal, és megkérte Matiut, hogy ezt 
követően ő is mondjon egy imát. 

– A pakeha istenhez – mondta az asszony. – Őt sem zárhatjuk ki. 
Mi… mi ugyanis meg vagyunk keresztelve.

Aroha ezt idegenkedve hallotta. Ahogy később elmondták neki, a  
pakehák azzal a feltétellel egyeztek bele a törzs letelepedésébe, ha  
a maorik felveszik a fehérek vallását. Így aztán a törzsfőnök minden 
vasárnap küldött az iwijéből egy különítményt a templomba, többnyire 
fiatalokat és gyerekeket, olyanokat, akiknek még nem voltak rossz ta-
pasztalataik a pakeha istennel és annak híveivel. Te Haunui egyébként 
is felettébb rugalmasan viselkedett. Még csak néhány éve töltötte be a 
hivatalát, az elődjét a taranaki háborúban ölték meg. Vagy később? Aro-
hának kis idő múltán már zsongott a feje, és ekkor a törzs egyik öregje 
még a mihibe is belefogott, vagyis egy olyan beszédbe, amely a Ngati 
Kahungunu törzs jelenéről, múltjáról és jövőjéről szólt, bemutatva élő-
ket és holtakat. 
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– Eleink a Takitimu nevű kenun érkeztek Aotearoába, Tamatea Ari-
kinui parancsnoksága alatt. Az ő Rongokako nevű fia feleségül vette 
Muriwhenuát, és született egy fiuk, Tamatea Ure Haea. Annak a fia, 
Kahungunu Kaitaiában született, és ő alapította meg a törzsünket. Ka-
hungunu Kaitaiából délre utazott, és sok gyereket nemzett. Azok fal-
vakat építettek, és szaporodtak, földművesek, fafaragók és kenuépítők 
lettek. A Ngati Kahungunu nemzetségnek három fontos ága van, mi a 
ki Heretaungákhoz tartoztunk. A tenger mellett laktunk…

Aztán mesélt erődítmények alapításáról, más törzsekkel vívott har-
cokról és a Ngati Kahungunu törzs öt törzsfőnökéről, akik negyven 
éve aláírták a waitangi szerződést, hogy békében éljenek a pakehákkal. 
A törzsek gabonát és zöldségeket termeltek a fehéreknek, akik annak 
idején főleg bálnavadásztelepeket működtettek a törzs területének ten-
gerpartjain. 

– De aztán jöttek a birkatenyésztők, és a mi földjeinken legeltették 
az állataikat. Eleinte adtak érte néhány árut, majd némi pénzt, aztán pe-
dig azt mondták, a föld most már az övék!

Az öreg hangja felháborodottan csengett, és a hallgatóság soraiból is 
dühös közbekiáltások hangzottak fel. Arohának a hideg futkosott a há-
tán. Újra és újra mindig ugyanaz, kiskora óta hallott efféle történeteket 
Omakától és a gyerekektől, akik az árvaházban kötöttek ki. Linda egy-
szer elmagyarázta neki, hogy a maorik tulajdonhoz való viszonya kü-
lönbözik a pakehákétól. A maorik elfogadták a pénzt, és hagyták, hogy 
a farmerek letelepedjenek a földjükön, és ott legeltessék a birkáikat, de 
az eszükbe sem jutott, hogy ezzel örökre eladták a földet. Amikor aztán 
a fehérek valóban rátették a kezüket, városokat és falvakat építettek, és 
egyre több földre lett szükségük, a maorik elkezdtek védekezni. Sor 
került az első harcokra, és közben mindkét fél szilárdan meg volt győ-
ződve arról, hogy az ő követelése a jogos. Pakehák és maorik egyaránt 
hangoztatták, hogy a másik fél sértette meg a szerződést.

Aroha most azt várta, hogy angol csapatok ellen folytatott harcok-
ról hall beszámolót, de azokat a törzseket, amelyeknek a Hawke-öböl 
mentén voltak a településeik, viszonylag csekély mértékben érintették 
az országban folyó harcok. Az ő végzetük csak a hauhau mozgalom dia-
dalmenetével vette a kezdetét. A mozgalom prófétája, Te Ua Haumene 
esküvel fogadta, hogy kiűzi a pakehákat Aotearoából. A toborzói elérték 
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a keleti part törzseit is. Sokakat elcsábítottak a tanai, különösen a fiatal 
törzsfőnököket, így összetűzésekre és gyilkosságokra került sor. Matiu 
anyját és másokat ebből az iwiből nem is a pakehák hurcolták el, hanem 
a tőlük függő kupapák, azaz olyan maorik, akik a britek oldalán harcol-
tak. Ahogy az a törzseknél szokásban volt, a hadifoglyaikat magukkal 
vitték rabszolgának. Mahuika aztán valahogy kapcsolatba kerülhetett 
azzal az angol telepes katonával, aki a fiát nemzette. Az, hogy pontosan 
mi történt, aligha fog valaha is kiderülni. 

– És amikor úgy tűnt, hogy már rég vége a háborúnak, és mi a ha-
lottainkat gyászoltuk, jöttek a pakehák…

Szomorúság és felháborodás között ingadozva az öreg elmondta, a 
kormányzó azt rótta fel az iwije tagjainak, hogy a taranaki háború so-
rán támogatták a hauhau mozgalmat. A hatvanas években ez gyakran 
szolgált a fehéreknek ürügyül arra, ha maori földeket akartak elfoglalni. 
Ez az emberemlékezet óta békés törzs megpróbált ugyan védekezni az 
elűzetés ellen, de a maorik nem tudtak szembeszállni az angolok fegy-
vereivel. Matiu törzse számára azonban adódott egy kibúvó. A Ngati 
Kahungunu ki Wairarapa törzs, amely már régóta az azonos nevű sík-
ságon és a környező hegyekben lakott, befogadta őket. A törzsnek volt 
egy nagy és fontos települése Papawaiban, egy Greytowntól délkelet-
re fekvő erődítményben. Matiu törzse azonban nem akart csatlakozni 
hozzájuk, hanem önálló maradt. 

– A mi lelkünk nem itt gyökerezik – árulta el később Ngaio, Matiu 
nagyanyja. – A mi maungánk* annak az öbölnek a partjainál fekvő dom-
bokban és szirtekben van, amit ti Hawke-öbölnek hívtok. Talán majd 
visszatérünk oda egyszer, valamikor…

Ez hát a magyarázat az ideiglenesen felépített településre – ez az 
iwi nem boldog itt. Aroha mindazonáltal tudta az anyjától, hogy sok-
kal rosszabbul is járhattak volna. Sok, a földjéről elűzött maorit olyan 
vidékre telepítettek, ahol velük ellenséges törzsek laktak. Ott aztán to-
vábbi harcokra és gyilkosságokra került sor.

Matiu itta a mihi minden szavát, hisz most végre megtudott vala-
mit a saját eredetéről. Aroha viszont örült, amikor a beszélő végzett, 
és megtapsolták. Dalok és táncok következtek, imákat mondtak, majd 

 * hegység (maori)
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ajándékokat cseréltek. Matiu és Aroha hozott magával Otakiból néhány 
fafaragványt, amelyeket most átnyújtottak Matiu rokonainak. Ngaio 
Arohának egy jádekövet ajándékozott. 

A fiatalok végül leültek Matiu családjával a tűz köré, és megkóstolták 
a földbe vájt kemencében elkészített húst és zöldséget. Aroha pom-
pásnak találta az ételt. Örült, hogy Matiuból lassan elszáll a feszültség. 
Az üdvözlő ceremónia alatt még mereven és bizonytalanul viselkedett, 
most azonban már néhány fiatal harcossal csevegett. Aroha is felenge-
dett – míg Reka oda nem fordult hozzá. 

– És mi a te történeted, Aroha? – kíváncsiskodott Matiu nagynénje. 
– Mindenki erre kíváncsi. Tudni akarja az egész törzs. Csak nem mer-
nek megkérdezni. Matiu wahinéja egy pakeha nő, aki maori nevet visel, 
és beszéli a nyelvünket… Még sohasem találkoztunk hozzád hasonló-
val. Hol van hát a te maungád, Aroha? Milyen kenuval jöttek az őseid 
Aotearoára? Melyik hegyhez vagy tóhoz fűz szoros kötelék?

Aotearoa Új-Zéland maori neve volt, és a törzsek minden tagja tud-
ta a kenu nevét, amellyel az ősei a szigetre érkeztek.

Aroha elpirult. Nem számított rá, hogy ma este még hallani akar-
ják az ő pepeháját is. De még szerencséje is van. A maorik akár a teljes, 
összegyűlt törzs előtt is megkérhették volna, hogy mesélje el az élet-
történetét. Lenyelte az utolsó falatot, aztán mély lélegzetet vett. 

– Aroha Fitzpatrick vagyok – mondta meg a nevét, majd improvi-
zálni kezdett: – Az eleim a Szent Pál kétárbócossal érkeztek Aotearoára. 

Valójában ez csupán egyetlen felmenőjére volt igaz, egy olyan férfira, 
akire a családjában senki sem volt büszke: Ottfried Brandman megerő-
szakolta Linda anyját, Catet, és csaknem egyidejűleg leánygyermeket 
nemzett akkori feleségével, Idával: Carolt, Linda féltestvérét. Cat Auszt-
ráliában született, majd iszákos anyjával valahogy a Déli-sziget egyik 
bálnavadásztelepén kötött ki. A hajó nevére már senki sem emlékszik. 
A lány azt sem tudta, hogyan vetődött az apja, Joe Fitzpatrick Új-Zé-
landra. Írországból származott, de azt állította, hogy Angliában tanult. 
Azt, hogy ez mennyire felelt meg a valóságnak, sohasem tudta meg, 
mesélte az anyja. „Az apád egy csaló volt, Aroha, hazudozó; mindenféle 
történeteket kitalált. Egy jóképű szélhámos… Közös életünk… válto-
zatos volt, de veszélyes is. Sajnos nem lehetett megbízni benne.”

Az anyja mindig visszafogott jóindulattal beszélt Joe Fitzpatrickről, 
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Franci tiszi azonban nem. Joe hazudozó volt, hangsúlyozta újra és újra, 
és közben elhúzta a száját. Aroha mostohaapja nem rejtette véka alá a 
férfi iránti megvetését. 

A lány tudta, hogy végül is Linda hagyta el az apját. Egy másik nő 
is feltűnt a színen, a végső lökést pedig egy maori rajtaütés jelentette 
a taranaki háború idején, amikor Fitz, ahogy mindenki hívta, cserben 
hagyta a feleségét és a lányát. Részletekbe menően Linda sohasem me-
sélt erről, és Arohát nem is érdekelte túlzottan a dolog. Franz Lange 
mindvégig szerető apja volt. Másikra nem volt szüksége. Így talán még 
igaz is volt a pepehájában tett utalás az elei származására: Franz szintén a 
Szent Pállal érkezett Új-Zélandra. 

– A családom először a Déli-szigeten telepedett meg – mesélte to-
vább. – Anyám csak akkor került Pateába, miután összeházasodtak az 
apámmal. Úgy volt, hogy ő földhöz jut ott… 

– Rabolt földhöz? – kérdezte Reka szigorúan.
Aroha az ajkába harapott. Valójában Joe Fitzpatrick a taranaki te-

lepeshadsereg egyik ezredének a tagja volt. Ő is a maoriktól elfoglalt 
földekből kapott. 

– De ez aztán nem vált valóra – mondta Aroha bizonytalanul. 
Amikor az apját az ellenséggel szemben tanúsított gyávaság miatt ki-

zárták a hadseregből, természetesen a földet is visszavették tőle. 
– És hol gyökerezik a te lelked, gyermekem? – kérdezte aggodalmas 

hangon Matiu nagyanyja, aki közben csatlakozott hozzájuk. – Azt ve-
szem ki a szavaidból, mintha nem lenne hazád.

Aroha nem tudta, hogy bólintson-e, vagy a fejét rázza. 
– De van – jelentette ki aztán határozottan. – Otakiban nőttem fel, 

maori földön. A szüleim mindig azt mondják, csak használjuk, de nem a 
miénk… – Valójában az anglikán egyház minden különösebb teketória 
nélkül elfoglalta a régi maori erődöt, és árvaházat rendezett be benne, 
amikor a helybeli maori törzs elvonult Otakiból. Ám a Te Ati Awa törzs 
önként ment el, hogy Taranakiban telepedjen le. – De a maungám… – 
folytatta –, a maungám nem Aotearoa földjén van. – Aroha elmosolyo-
dott. A története különleges, nyilván tetszeni fog a hallgatóinak. Matiu 
rokonai már most is csak úgy csüngtek az ajkán. – Omaka, a Ngati 
Tamakopiri törzs egyik tohungája, aki anyámnak segített, amikor meg-
születtem, az ég istene, Rangi birodalmába ültette el a lelkemet. – Mo-
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rajlás hallatszott. Úgy tűnt, egyszerre az egész törzs rá figyel. – Annak  
a tűznek füstjével, amelyben a méhlepényt elégette, felküldte az égbe a 
lelkemet, és Rangit tette meg a védelmezőjének. 

– Nagy papnő lehetett – jegyezte meg Reka csodálattal. – Felkülde-
ni az égbe egy lelket, akár egy sárkányt újévkor… 

Az volt a szokás, hogy a maorik újévi ünnepe, a matariki idején sár-
kányokat röptettek, és imákat meg kívánságokat küldtek velük az iste-
neknek.

 – Hatalmas szellemeket rendelt melléd! – mondta Ngaio áhítattal.  
– Omaka minden bizonnyal igen sok manával rendelkezett. Ám hogy 
egy ilyen maunga szerencsét jelent-e a számodra, lányom… Mindig uta-
zó maradsz. Sohasem találsz olyan helyet, ahol otthon leszel.

Aroha határozottan megrázta a fejét. – Ó, nem, karani* – jelentette ki. 
– Való igaz, szeretek utazgatni. Szeretném megismerni az egész világot. 
De én Matiuhoz tartozom. Itt, a földön van a maungám! – Hozzásimult 
a fiatal férfihoz, aki ott ült mellette.

Matiu boldogan mosolygott. – Én majd fogva tartom, karani! – 
mondta, és magához húzta Arohát.

Az idős asszony nem viszonozta a mosolyt, az arcán inkább aggódás 
látszott. 

– Légy óvatos, unokám! – mondta csendesen. – Veszélyes lehet, ha 
az ember a zsinór a sárkányon, amelyre az istenek vetettek szemet…

• Harmadik fejezet •

Aroha és Matiu néhány csodaszép hetet töltött Wairarapában. Matiu 
csatlakozott az ifjú vadászokhoz és harcosokhoz. A helybeli rangatira, 
akinek az volt a feladata, hogy kiképezze a fiúkat a hagyományos fegy-
verek használatára, őt is bevonta a gyakorlatokba. Aroha elnevette ma-
gát, amikor első ízben látta a fiút hagyományos harci viseletben, a töb-

 * nagymama (maori)


