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Timothy Blcsshcart tisztclctcs, az Oregon állambeli Pclersficld 
városka prcsbitcriánus gyülekezetének lelkésze 1873. október 2-án 
érkezett Fort Klamathba. Délután öt körül ért a magas palánkkal 
övezett, gercndaépülctckből álló erődhöz, annak a napnak'Oélután- 
ján, melyet követően hajnalban, napfelkelte előtt Kintpuast, a mo- 
dok-indiánok főnökét, ismertebb nevén Jack  kapitányt -  előre meg
fontolt szándékkal elkövetett gyilkosságért -  felakasztották. K elle
metlen, hűvös és nyirkos időben tette meg az utat, láthatólag, bár 
mégsem szó szerint lóhalálában. A  végkimerüléshez közel álló, so 
vány, csontos hcréltjénck sűrű párafelhőbe burkolt remegése min
denesetre arra vallott, hogy testalkat dolgában hozzá hasonló lovasa 
nem sajnálta tőle sem a sarkantyút, sem a lovaglóostort.

Jefferson C. Davis tábornok, katonai körzetparancsnok nem 
örült éppen a látogatónak. Alig titkolt kellctlenséggcl fogadta a 
hórihorgas és valószínűtlcnül sovány tisztelctcst, akit eddig szent 
életű mivoltának és nemegyszer bűnbánó könnyeket fakasztó prédi
kációinak hozzá is eljutó híréből ismert csupán, és akit, jóllehet 
istenfélő embernek tartotta magát, megjelenésekor nem talált ro
konszenvesnek: valahogy éppen elhivatottsága külső jegyeiről -  
vörösesszőke kccskcszakálltól megnyújtott, beesett arcáról, lázban



égő szemeiről, hatalmasan előremcrcclő, horgas végű orráról, m a
kacsságra valló keskeny ajkáról -  érezte úgy, hogy zavarba hozó, sőt 
taszító hatást gyakorolnak rá, különösen azután, hogy a melegítőnek 
felkínált pohárka whiskyt néma, de megrovásnak is beillő kézmozdu
lattal elhárította. -  Fölöslegesen töri magát, tisztelctcs -  beszélte 
volna \J  látogatóját nyomban az elődjének, Edward R. S. Canby 
tábornoknak a gyilkosával való találkozásról. -  Hagyja azt a sze
rencsétlent, holnap úgyis felkötjük...

Csak azért is kitöltött italát szopogatva, valami lusta, már-már 
kedélyes fásultsággal beszélt; az indián, ha minden tőle és nem a 
hadügyminisztériumtól függ, rég nem lett volna már az élők sorában. 
Nem volt elég a hadbírósági komédia, most még ez is, gondolta a 
lelkészt bámulva, aki minden kcrtclés nélkül arról kezdett beszélni, 
hogy őt, személy szerint Timothy Blcssheart lisztclclcsl maga az Úr 
választotta ki Jack kapitány lelkének megmentésére. Az Úr, az Úr, 
az Ú r... Davis tábornok az elkövetkező negyedórában félpercenként 
átlag kétszer hallotta ezt a szót Blcssheart szájából anélkül, hogy a 
rázúduló mondatokból kihámozhatta volna, vajon a Teremtő vagy a 
Megváltó, esetleg mind a kettő egyszerre jelent-e meg a tisztcle- 
tesnek. Annál világosabban kitetszett azonban belőlük a tisztclctes 
eltökéltsége; minden hiába, állapította meg a tábornok megadással, 
annak, aki ilyen magas fórumokkal áll kapcsolatban, lehetetlen bár
mit is megmagyarázni. -  Felőlem ... -  mondta végül arra vonatkozó 
érvelését is lenyelve, hogy az indián főnök nem tartozik egyetlen 
keresztény felckczethez sem, nem szólva arról, hogy a nagylelkűen 
mégis felajánlott lclkészi segítségnyújtást mindeddig következetesen 
elutasította magától. Kereken megtagadni a tisztelctcs kéréséi, jó lle
het erre körzetparancsnoki hatáskörénél fogva joga lett volna, még
sem volt kedve; holmi önkényeskedés gyanújába keveredni éppúgy 
nem, mint olyan köztiszteletben álló és befolyásos férfiúval ujjat 
húzni, amilyennek a környéken Blcssheart lelkész számított. Csinál-



jón hát a tisztclctcs, amit akar, gondolta ernyedten, miközben sok 
száz mérföldnyire szeretett volna lenni Fort Klamathtól, Oregontól, 
az egész véres és nyomorúságos indián-históriától, mentse meg a 
modok főnök lelkét, ha tudja, végtére is rá a testét bízták csak, 
avégből, hogy belőle a lelket kiszabadítsa.

Maga a tisztclctcs vajmi keveset érzékelt a tábornok hangu
latából, nem is érdekelte különösebben. Jack kapitány lelke érdekel
te csak, ember voltának örök életű része, amely az ő közbelépése 
nélkül menthetetlenül veszendőbe megy. Abban ugyanis, hogy az 
indián a kárhozatra rászolgált, egyetlen pillanatig sem kételkedett: 
Canby tábornokot a modokok főnöke alávaló módon, orvul ölte 
meg, közvetlen közelről röpítve golyót mit sem sejtő és az előzetes 
megállapodás értelmében fegyvertelen áldozatába egy tűzszüncti tár
gyalásnak is mondható megbeszélésen -  ennyit tudott nagyjából a 
gyilkosságról és a gyilkosról, akinek lelke éppen gyilkosi mivoltából 
fakadóan látszott számára olyannyira értékesnek és érdemesnek 
minden fáradozásra. Hogyne, ha egyszer az Úr (ez esetben a M eg
váltó), mindenekelőtt a bűnösökért szenvedve kcrcszthalált, sokkal 
többre becsüli a megtért bűnös lelkeket holmi bűnbe soha nem 
kóstolt bűntelcncknél. É s mivel Blesshcart a szó igazi értelmében az 
Ú r méltatlan, de elhivatott szolgájának tartotta magát, eltévelyedett 
bárányok visszaterelésével vagy éppen a nyájhoz sohasem  tartozott 
juhocskák megszerzésével kedveskedni urának szolgai mivoltából fa
kadóan érezte kötelességnek. Legyenek ezek a juhok mégoly fe
keték, amilyen Jack kapitány lelke is, sőt akkor értékesek igazán, ha 
feketék, feketék, mint az éjszaka feketesége. E  feketeséget egyébként 
nem csupán a gyilkosság ténye szavatolta számára, hanem az is, hogy 
az indián főnök a törzse által ősidők óta lakott területre beha
tolókkal szemben fegyverrel próbált meg ellenállni, ekképpen sze
gülve szembe az Ú r akaratával. Telepesek lelkipásztora lévén, s 
mint alapos ismerője a Bibliának is, gondolatainak egyik fix pontját



az ígéret földje képezte; napnál is világosabb igazolásaként ama 
meggyőződésének, miszerint az Ú r nem minden körülmények közt 
tagadja meg támogatását bizonyos hódító hadjáratoktól, melyeknek 
kimenetelét olykor még közvetlenül is befolyásolja. Példának okáért 
Jerikó bevételekor, amikor is roppant falak omlottak össze Józsue 
kürtje szavára. Következésképp vannak győztesek és legyőzőnek, s 
ez így is van rendjén, ebből azonban semmiképp sem következhet, 
hogy nincs lelkűk a legyőzötteknek. Hitének sziklatalaján állva 
Blessheart tisztclctes e tekintetben sem volt hajlandó semmiféle 
kompromisszumra.

Legkevésbé ezekben a pillanatokban. Megindulva a tábornok si
etve mclléadott segédtisztje, Bareílcld hadnagy nyomában. Sőt, ha 
egyáltalán lehetséges ez, küldetésének tudata még inkább meg
erősödött. Hiszen, íme, máris maga mögött tudhatja az első aka
dályt, a tábornokot, akinek személyét illetőleg korábban nem volt 
mentes bizonyos aggodalmaktól. Hetekkel ezelőtt már néminemű 
szorongással készült a vele való találkozásra, arra is gondolt, levél
ben kéri meg, tegye lehetővé számára, hogy az utolsó éjszakát a 
kivégzésére váró Jack kapitánnyal töltse. Aztán mégis a váratlan 
érkezés mellett döntött. Régi tapasztalatát, miszerint élőszóval 
könnyebben érvényt tud szerezni akaratának, hajlamos volt elhiva
tottságából fakadó kisugárzásának tulajdonítani, még ha olykor eszé
be is jutott: némelyek csak azért sietnek kérését teljesíteni, hogy 
mielőbb szabaduljanak erőszakos fellépésétől, amiről egyébként úgy 
vélekedett, hogy az Úr éppen céljai érdekében ajándékozta meg az 
ajtóp át való kidobattatás utáni ablakon át történő visszatérés, 
egyszerűbben szólva, a tolakodás képességével. Valószínűleg most is 
ennek köszönheti az eddigieket, ötlött fel benne, bár továbbra is 
óvakodott holmi könnyű sikerek reményével áltatni magát, úgy érez
ve, kemény küzdelmet kell még folytatnia a Gonosszal, hogy az 
indián főnök lelkét, kezéből kiragadva, mint valami kedveskedő 
ajándékot, tisztára súrolva helyezhesse az Ú r zsámolyára.



Belépve a sötét zárkába, Blessheart tisztclctcsnek első pillantásra 
úgy tetszett, senki sincs a helyiségben. Ezután fedezte csak fel a 
halálraítéltet az útközben harmadikként hozzájuk csatlakozó foglár 
lámpásának fényében. Csíkos rabruhájában, oldalára fordulva feküdt 
a priccsen, térdét állig felhúzva, zsugorított testtartásban aludt, vagy 
úgy tett, mintha aludna, nem véve tudomást érkezésükről.

Azután sem, hogy a foglár hangosan megszólította.
-  Vendéged érkezett, Jack  -  mondta a hadnagy is, valahogy úgy, 

mintha nagyothallóhoz szólna.
-  Jack kapitány... -  próbálkozott tétován a lelkész is. M ost, a 

küldetésének célját magában rejtő porhüvely közelében, kissé mint
ha elbizonytalanodott volna. Átmeneti elbizonytalanodás, amely 
egyszersmind intő jel volt számára: nem szabad meghátrálnia.

-  Szólítsák Kintpuasnak inkább -  figyelmeztette őket a foglár, 
mielőtt néhány szóval elmagyarázta volna, hogy a fogoly csakis 
olyankor válaszol, ha indián nevén szólítják, s akkor sem mindig. -  
Pedig valamikor szívesen vette, ha Jack kapitánynak nevezték, le
galábbis így mondják -  tette még hozzá. -  Állítólag büszke is volt rá.

-  Kintpuas -  kísérelte meg a tisztcletcs megfogadni a foglár 
tanácsát. De a hadnagy is hasztalanul próbálkozott. Pedig az indián 
nem az alvók lassú és egyenletes lélegzésével vette a levegőt; mintha 
egyáltalán nem is lélegzett volna, inkább hatott halottnak, mint a l
vónak.

-  Néha megmakacsolja magát -  jegyezte meg a foglár tétován 
kérdő pillantást vetve a fiatal, gyerckképű hadnagyra, aki pár pilla
natig tanácstalanul az ajkát harapdálta, miközben a foglár tekin
tetében rejlő kérdést továbbadta a tiszteletesnck. -  Talán mégis jobb 
lenne, ha... -  kezdte aztán bizonytalanul.

Blessheart tisztcletes számára félreérthetetlennek tetszett: 

legszívesebben kitessékelnék. Kis ideig maga is úgy érezte, okosabb



volna csendben kimenni. Ez azonban megint csak kísértő gyen
geségnek tűnt: mert ha most, a döntő pillanatban hátrál meg, vagy 
az isteni akarattal kerül szembe, vagy pedig korábban érzett indítta
tását sem tekintheti természetfeletti eredetűnek -  ennek le
hetőségétől azonban rendszerint úgy érezte magát, mintha gyámolta
lan kisgyerekként lenne bezárva, egyedül egy sötét szobában. Ezért 
kérte kísérőit, hagyják magára a fogollyal: halkan, de határozott 
hangon, majdnem parancsolóan, úgyhogy a másik kellő, vonakodva 
ugyan, de engedett a felszólításnak. Figyelmeztetésüket, hogy veszély 
esetén dörömböljön az ajtón, a lelkész mintha már nem is hallotta 
volna.

-  Kintpuas, testvérem -  fordult ezután a fogolyhoz újra. -  Kint- 
puas, az Úr nevében jöttem el hozzád. -  Amikor pedig az indián 
továbbra is mozdulatlan maradt, közelebb lépve hozzá, ujjai hegyé
vel megérintette; kinyújtott karral, kissé clőrchajolva, óvatosan, 
mintha valami égetően forró tárgyhoz közelítene. Érintésére a halál
raítélt, olyan hirtelen ült fel, hogy akaratlanul a tüzes felület okozta 
rándulás reflexét váltotta ki a tisztclctcsből, ezt követőleg azonban 
újra mozdulatlanná dermedt. Mereven ült fekhelye szélén, jelét sem 
adta iménti mozdulata folytatásának; még csak nem is hunyorgott, 
annak ellenére, hogy a padlón álló lámpa most arcába sütött. 
Furcsán tágra nyílt szemmel meredt a tisztclctcsre.

Vagy a semmibe inkább, gondolta a lelkész, aki ezekben a pilla
natokban még mindig nem volt egészen biztos benne, hogy a fogoly 
csakugyan tudomást is vett a jelenlétéről. Mert ez a jellegénél fogva 
résnyire szűkült szemet kívánó, a széles járomcsontú arccal sehogyan 
összhangban nem álló, tágra nyílt tekintet valahogy túl látszott már 
lenni mindenen, ugyanakkor azonban élete első és utolsó vadász
zsákmányának emlékét keltette életre benne. Olyan elevenséggel, 
hogy a lövés hangja szinte ott csengett a fülében, tizenkét éves, 
sovány vállában érezte a fegyver lökését, látta, amint a célba vett



őzsuta, mint valami süllyesztőben tűnik el az alacsony bokrok m ö
gött, lábszárán érezte a nckicsapódó gallyak karmolását, ahogy feléje 
törtet. É s a szemét látta az állatnak, az egyiket csak, amelyik az 
oldalt fekvő fejen felül került, lassan üvcgcscdő hártyán sugározva 
feléje a vádló kérdést, azt a miértet, melynek hatására egész testében 
reszketni kezdett. Mélységes csalódására és bánatára apjának, aki őt 
kemény legénynek szánva, élete végéig nem tudta neki m egbocsáta
ni, amiért többé nem volt hajlandó a fegyvert a kezébe venni. 
Ugyanezt a számon kérő miértet látta most az indián tekintetében; 
üressége ellenére annyira álhatónak tetszőn, hogy emlékeztetnie kel
lett önmagát: bűnöshöz jött, gyilkoshoz, akit a földi
igazságszolgáltatás halálra ítélt, s akinek az égi is csak töredelmes 
bűnbánat árán képes megbocsátani. -  Kintpuas, testvérem, hozzád 
jöttem  -  ismételte, felsőbbséges nyugalom helyett, némi megle
petésére, izgalomtól remegő hangon, pár pillanatnyi késéssel ébred
ve csak rá, hogy ez a remegés most hasznos is lehet. -  Kintpuas, 
engem az Úr küldött hozzád.

-  Kintpuas meghal holnap -  szólalt meg a fogoly váratlanul 
rekedten, majdnem suttogva.

-  Kintpuas, az Úr kegyelme végtelen, még egy utolsó alkalmat 
kínál számodra -  mondta a tisztclctcs most már szándékolt tre- 
molóval a hangjában. M ielőtt a Megváltóval együtt megfeszített la
tor megtéréséről kezdett volna beszélni.

-  Kintpuas meghal holnap, és te most hagyod őt békén -  
szakította félbe az indián az előbbinél valamivel hangosabban, de 
különösebb indulat nélkül. -  Kintpuasnak köze nincs a te istened
hez. Nem ismeri, és dolga nincs véle.

-  De ő ismer téged! -  vegyített a tiszteletcs a hangjába még több 
drámaiságot. -  Ismer téged, mert az ő gyermeke vagy...

Tovább folytatva Isten szeretetének végtelenségéről, Blcsshcart- 
nek kis idő múlva úgy tetszett, halvány és bizonytalan jeleként az 
oldódásnak, valami remegésfélét észlel a fogoly arcán, amitől elka- 
patva magát, célszerűnek látta hangját kissé megcsuklasztva olyképp



folytatni, hogy az Ú r egyetlen gyermekét sem tekinti mostohának, 
valamennyi egyformán kedves számára, következésképp bármelyikük 
tévedjen a bűn útjára, szíve ugyanúgy vérzik érte. Csakhogy az arcra 
fagyott kéreg ettől sem tűnt el egészen, mindössze elvékonyodott, 
már-már áttetszővé vált, három egyformán valószínű lehetőséget is 
sejtetve: a hirtelen feltörő zokogáson kívül, amiben a tisztelctcs 
leginkább reménykedett, az elemi erővel felcsapó eszelős nevetést is, 
vagy éppen a dühkitörést, azt, hogy a fogoly minden további nélkül 
nekiront, ráveti magát. Valójában azonban egyik sem következett 
be; átmeneti fellazulás után az indián arca újra a kifcjczéstclenség 
páncélja mögé húzódott vissza, érzéketlenül pergetve le magáról a 
tisztcletcs állhatatos szavait: mennyire végzetes is lehet számára az 
Ú r feléje nyújtott kezének félrelökése. -  Könnyíts a lelkcdcn, be
szélj, és én hallgatlak -  unszolta egyre, mindinkább lankadó 
meggyőződéssel.

-  Kintpuasnak nincs neked mondani semmit.
Blcsshcart tisztcletcs c pillanatban komolyan kételkedett abban, 

hogy küldetésének képes lesz eleget tenni. -  Akkor engedd meg, 
hogy imádkozzam érted, testvérem -  mondta végül, maga is 
megérezve hangjában a lemondást.

Az indián válaszra sem méltatta. Visszadőlt fekhelyére, visszazsu
gorodott embrionális pózába, ezúttal a falnak fordulva.

A  tisztclctcst most mindössze a belépő foglár, s még inkább a 
hadnagy és a tábornok maga elé képzelt gúnyos vagy szánakozó arca 
tartotta vissza az ajtón való dörömböléstől. Legalábbis amíg eszébe 
nem jutott, hogy a csúfondáros tekinteteknek ez a fenyegetően fcl- 
rémlő képe szintén egy formája lehet a felsőbb helyről érkező buz
dításnak; ha meghátrálna, maga az Úr is az erődbclick fitymáló 
tekintetével méregetné. Mély fájdalommal, amiért csalódnia kellett 
benne. Nem, nem, azért sem !, mondta magában kétségbeesve, mi
előtt fél térdre ereszkedve és homlokát összekulcsolt kezére hajtva 
belemerült volna az imádkozásba.



Fennhangon szeretett volna imádkozni, ahogyan gyülekezetében 
szokta, valóságos imakölteményeket rögtönözve, melyeknek köszön
hetően híveitől az „Aranyszájú Tim ” nevet érdemelte ki. Olyképpen, 
hogy szavait Kintpuas is hallhassa, hátha hatásukra mégis megmoz
dul valami benne: makacssága, mint a folyók jégpáncélja a langyos 
tavaszi szelek hatására, lassan olvadozni kezd, darabokra töredezik 
szét, kiengedve szorításából a lélek csónakját (azaz indiánokról lé
vén szó, kenuját inkább), rábízza a bűntudat áradatára, vigye m agá
val, ellenállhatatlanul sodró áramlással, egészen az üdvösség óceán
já ig ... Csakhogy furcsa módon a szavak váltak jéggé körülötte, síko
sán és hidegen csúsztak ki az ujjai közül, melegüktől elolvadva vál
tak semmivé. Ettől döbbent rá: mielőtt a halálraítéltért imádkozna, 
önmagáért kell imádkoznia. Ú jra megkeresnie azt a bizonyosságot, 
amelyben akkor lehetett része, amikor először hallotta a Jack  ka
pitány lelkének megmentésére felszólító parancsot, amelynek, ha a 
kegyelem pillanatai ezúttal elmaradnának, visszamenő hatállyal is 
megszűnne értelme lenni -  bűnös gycngcségi rohamában a lelkész 
már-már nagyfokú következetlenségért illette szemrehányással az 
Urat, amiért a döntő pillanatban hagyja cserben. Ekkor azonban 
ismerős melegséget kezdett érezni, puha gyapjútakaróként körülöle
lő melegséget, amely úgy pólyálja be reszkető testét, mint valami 
elhagyottan didergő rémült csecsemőét, egy csapásra véget vetve 
segélykérő bömbölésénck. Annyira hatalmába kerítette ez az érzés, 
hogy szinte tudomást sem vett a lámpa kialvásáról. Bizonyára az olaj 
fogyott ki belőle, nyugtázta a tényt mintegy tudata peremével csak, 
közben pedig hallotta a sötétben botorkáló léptek közeledését. Úgy 
érezte, a vállához érő ujjhegyek érintése ugyanolyan óvatos és tapo
gatózó, félénken kémlelő és visszahúzódásra kész, amilyen az övé 
volt az előbb, amikor a mozdulatlanságba zsugorodó halálraítéltet 
dermedtségéből felébresztette.

-  Mondtad Kintpuasnak, beszéljen -  hallotta maga mellett a 
fogoly rekedtesen suttogó hangját. -  Kintpuas beszél, és te hallgatod 
őt m eg...



Az indián bizonytalanul derengő látomásként állt ott mellette. 
Csak annyira bontakozva ki a sötétségből, amennyire alakját a kis
méretű zárkaablakon gyéren beszivárgó piszkosszürke fény látni en
gedte, testetlennek mutatva meg, mégis valóságosnak. A  tisztclctcs 
számára mindenképpen, mivel egyáltalán nem újkeletű felsőbb kap
csolataiból rég megtanulta, hogy az előbb még mozdulatlan néma
ságba burkolódzó fogoly megszólalásánál sokkal nagyobb csodák is, 
lényegüket tekintve miben sem különböznek a hétköznapok valósá
gától, káros hitetlenség okozta ritkaságuk semmiképp sem teheti 
őket kevésbé valóságossá. Olyanféle fogalmakat ugyanis, mint hallu
cináció vagy érzékcsalódás, hajlamos volt öntclt orvosprofesszorok, 
materialista természettudósok és liberális ügyvédek kitalálta vesze
delmes és tévútra vezető agyszülcménycinck tartani, ha ugyan nem a 
Sátán filozófiája termékeinek. Ezért tekintette szinte természetes
nek, hogy a halálraítélt csendesen hozzálépve felsegítse tér- 
dcpléséből, belekaroljon, a priccshcz vezesse, gyengéden leültesse, 
majd maga is melléje üljön. -  Beszélj, testvérem, beszélj -  biztatta 
közben az immár kezében érzett lelket, mintha mégis attól tartana, 
hogy az indián, meggondolva magát, újra visszasüllyed korábbi né
m aságába - , mondj el mindent, ami a szívedet nyomja.

É s az indián beszélni kezdett. Arról, hogy Kintpuas népéből so 
káig mindenki azt hitte, hogy a szellemek, Kitpuas népének szelle
mei, amelyek odafenn a Szent Szirtck sziklahasadékaiban élnek, s 
őrzik a nép minden lépését, megvédik őket.

2
-  ...K intpuas népe hitte úgy, hogy szellemek zárták le ti szem e

iteket és tapasztották be füleiteket, hogy ne lássatok bennünket és 
földjeinket és ...feledkezzétek meg modok népről... -  mondta a 
halálraítélt továbbra is halkan, majdnem suttogva, nehezen küszköd



ve a szavakkal, minduntalan el-elakadva, beszédébe olykor any- 
nyelvénck szavait is belekeverve. -  Azt gondoltuk, hogy elfelejtitek 
megölni minket. Úgy, mint más népeket, kik lakták körülöttünk 
földeket, kik éltek erre valamikor és kiket megöltétek, és ezért Kin- 
tpuas népe is várta tirátok, jöttök őket m egölni... De ti sokáig nem 
jöttetek, hagytátok békében erdős völgyünket, az őzeivel, szarvasa
ival, és tavat is, melyben sok hal volt nekünk... és nektek is, mivel a 
Szent Szíriek közt élő szellemek elfeledkeztek rólunk, mégsem véd
tek meg minket... Mert ti később mégis eljöttetek és egyre többen 
jöttetek, elfoglaltátok a legjobb földeket körülöttünk, nem ké
rdeztétek, adjuk-e, pedig valamennyit talán adtunk is volna, csak 
hogy nekünk is hagyjatok belőlük, mert tudtuk, hogy sokan vagytok 
és erősek vagytok...

-  De ez mind akkor történt még, mikor Kintpuas még meg sem 
született vagy még kicsi gyermek volt és a modokok főnöke Kintpu- 
as apja volt, aki bízott a szellemek segítségében -  folytatta aztán 
valamivel hangosabban és mind folyékonyabbá váló beszéddel, ismét 
csak mérsékelt ámulatára a tisztelctcsnek, mivel egy halálra ítélt 
indián gyilkos eleinte kínosan döcögő angolságának viszonylag gyors 
feljavulása, annak érdekében, hogy remélhetőleg töredelmes 
bűnbánatba torkolló vallomását kényelmesen követhesse, alapjában 
véve csekélyebb méretű csodának számítolt csupán. -  Mert Kintpu- 
asnak szeme a veletek folytatott harcra nyílt ki már, arra, hogy ott 
vagytok körülöttünk, el akartok pusztítani bennünket. így mondta 
ezt Kintpuasnak apja, aki azt hitte, ha szembeszáll veletek, cltaka
rodtok. Ezért csapott le népével időnként farmjaitokra és ranchai- 
tokra: tanuljátok meg, hogy nem élhettek földjeinken békében, vesz
teség nélkül, hogy megértsétek, nagyobb az ár, mit érte fizettek, 
mint amennyit számotokra megér, hogy nálunk éljetek. így gondolta 
ezt Kintpuas apja, aki annyira mégiscsak ismert titeket, hogy tudja 
rólatok, mindig számoltok és azt nézitek, több-e annál, amit kaptok,



mint amit adtok, ám Kintpuas nem értette meg apját, és nem értett 
vele egyet, nem értette, miért ne férhetnénk meg veletek és ti mi- 
vclünk, miért ne élhetnénk békében, mint a testvérek. És ahogy 
Kintpuas növekedett, és gyermekből mindinkább férfi lett, vadász és 
harcos, mondta többször is apjának mindezt, csakhogy az nem hall
gatta meg, vagy ha mégis, Kintpuas füleinek mindegyre azt kellett 
hallania csak, mennyire alattom os és álnok a fehérek népe, és béke 
csak akkor lehetne, ha elűznénk titeket a földünkről. De Kintpuas 
nem hitte mindezt: nem hitte, hogy a modokok népe valaha is elűz
het benneteket, mert Kintpuas többet tudott rólatok az apjánál, 
Kintpuas fiatal volt, többször járt Yrekában is, ahová az apja soha
sem akart elmenni, olyankor sem, ha nem volt háború, mert néha 
azért szünetelt a fegyverek ropogása, azután, hogy hivatalos emberek 
érkeztek hozzánk nagy pecsétes papírokkal, amelyeket a ti nyelvete
ken írtak, de a mi nyelvünkön is elmagyaráztak nekünk, ám mi 
sohasem tudhattuk igazán, mi is áll bennük, mégis odarajzoltuk 
rájuk a keresztjeinket, és azután Kintpuas, más modokokkal együtt, 
megjelent Yrekában, a városotokban, látta, hogy miként éltek, s 
odamenct is sok mindent látott, látta a fekete füstöt kibocsátó vas- 
utatokat, és a póznákra feszített beszélő drótjaitokat és a szintén 
füstölgő, nagy kerékre szerelt evezőkkel hajtott hatalmas csónakja
itokat is látta Kintpuas, aki eleinte csodálkozott ezeken a dolgokon, 
aztán belefáradt már a csodálkozásba, de azért megtanulta, hogy 
nem űzheti cl azokat, akiké mindez, ha csak maguktól cl nem men
nek, de vajon miért mennének cl, hisz akiknek ennyi mindenük van, 
még többet akarnak, s miért is ne akarnának még többet, ha már 
előbb is azért lett ennyi mindenük, mert sosem volt elég nekik, 
amijük volt, hanem mindig többet akartak. É s még valamit nem hitt 
Kintpuas: hogy rosszak vagytok. Vagy inkább, hogy mindenki rossz 
közületek; mert ahogy egyre többeket ismertünk meg a népetekből, 
észrevettük, hogy nem különböztök annyira tőlünk, mint ahogy kez-



délben hiliük, láttuk, hogy vannak köztetek jók és rosszak, éppúgy, 
mint köztünk, épp csak mások vagytok, más a bőrötök színe, a 
hajatok, a szemetek állása, más a ruházatotok, mások a szokásaitok, 
mindenekelőtt pedig erősebbek vagytok nálunk, és annyira vagytok 
csak rosszabbak, amennyire erősebbek, s mert erősebbek vagytok, 
nem kerülhetitek el, hogy győztesek is legyetek. De ne szólj közbe, 
ne, mert ha most kiveszed a szót Kintpuas szájából, Kintpuas elhall
gat, ismét hátat fordít neked, és nem beszél többet...

Ezeket mondva a fogoly hangja egyszerre sziszegővé lett, anélkül, 
hogy felemelte volna, szinte késélcsen fenyegetővé, úgyhogy a tiszte- 
letcs, aki csakugyan szóra készüli nyitni a száját, s olyasmit mondani, 
hogy igen, valóban vannak győztesek és legyőzőitek, ez azonban az 
Úr rendelése, jobbnak látta nem eldugaszolni a váratlanul támadt 
rést a megmenteni kívánt leiken, s csendben várni ki a pillanatot, 
amikor elmagyarázhatja, hogy a vereség ellen lázadni annyi, mint az 
isteni akarattal szembeszegülni. Addig bizonyára rábukkan a megfe
lelő bibliai idézetre is (elvégre azért az írás, hogy mindenre megfe
lelhessen), ami után pillanatnyilag hasztalanul kutatott. Igen, 
testvérem, igen, a győzelem az Úr kegyelméből nekünk adatott, 
helyeselt hát egyelőre csak gondolatban, a továbbhangzó szavak nyo
mába szegődve.

-  Mert győztesek voltatok már, mielőtt még ide jöttetek volna és 
találkoztatok volna mivclünk. Ezt értette meg Kintpuas, és ezért 
határozta el, hogy békét köt. Még ha oda is kell adnia, amit amúgy 
is elvennélek tőlünk, csakhogy valamit mégis megtarthassunk belőle. 
Ezért mondta Kintpuas a fehéreknek, akik a földünkre jöttek, jö jje 
nek csak, éljenek itt ugyanúgy, mint mi, úgy fogadta őket, mint 
vendégeket, szinte örülve is, hogy menedéket nyújthatunk nekik, 
látva, hogy szegény emberek, mert bármennyire gazdagok vagytok is, 
nagyon sok a szegény köztetek. És jól is érezte magát Kintpuas 
veletek; azután, hogy apja a telepesekkel folytatott harcban elesett,



Kintpuas meg Yrckába ment becsületes fehéreket keresni, akikkel 
békét köthetne. Talált is ilyeneket, és ettől kezdve a modokok rend
szeresen jártak Yrckába kereskedni, bőröket és halat eladni, fegyve
reket, töltényeket vásárolni, és tetszettek nekik a fehérek ruhái, 
házai, állatai, szekerei, és egyre inkább úgy szerettek volna élni ők 
is, mint a fehérek. Valamennyire hasonlítani is kezdtünk rájuk, bőr- 
öltözet helyett mind többen viseltek kockás inget közülünk, bolt
ban vett vászonnadrágot és kalapot, hajunkat nem fontuk már be, 
hanem megkurtítottuk, épp csak egy kicsit mindig piszkosabbak vol
tunk nálatok, rongyosabbak és rendetlenebbek, legalább annyira, 
hogy ruházatunk is elárulhassa: nem vagyunk azonosak veletek. 
Vagyis a modokok egyre inkább úgy festettek, mintha minden ere
jükkel igyekeznének fehérek lenni, de ez sehogyan se sikerülne ne
kik, úgy éltünk tehát együtt a fehérekkel, hogy nem voltunk már 
annyira modokok, mint azelőtt, és ha Kintpuas apja látott volna 
bennünket, bizonyára kiköp elfajzott utódaira, megvetéssel hallva, 
hogy a fehérek, meg gyakran a modokok is, Kintpuast már nem 
Kintpuasnak szólítják, hanem Jack kapitánynak. Kapitánynak, igen, 
s talán nem is véletlenül, mert Kintpuas Jack kapitány korában 
annyit mégis megtanult, hogy kapitánynak nálatok a hajók főnökeit 
nevezik, és a fehérek, akik Kintpuast elnevezték, talán arra gon
doltak, hogy Jack  a modokok hajójának kapitánya, rozoga kis hajóé, 
de mégis kapitány, mivel főnök. De nemcsak Kintpuas hagyta 
gyanútlanul elnevezni magát, hanem mások is, majdnem mindenki a 
m odokok közül: így lett Gőzhajó Frank meg Sebhelyes Charlcy, 
Lányok kedvence és Göndör Doki, meg Mocsokházi Jim , Horgas 
Jim  és Boston Charlcy, és nekünk még tetszettek is ezek a nevek, 
először ugyan nevettünk rajtuk, mert olyan furcsák voltak, de mu
latságosak és érdekesek is, úgyhogy egy idő múlva magunk is így 
kezdtük nevezni egymást. Eszünkbe sem jutott megütközni azon, 
hogy ők neveznek el minket és nem mi őket, vagy ha adtunk



némelyiknek nevet mi is, hát csak úgy egymás közt, sosem  szólítot
tuk őket ezen a néven, legfeljebb egyiküknek-másikuknak mondtuk, 
hogyan nevezzük, ha róla beszélünk, csak úgy tréfából, hadd neves
senek, de nekik azért soha eszükbe se jutott volna, hogy egymást 
ezen a néven szólítsák. Mint ahogy a nyelvünket megtanulni se 
jutott volna eszükbe, mi tanultuk meg az övékét, úgy-ahogy, de 
megtanultuk a nyelveteket, a magunk hasznára, mert valahogy meg 
kellett értetnünk magunkat velük, de az ő mulatságukra, mert a 
fehérek, még akik a barátaink voltak is, mindig nevettek rajtunk, 
vagy legalábbis mosolyogtak, és úgy kezdtek beszélni hozzánk, 
ahogyan mi beszéltünk a nyelveteken. Vagy inkább, ahogy gyerekek
hez szokás gügyögni, azért talán, hogy jobban értsük, amit mondtok 
nekünk, de mi azért észrevettük, hogy másképp beszélnek, mint 
ahogy egymással szoktak. De mi ezt is inkább csak mulatságosnak 
találtuk, és a beszédünkbe egyre a ti nyelvetek szavait kevertük, 
többnyire olyan dolgok neveit, amelyekre nem is volt szó a miénk
ben, de néha olyanokat is, amelyekre volt vagy lehetett volna, csak 
mert örültünk, hogy tudjuk, ezt vagy azt ti miképp mondjátok, vagyis 
valamiben mégis többet tudunk azoknál az idegeneknél, akik a föl
dünkön megtelepedtek, de a nyelvünkből legfeljebb néhány szót ta
nultak csak meg, véletlenül, mert a fülükbe ragadt, de hát miért is 
tanullak volna meg egy olyan nyelvet, amelyet csak itt, a Lost River 
völgyében beszéltek, mi néhány százan csak, és amelyet talán nem is 
tartottak igazán emberi nyelvnek. Még az se igen zavarta ókel, hogy 
nem értik, amit mi egymás közt beszélünk, miért is akarták volna 
érteni, minek, ha egyszer úgyis ők voltak az erősebbek, most is ti 
vagytok...

-  így éltünk együtt. Mert akkor már együtt éltünk, nem csak 
egymás szomszédságában. Mivel a házaitok ott emelkedtek már az 
erdeink tisztásain, szántóföldjeik ott nyújtózkodtak a vadász
területünkön, legelőik a rétjeinken, úgyhogy olykor megesett, hogy



némelyikünk, ha nem talált szarvast vagy őzet, mert ti is vadásztatok, 
valamelyik farmer tehenét lőtte le, végül is kellett vinnie a családjá
nak valamit, vagy ha hirtelen ló kellett neki, kölcsönvett egyet a 
fehérek istállójából, de hát ezek a marhák és lovak a mi füvünkön 
híztak kövérre, mi pedig soha nem kértünk ezért semmit. Barátaink, 
néhányan a fehérek közül, ezt mintha meg is értették volna, úgy 
tekintették, mint valami fizetséget, amiért ott élhetnek a földünkön, 
de a mind jobban szaporodó többségnek ez sehogy se tetszett, s mi 
sejtettük, miben sántikálnak, tudtuk, hogy azon törik a fejüket, 
hogyan kergethetnének el bennünket.

Egyszer aztán hivatalos emberek érkeztek, mondták, hogy a kor
mány megbízásából jöttek. Minden családnak földet, kocsit, lovat, 
szerszám okat ígértek, ruhát és élelmiszert, ha elhagyjuk ezt a földet 
és északra költözünk, Oregonba, a klamath-indiánok földjére, m ár
mint a földjüknek arra a részére, amit ti meghagytatok nekik belő
le. Kintpuas pedig, mert ismerte népét, és tudta, miképp gondol
kodik ezekről a dolgokról, megmondta a kormány embereinek, 
mennyire örül, amiért kocsit, lovat, szerszámokat ígérnek, és ha ezt 
kívánják tőlük, a modokok hajlandók is úgy élni, mint a fehér em 
ber, épp csak nem a klamathok földjén, hanem a magukén, je lö lje
nek ki hát a földjükből egy darabot a számukra a Tule Laké vidékén, 
a Lost River völgyében, ott, ahol mindig is éltek. Csak hál a kor
mány megbízottai hallani sem akartak erről, úgyhogy Kintpuasnak 
és társainak végül mégis keresztet kellett rajzolniuk a papírra, amit 
elébük tettek, mielőtt elindultak volna a klamathokhoz, akiket nem 
ismertek, nem is hallottak róluk sohasem, és akiknek a földjén ide
genek voltunk, ugyanolyan idegenek, mint ti minálunk. Csakhogy ti 
erősebbek voltatok nálunk, mi meg gyengébbek a klamathoknál is, 
akik még annyira se fogadtak szívesen bennünket, mint mi titeket, 
miért is fogadtak volna, ehhez nekik kellett volna gyengébbnek len
ni, s nem ismerték a nyelvünket sem, mi sem az övékét, úgyhogy 
csak a ti nyelveteken tudtunk szólni egymással, már amennyire tud-



tünk, de hát a szitkozódás és gyalázkodás szavait ismertük, ők is 
ismerték, úgyhogy a ti nyelveteken becsméreltük, mocskoltuk egy
mást. Mert eltűrték ugyan a jelenlétünket, mivel a kormány emberei 
rájuk parancsoltak, de amikor fát vágtunk, hogy a nekünk adott 
földet körülkerítsük, a kidöntött rönköket rendre elvitték, miért is 
ne, hiszen az ő földjükön nőttek, mint ahogy mi, modokok is, ugyan 
miért ne lőttük volna le a teheneiteket, ha egyszer a mi földünkön 
legeltek, csakhogy mi, itt a klamathoknál, egyszerre úgy kezdtük 
érezni, mint ti, a tehenek gazdái nálunk: hogyne, hiszen mi izzad
tunk, amíg a szálfákat kidöntöttük, ők meg készen kapták őket, 
kidöntve és legallyazva, annyi verejtékükbe került csak, amennyi az 
elcipclésükhöz kellett. Gyűlölni kezdtük hát a klamathokal, talán 
még elűzni is megkíséreljük őket, ha nem mi vagyunk a gyengébbek, 
vagy inkább ha nincsenek a katonáitok itt Fort Klamathban. K ülö
nösen azután kezdtük őket gyűlölni, hogy azt láttuk, ők rendesen 
megkapják az crődbclicktől a részüket, élelmet és ruhát osztanak ki 
köztük a kormány megbízottai, akiktől mi szép szavakat kaptunk 
csak, hogy mennyire megértik a helyzetünket, de hát a nekünk já 
rókra egyelőre hiányzik a pénz, nem utalták még ki a számunkra, de 
ez idő kérdése csupán, legyünk türelemmel, amíg rendeződik a 
helyzet.

És hát ki tudja, amilyen türelmesek voltunk már ekkor, amilyen 
türelemmel hagytuk elűzni magunkat a földünkről, talán még tovább 
is türelmesek maradunk, ha a gyomrunk türelmes. Csak hát éhez
tünk. Ezért határoztuk el, hogy elhagyjuk a klamathok földjét.

Délre indultunk, vissza a Lost River völgyébe, oda, ahol mindig 
is éltünk. Nem azért, hogy újra ott éljünk, nem, a földjeinkre mi 
akkor már keresztet tettünk, keresztet, amit ti a temetőitekbe a 
halottaitoknak állíttok: azért mentünk vissza csak, hogy vadásszunk, 
halásszunk, gyökereket gyűjtögessünk. Lopva mentünk vissza a 
földjeinkre, mint a tolvajok, igyekeztünk távol tartani magunkat a 
fehérektől, csak hát voltunk vagy háromszázan, tűi kevesen ahhoz,



hogy harcba bocsátkozzunk veletek, de ahhoz mégis túl sokan, hogy 
észrevétlenek maradhassunk. Újra ránk találtak hát a hivatalos em 
berek, akiknek bizonyára a telepesek jelentették, hogy ismét ott 
vagyunk, s Kintpuas hiába mondta nekik, hogy népe nem tud együtt 
élni a klamathokkal, megint csak arra kérve őket, jelöljenek ki 
számunkra otthoni a Lost River táján, de hát hiába is értették volna 
Kintpuast ezek a hivatalosok, akiknek az lett volna a dolguk, hogy 
Kintpuas népéről gondoskodjanak, mert dehogy is akarták a közben 
betelepült fehérek legdúsabb legelőik egy részéi visszaadni a modo- 
koknak. Mert a kormány emberei ekkor csakugyan ígértek is ilyes
mit, úgy téve, mintha képesek lennének megérteni, hogy mi mindig 
ott éltünk, hogy a magunk földjére jöttünk, annak csak egy da
rabkájáért. De talán csakugyan értették, csak hát értették a fehére
ket is, a maguk népét, legalább annyira, mint Kintpuas a magáét.

Mi pedig már előre tudtuk, kiket értenek jobban.
Ham arosan végképp ki is derült ez.
November vége volt, Kintpuas népének egy részével a Lost River 

partján táborozott ezekben a napokban. Hajnalban törtek ránk a 
katonák: napok óta esett már, és a nyirkos hideg levegő, hiába 
szítottuk a tüzet, utal talált magának a sátrainkba, egészen a csont
jainkig. Kintpuast hajnal felé nyomta cl csak az álom, alig alhalott 
valamit, gyéren beszivárgó fényben ébredt kívülről behallatszó han
gokra. Izgatott szóváltást hallott, lökdösést, több fegyver závárjának 
csörrcnésél is tisztán kivette. Meg a nevét is, a fehérektől kapott 
nevét, kívül egy idegen hang Jack  kapitányt követelte, a főnökkel 
akart beszélni. És Sebhelyes Charley hangját hallotta még, akit a 
sátorból kilépve néhány társától körülvéve talált, valamennyien 
fegyvert szorongatva álltak ott egy kék mundéros őrnaggyal, egy 
fiatal handnaggyal és néhány, szintén előreszegezett puskával álló 
katonával szemben. Kintpuas az őrnagyot a Fort Klamath körül 
töltött napokból ismerte már, nevét is tudta, Jacksonnak hívták, tőle



is kapott türelemre intő ígéreteket, bár a lóarcával, a ritkás, fekete 
lepedékes fogaival és a köpésnyi, sárga bajuszkájával többnyire né
mán volt csak jelen, nem túl fenyegető, de óvatosságra intő táma
szaként más ígérgetőknek; a hadnagy egészen fiatal volt, bajusztalan, 
szőke és izgalomtól kipirult, buzgónak és ijedtnek látszott, nézésé
ben volt valami a sarokba szorított prérifarkasra támadó vadászeb 
tekintetéből, amely tudja ugyan, hogy ő lesz a győztes, mégis tart a 
végső védekezésre ágaskodó kis rágcsáló éles fogainak harapásától. 
Ilyen volt a többi katona tekintete is, azoké, akik a két tiszt mögött 
sorakoztak, meg bizonyára a sűrű havas eső szürkésfehérségén át 
távolabbról felénk kéklő többieké is; összevissza harmincvalahányan 
lehettek, sátraink körül gyűrűt formálva.

Mintha Kintpuas nem tudta volna cnélkül is: nem menekülhet, 
nem szegülhet szembe a parancsukkal. Mint ahogy azt is tudta, mi 
az, amit kívánnak tőle. Még mielőtt az őrnagy, arcán a ráismerés 
megkönnyebbülésével hozzálépve, kimondta volna: -  Sajnálom , 
Jack, parancsom van rá, hogy visszakísérjclck benneteket. A  klama- 
thokhoz, a rezervátumba.

Mire Kintpuas azt felelte, jó , rendben van, engedelmeskedik, 
mert nem tehet mást. Menekülni nem is akart, nem olyan ő, hogy 
elfusson, miért törtek hát ránk hajnalban, miért rémítik halálra asz- 
szonyainkat, gyermekeinket. -  Tudod, hogy a fegyverek sokszor féle
lemből sülnek cl -  telte még hozzá. És talán nem is kellett volna 
mondania Kintpuasnak ezt, külön is emlékeztetni a fegyvereinkre.

-  Tudom, Jaek, és nem akarok viszályt. Viselkedj okosan, Jack, 
az lesz a legjobb.

Minden mondatában volt egy „Jack” , mintha bocsánatot akarna 
kérni. Ezért érezte ügy Kintpuas: ez az ember tudja, hogy nem jól 
cselekszik, mégis tovább cselekszik, s ez arra késztette Kintpuast, 
hogy megjegyezze: -  Jó , indulunk, de Jack  megtanulta ebből, hogy 
többé ne higgyen nektek.



Erre nem felelt. -  Nem akarok viszályt, Jack  -  ismételte. Aztán 
rámutatott egy közelükben ázó zsályabokorra: -  Tedd oda a fegyve
redet, Jack.

Kintpuas meglepődött, erre nem gondolt. Szeme sarkából Seb- 
helyes Charlcy-re nézett. A  kezére, a fegyvere ravaszára feszülő mu
tatóujjára, aztán a többickére. Végül a magáéra, mivel előbb észre 
sem vette, hogy szintén a ravaszon tartja. -  M iért? -  kérdezte.

-  Mert ez a parancs, Jack. É s mert te vagy a főnök. Tedd hát le 
szépen. Ha lctcszcd, az embereid is le fogják tenni.

Kintpuas elvette ujját a ravaszról, és társaira tekintett. M ost az 
arcukra; keskenyre szorított ajkukra, résnyirc húzott, fekete tüzű, 
mégis tompa tekintetükre; nem volt biztos benne, csakugyan követ- 
nék-e példáját. Hátunk mögül egyre gycrcksírás, asszonyi ja j
veszékelés hangzott, ahányan csak voltunk, mindannyian kint álltunk 
már, arcunkra, vállunkra vegyesen hullottak az esőcseppek és a hó- 
pelyhck, hajunkról víz csöpögött, átnedvesedett ruházatunk alatt 
hidegen kígyózó patakocskák indultak lefelé a bőrünkön.

-  Egyikünk se fog harcolni ellenetek -  mondta Kintpuas tétován, 
mivel nem volt biztos benne, hogy az emberek csakugyan átadják 
fegyvereiket.

-  Nagyon helyes, kezdd el -  mondta az őrnagy most már „Jack” 
nélkül. -  Kezdd el, és gondom lesz rá, hogy senki egy ujjal se 
nyúljon hozzátok. -  Látszott rajta, mielőbb szeretné ott látni a 
fegyvereinket a zsályabokor tövében. Aztán mintha meg is akarná 
mutatni, mit kell tennünk, maga indult el a bokor felé a hadnaggyal 
együtt.

Kintpuas mokaszinja, az ázott gyepen fekete lyukakat tépő 
csizmák után haladva, nedves füvet taposott, lábai mintha nem vit
ték volna. Aztán a hadnagy ott maradt a zsályabokornál, Kintpuas 
havas eső verte puskája mellett. Az őrnagy meg visszaindult Kintpu- 
asszal, azután pisztolyára tett kézzel megállt, félúton lehetett a



zsályabokor és Kintpuas embereinek csoportja között. -  Küldd a 
következőt, Jack -  mondta Kintpuasnak meg, miközben kezével 
olyan mozdulatot tett, hogy nincs más mit tenni, olyan érzése tá
madt, mintha neki segítene most és nem az embereinek, akik 
ugyanolyan lassú léptekkel, mint előbb Kintpuas, egyenként oda
mentek a zsályabokorhoz, letették a fegyverüket, majd visszaindul
tak. Mindig úgy, hogy a következő azután indult csak el, hogy az 
előbbi visszatért hozzánk; így rendelkezett az őrnagy, s így is történt 
sokáig, vigasztalanul ázó csendben, csak a lépteink cuppogása hallat
szott, a víztől átitatott sáros füvön pedig, ahogy egyre többen tették 
meg a vagy tízlépésnyi utat közülünk, lassanként feketén felszagga
tott lucskos csapás képződött. Közben az asszonyok és gyerekek 
siránkozása alábbhagyott, szótlanul álltak, jobbára a sátrak bejáratá
nak védelme alá visszahúzódva, és csak néztek ránk, némán és tágra 
nyílt szemmel, hozzászokva, hogy a dolgok mindig nélkülük történ
nek, velük, de nélkülük, a mi férfiakaratunk szerint, értetlenül és 
aggódva tekintettek ránk, mégis bennünk bízva csak: -  bennünk, 
akik voltunk vagy negyvcnvalahányan, többen tehát a katonáknál, 
akik kevesebben voltak ugyan, s mégis többen minálunk, mert azok 
is velük voltak még, akik csak lehettek volna, de az asszonyaink- 
gyerekcink bennünk bíztak még mindig, fegyveres vagy inkább 
fegyvertelcncdő férfiakban, bennünk, akik nem tudtuk már, mit is 
akarunk, annyit tudtunk csak, hogy egészen biztosan nem azt, ami 
történik. És ugyanígy nem tudtuk, mi fog történni velünk ezután, 
akárcsak ők, a némán kérdező tekintetűek, akikre Kintpuas, min
dent látva, épphogy ránézett csak, s újra a halomba gyűlő fegyvere
ket bámulta, a rájuk hulló hópelyheket, mert közben a havas eső 
egészen havazássá alakult, földreértekor nyomtalanul elolvadó hó
eséssé, a pclyhckct a nedves fű mintha nyomban elnyelte volna, 
egyelőre a zsályaleveleken is elolvadtak még, a puskatusok fáján 
ugyanígy, megmaradni mintha a hideg fegyvercsöveken kezdett volna



csak, vagy otl csupán lassabban olvadtak, mint egyebütt, lehetővé 
téve az újabbaknak, hogy rájuk telepedve sejtessék, ha elég ideig 
hevernének ott, elsőnek a fegyvereink csövét lepné be a hóréteg.

De azért Kintpuas csak állt és nem tett semmit. Pedig nem tudta, 
mi lesz, ha sohasem kapjuk vissza, nem is a fegyvereinket, hanem a 
szerszámainkat, hiszen vadászok vagyunk, mi lesz, ha az erődbclick 
továbbra sem gondoskodnak élelemről számunkra. És a többiek se 
tudták ezt, de ők is csak álltak.

Amíg csak Sebhelyes Charley, közülünk az utolsó, nem került 
sorra.

Ugyanúgy indult el a zsályabokor felé, mint a többiek. Legalábbis 
Kintpuas azt hiszi, ugyanúgy, mivel még mindig a behavazódó 
fegyvereket nézte, tekintetét mereven ugyanarra a pontra szegezve, 
Charley-t meg igazán akkor látta csak az apró szemű hófüggönyön 
át, mikor már a zsályabokor közelében volt. Látta, amint megáll, 
puskáját a többihez dobja, egy pillanatig állva marad még, földre 
hullatott tekintetével mintha fegyverétől búcsúzna, vagy mintha arra 
gondolna, ne hajoljon-e le, hogy újra fölkapja, pár lépést tesz felénk 
az őrnagyhoz közeledve, bizonyára vissza is jön békével, ahogy a 
többiek visszajöttek. De az őrnagy ekkor megállította. Kintpuas meg 
látta, hogy az őrnagy Charley pisztolyára mutat, a pisztolyára, amire 
Charley annyira büszke volt, mert neki volt a legszebb pisztolya 
köztünk, újfajta pisztoly és a legdrágább, Charley tizenkét rókabőrt 
adott érte Riddle-nek, a kereskedőnek, és általában is, pisztolya 
keveseknek volt csak közülünk, de azért néhányunknak igen, Kint- 
puasnak is. Charley, te szerencsétlen, kiáltott volna rá ekkor Kint
puas, miért nem a ruhád alatt hordod a pisztolyodat, ahogy a többi
ek teszik, most majd nemcsak tőled veszik el, egyszerre eszükbe jut, 
hogy pisztolyaink is lehetnek, és akár a ruhánk alatt is hordhatjuk 
őket. Közben pedig látta Charley dacosan felvágott fejét és a hirte
len széttárt karját, anélkül, hogy a szavát értette volna. Mert a



hóesés minlha clzárta volna a hangot előle, vagy mert Kintpuas fülei 
ezekben a pillanatokban süketek voltak. Úgyhogy később sebhelyes 
Charlcy-től tudta csak meg, hogy akkor ezt mondta: „Te a puskámat 
kérted, azt odaadtam .”

De az őrnagy hangosan süvöltő parancsát már tisztán értette: -  
Hadnagy! Fegyverezze le! -  Aztán a hadnagy hangját, ahogy a pisz
tolyt követelve Charlcy-re ordít.

Majd Charlcy-ét, amint azt mondja, nem kutya ő, hogy ordítsa
nak rá. De a hadnagy továbbra is ordított, csak azért is kutyának 
mondta Charley-t, és Charlcy valószínűleg tényleg nem azért nyúlt a 
pisztolyáért, hogy odaadja, de a hadnagy túlságosan is félt ahhoz, 
hogy várni tudjon, ezért láttunk két lőporfelhőt, s hallottunk csak 
egy lövést, és láttuk a hadnagyot pisztolyát elejtve és meggörnyedve 
a kezéhez kapni, Charlcy-t meg ahogy egyetlen macskaugrással a 
fegyvereknél terem, kettőt kap föl egyszerre, majd az egyiket felénk 
hajítja. Mert ekkor mindannyian a közelében voltunk már, mintha 
csak kötelékeinket téptük volna szét, nem a rajtunk, hanem a ben
nünk lévő kötelékeket, az őrnagyot meg valaki fellökte közülünk, 
rögtön talpra ugrott ugyan, de néhány pillanatig így is ott volt az 
egymás felé meredő puskacsövek közt. Ezért volt, hogy mi lőhettünk 
előbb. Ügyetlenül csinálta az őrnagy, nagyon ügyetlenül csinálta ezt 
az egész lefegyverzést, de hát sok mindent ügyetlenül csináltatok 
később is, na de miért ne csinálhattátok volna akár ügyetlenül is, 
miért ne szerezhettétek volna meg nekünk azt az örömöt, hogy azt 
mondhassuk, ügyetlenül csináltátok, megengedhettétek magatoknak, 
ti voltatok az erősebbek közülünk... Nem sokáig tartott az egész, 
mindössze félpercig talán, mert a katonák, miközben tüzeltek ránk, 
a lovaik felé hátráltak, mi meg a lövöldözés zajában is hallottuk az 
asszonyaink és gyerekeink futását, s a lőporfüst és hópelyhek ke
verékén ál valamennyire láttuk is őket, épp csak tudomást szerezve 
róla, hogy a folyó felé igyekezve eltűnnek a lehanyatló part merede



ke mögött, tudtuk, hogy az odalenn kikötve várakozó csónakokba 
ugranak, aztán a hirtelen beállt csendben, mert a katonák közben 
elértók lovaikat és sietve elnyargaltak, már csak az evezőcsapások 
loccsanását hallottuk. Mire a partra értünk, az utolsó csónakot is 
eloldották már. Kintpuas és harcosai -  mert Kintpuas egyszerre 
harci főnök lett, és harcosai is lettek -  a parton követték őket. 
Eleinte a sűrű nád közt törtetve, lovaikat maguk után vezetve. K ö 
rülöttünk csend volt, a katonák nem üldöztek bennünket, de azért 
dél is elmúlt már, mire rászántuk magunkat, hogy lóra szálljunk... 
É s most várj, mert Kintpuas szája kiszáradt a beszédtől. Várd meg, 
míg iszik egy kortyot...

Timothy Blcsshcart tiszteletcs, az Oregon állambeli Pctcrsfield 
városka presbiteriánus gyülekezetének lelkésze minden átmenet nél
kül hullott vissza a közben koromfeketévé sötétedett zárkába, ahol 
a mellette ülő neszezésből követhette csak annak mozdulatait. 
Ahogy lehajolva a földön álló vizesedény után keresgél, és ahogy az 
edény halk, cseréphangú koccanással kissé megbillen a rátaláló kéz 
érintésétől. M ielőtt megcsobbanva megemelkedne.

3
-  Egy kortyol magam is innék, testvérem -  mondta a tiszteletcs, 

amikor az indián kortyolásának hangjai véget értek, s újabb csob- 
banás jelezte, hogy a korsó útban van ismét lefelé.

M ost vette észre csak, hogy a fogoly szavaira figyelve neki is 
kiszáradt a szája az izgalomtól. Nemcsak ezért kívánt inni azonban, 
hanem mert valahogy úgy érezte, azzal, hogy a halálraítélttel közös 
edényből iszik, valamiképpen osztozik a sorsában, tovább erősíti 
azokat a szálakat, amelyek, hála a legfelsőbb akaratnak, kettejüket 
itt a cella sötétjében összekapcsolják. De a néhány nyeletnyi víz alig 
használt valamit, már amikor a cserépedényt óvatos tapogatózással



visszaadta, torka szárazságát újra érezte, azt a szárazságát a feszült 
várakozásnak, amely már-már a félbe maradt vallomás sürgetésére 
késztette volna. Igyekezett azonban türelmetlenségén úrrá lenni: a t
tól tartott, noszogatásával csakis ronthatná a helyzetet, úgyhogy, 
miután a folytatásra egy ideig hiába várt, magában az égickel kezdte 
ostromolni újabb fohásszal, nehogy a vallomás második hulláma 
végképp cl is maradjon. Arra kérte hát a Mindenhatót, vegye elejét 
a Sátán sugallatának, akadályozza meg, hogy az egyelőre néma töp
rengésbe merülő halálraítélt feltegye magának a kérdést, mi értelme 
vajon elbeszélése folytatásának. Pusztán az utolsó éjszakáját élő in
dián főnök szemszögéből indulva ki ugyanis, aki jelen pillanatban 
aligha hisz tulajdon lelkének menthetőségében, vagy éppen nem is 
akarja, hogy azt ő, Timothy Blcssheart tisztelctcs, a fehérek „varázs
ló ja” mentse meg, nagyon is valószínűnek érezte, hogy a sötétség 
fejedelme mindenekelőtt ezt a kérdést téteti fel remélt áldozatával. 
Igen, feltétlenül, állapította meg olyanféle diadalt érezve, mint a 
sakkozó, akinek az ellenfél legvalószínűbb és egyben legveszélyesebb 
lépéskom binációjál sikerült idejében észrevennie. így van, hogy is 
lehetne másképp -  Blcssheart tisztelctes a dolgok értelmének fir
tatására különben is hajlamos volt úgy tekinteni, mint olyan valam i
re, ami eleve a Gonosztól való.

-  így mentünk -  szólalt meg aztán az indián végre, nagy meg
könnyebbülésére a tiszteletesnck. -  Asszonyaink és gyerekeink a 
vízen, mi meg a parton mellettük. Aztán tovább még, most már 
valamennyien a szárazon, ki lovon, ki gyalog, némelyik lovon ketten 
is ültek, ki az asszonyát vette föl, ki a gyermekét, vagy hol az egyiket, 
hol a másikat, mert amikor a Lost River folyását követve a Tule 
Lake-hez értünk, nem időztünk a tó közelében, nem éreztük elég 
biztonságosnak: ez a vidék, a mi szép, halban gazdag, vadkacsás 
tavunk vidéke, végképp a tiétek volt már, végleg megszállták a fehé
rek, ekékkel sebezték fel, kerítésekkel szabdalták darabokra, nyom



bán felfedeztek volna bennünket. Épp csak elhaladva mellette, utun
kat a Szent Szirtek felé vettük, a Lávaágyak földjére, oda, ahol a 
szellemek laknak, nem mintha a szellemek segítségében bíztunk vol
na, hanem mert ez a föld vad volt és kietlen, sátrakra emlékeztető, 
kopár hegyek sorakoznak itt, melyekről ti azt tartjátok, hogy csúcsa
ikról láng és füst csapott fel valamikor, bár mi sose láttuk ezt, s nem 
látták a nagyapáink, talán még a nagyapáink nagyapái se, pedig mi 
mindig itt éltünk, vagy legalábbis sokkal régebben, minthogy ti 
idejöttetek. De azért meglehet, tényleg így volt: Frank Riddlc, akitől 
Kintpuas hallotta ezt, legalábbis azt mondja, hogy akkor még nem
csak ti, hanem mi sem éltünk itt, és Frank Riddle nagyon sok köny
vet olvasott életében, s talán azért is igyekezett minél olcsóbban 
megvásárolni a prémjeinket, hogy aztán drágán eladva őket min
denféle könyvel vegyen magának. Mert Frank Riddlc ilyen: rebesge
tik róla, hogy nemcsak a szellemekben, hanem még a ti istenetekben 
sem hisz, és vasárnaponként csak azért jár cl a gyülekezetbe, hogy 
ezt mégse higgyék cl róla, bár Vincma, akit ma Ann Riddlc-nck 
hívnak, többször is azt mondta, hogy ezt azok találták ki csak, akik 
irigykednek rá... Igen, Vincma. Meg Riddlc. Kintpuas majd mesél 
még róluk, ha ugyan elérkezik a meséjével odáig, mielőtt eljönne a 
hajnal és fölakasztanák, de most csak a tudós könyveit említi Ridd- 
le-nck, melyek szerint ott a Szent Szirtek vidékén a hegyek csúcsai 
tüzel hánytak valamikor, ám azt bizonyára maga Riddle se tudja, 
hogy honnan tudják ezt azok, akik azokat a könyveket írták. De jó, 
legyen igaz, hiszen ti úgyis mindent jobban tudtok minálunk, ám 
akkor ezek a hegyek a füstölgő csúcsaikkal még inkább sátrakra 
hasonlíthattak. Szellemek sátraira. Valamikor talán csakugyan azok 
is voltak, szellemek tüze égett bennük, csakhogy az a tűz később 
kialudt, és a szellemek is meghaltak, mi pedig hittük csak, hogy még 
mindig élnek. Mert ez a föld, a zsályabokroktól ritkán benőtt száraz 
fennsíkjaival és a több száz láb mély hasadékaival, a sötéten tátongó



barlangjaival valahogy olyan volt, hogy lehetetlen volt nem hinni, 
hogy ezekben a szakadékokban és barlangokban szellemek élnek; ez 
a föld a szellemek földje volt a számunkra, talán mert emberek 
földje nem lehetett igazán, ezért is menekültünk ide és választottuk 
búvóhelyül a barlangokat, azt remélve, hogy a katonák itt nyugton 
hagynak bennünket. Végtére is miért jönnének ide, mit akarnának 
ezekkel a sziklákkal, ha pedig mégis jönnének, nagyon sokaknak 
kellene jönniük, egész ezredeknek talán, hogy Kintpuas népét innen 
is kifüstölhessék. Drága áron, igen, valamennyien így gondoltuk ezt, 
többszörösével fizetve a halottaknak, mint ahányan mi modokok, 
asszonyainkat és gyerekeinket is beszámítva, összesen voltunk: jó  
céltáblái lettek volna a sziklamcllvédck mögül tüzelő fegyvereinknek 
meg a legördített köveknek, amelyek még lovastul is elsodorhatták 
volna őket. És hogy ez ilyen föld volt, ilyen nektek (talán) nem 
kellő, de nekünk menedéket nyújtó föld, abban, úgy éreztük, mégis
csak része lehel a szellemek segítségének. Ha kell tehát, ellenállunk. 
Ha kell, ha kell, igen, így vélekedett Kintpuas, hasonlóképpen a 
többiekhez, mindazonáltal még mindig remélve, hogy elkerülheti a 
harcot, és sikerül veletek békés megegyezésre jutni. Mert végtére -  
s ezt is tudta Kintpuas, alighanem jobban is a többieknél -  odafenn 
végleg nem maradhatunk. Ezért is ne várd Kintpuastól, hogy hosz- 
szan mesélje, miképpen is éltünk, amíg ott voltunk, prérifarkasokon, 
gyíkokon, kígyókon, egereken, gyökereken, mindenen, ami chcló, 
legvégül pedig a lovaink húsán.

Inkább emlékezetedbe idézi, hogy mondta már, nem minden em 
berével táborozott ott a Lost Rivcr partján. Két csoportra oszlot
tunk azokban a napokban, s közülük a kisebbik, Horgos Jim  ve
zetésével a M odoc Rivcr mellett sátorozott, nem messze attól a 
helytől, ahol a folyócska a Lost Rivcrbc torkollik, amikor pedig a 
katonák ránk törtek, nem is tudhattuk, mi történik velük, az össze
csapás után meg sietnünk kellett, menekültünkben hallottunk ugyan



lövöldözést a táboruk felől, csakhogy Kintpuas emberei nem siethet
tek a segítségükre, nem is tudtuk, kikkel harcolnak, katonákkal-e 
vagy telepesekkel -  így is elvesztettük már néhány emberünket, a 
lövöldözésnek az asszonyok közül is áldozatul estek egypáran: mást 
nem tehettünk, igyekeznünk kellett minél távolabb kerülni erről a 
tájról. De azért Kintpuas így is remélte, hogy Jim ék utánunk jönnek.

N apok múlva érkeztek csak meg. Horgos Jimen kívül, Göndör 
Doki, Boston Charley és még tizenegyen, ha csak a férfiakat számít
juk. M egtépázottak voltak, lovaikról szakadt a tajték, kimerültnek 
látszottak, elcsigázottnak: de a szemük furcsán villogott, szúrós, go
nosz, rossz fénnyel, úgyhogy Kintpuasnak, mielőtt még beszéltek 
volna, olyan érzése támadt, nemcsak velük tettek gonoszai, hanem 
maguk is gonosz dolgot műveltek. De nem is kellett sokáig a szavuk
ra várni, maguktól kezdtek beszélni, elsősorban Horgos Jim , ha
donászva, izgatottan, a maga locsogó módján: nem katonák támad
ták meg őket, hanem telepesek, azután lopakodtak a táboruk köze
lébe, hogy megtudták, a katonák hozzánk jöttek bennünket lefegyve
rezni, lesből kezdték, azzal hogy kilőttek egy csecsemőt az anyja 
karjai közül, aztán megöltek egy öregasszonyt, többeket a férfiak 
közül is megsebeztek. De ők sem maradtak adósak, nem, alaposan 
megfizettek mindenért, útban felénk több félreeső ranchnál meg
álltak, összesen tizenkét fehér embert öltek meg, úgy bizony, nem 
kevesebbet, mint tizenkettőt. És Jim  valahogy úgy mondta ezt, mint
ha ezzel el is lenne intézve minden.

Ahogy arcán valami bamba dicsekvéssel beszélt, vércrcs szemét 
megrészegült büszkeséggel körülhordozva, rekedt szavai közben ap 
ró nyálcsöppckct fröcskölve, Kintpuas pár pillanatig azt remélte, 
hetvenkedik csak. De a többiek közben bólogattak, sötét arccal, 
komoran: így volt, így történt.

-  Kiket öltetek meg? -  kérdezte ekkor Kintpuas, bár úgy érezte, 
máris mindent tud, tudta jól, merre kellett Jiméknek elvonulniuk.

-  Stevenséket.



-  Mindannyiukat? -  Stevensék öten voltak.
-  Mindannyiukat.
-  É s még?
-  Joncsékat.
-  És még?
-  Bridc-ékat.
-  Mindannyiukat?
-  Mindannyiukat. És a házaikat is felgyújtottuk. A  lovaikat meg 

elhoztuk, itt vannak, szükség lesz rájuk.
-  Miért őket? Miért éppen őket?
-  Fehérek voltak. -  Horgos Jim  vállat vont. Néhányan meg szét

tárták a karjukat, tenyerüket kifordították. Mintha csak azt mon
danák, kiket ölhettek volna meg másokat, ha egyszer ők estek útba. 
-  Fehérek voltak -  ismételte Jim , s közben az arca olyan volt, mint 
egy csínylevésen kapott gyereké, sunyin ártatlan.

-  Fehérek voltak, de a barátaink.
-  Ellenségeink voltak.
-  Barátaink az ellenségeink között. Jó , ha az ellenségeink közt 

barátaink is vannak.
-  M ost már megtörtént, Jack. így történt, és most már nem lehet 

másként -  mondta Jim. Bárgyún vigyorgott, mint aki annak örül, 
hogy most már csakugyan nem lehet másként.

Kintpuas meg hirtelen ordítani kezdett rájuk: -  Jim , te nyomo
rult, mit csináltál? Nyomorultak, mit csináltatok?

Mert Kintpuas ezekben a pillanatokban tudta már, hogy minden
nek vége. Ha eddig úgy-ahogy hitte volna még, hogy békét köthet a 
fehérekkel és kaphat tőlük valahol népe számára egy darab földet, 
akár a modokok földjéből valamennyit, akár a fehérekéből, jobban 
mondva olyan földet, amelyet ti más indiánoktól vettetek el, ezek 
után mindezt nem hihette már: mert a katonák eljönnek, tízszeres 
vagy százszoros túlerővel is, de eljönnek, ide a hegyek közé, hogy a 
völgyben megöltckért bosszút álljanak. M indenekelőtt Kintpuason;



mert Kintpuas a modokok főnöke volt, tudta jól, hogy neki kell 
felelnie a többiek vétkeiért is.

Mindezt tudta Kintpuas, mindezt értette. De ugyanakkor értette 
H orgos Jim ct és a többieket is. Még ha százszor kiáltotta is: Jim , te 
nyomorult, mit csináltál, nyomorultak, mit csináltatok. Mert egyre 
ezt kiáltozta csak Kintpuas, ki tudja hányszor, kivörösödve és elké- 
külve a haragtól, és a szeméből könnyek folytak: siratta fehér baráta
it, siratta önmagát, siratta a modokok népét. Siratta Jim et és 
társait...

... igen, Jim , te nyomorult, titeket is siratott, mert értett titeket. 
Jim , te nyomorult, igen, Kintpuas értett titeket. Kintpuas értette 
népét, Kintpuas mindent megértett.

M egértette, hogy amikor az a lövés elhangzott, és szertefröccsenő 
vörös virággá változtatta az anyja karján azt a két fekete bogár- 
szemével alig világra nyílt kis barna arcot, szétpattantva a még össze 
sem nőtt apró, puha koponyacsontokat, valami ugyanígy elpattant 
benned. Elpattant a szívedben, el abban a buta, tetves modok fejed
ben, amellyel annyira csodáltad a fehéreket, mert valamennyiünk 
közül talán te csodáltad őket a legjobban, Jim , te nyomorult. C so
dáltad a házaikat, az öltözéküket, a szerszámaikat, a fegyvereiket, 
még a fényes kis acélhorgaikat is csodáltad, ezért is lett belőled 
H orgos Jim , te nyomorult, annyira odavoltál ezekért a horgokért, 
hogy a legszebb prémeket, szarvas- és őzbőröket is képes voltál 
odaadni értük, meg a halakat is, amit fogtál velük, úgyhogy Frank 
Riddle és a többi kereskedő megtanulták, hogy horgokat, minél 
többféle horgol kell mutatni neked, és te mindent odaadsz értük. 
M eg akár egy henye vállvercgctésért is, barátságos hátba vágásért, 
Jim , te nyomorult, mert te boldog voltál, ha szóltak hozzád, annyira 
csodáltad őket, a legszívesebben kifehéredtél volna, kékre változtat
tad volna a szemedet, sárgára a hajadat, fehér emberré szerettél 
volna lenni... Csakhogy te éppen azért csodáltad őket, mert nem 
lehettél fehér, és annyira csodáltad őket, amennyire szerettél volna



az lenni, irigykedtél rájuk, de bíztál is bennük, hitted, hogy szeret
nek, mert ha már nem lehetett fehér belőled, azt akartad, szeresse
nek legalább, hinned kellett, hogy szeretnek téged, bennünket. Ezért 
bíztál bennük, Jim , te nyomorult, akkor is még, mikor már semmi 
okunk se volt rá, amikor már a klamathokhoz tereltek minket a 
rezervátumba, ahol az élelemre meg egyebekre hiába vártunk. De 
nem az erődbcliekben bíztál, hanem azokban, akiket régről ismertél, 
akik velünk éltek régóta a folyó völgyében: mert amikor ott a re
zervátumban, meghánytuk-vetettük, mitévők is legyünk, egyre azt 
mondtad, menjünk csak vissza, vannak barátaink, akik nem engedik 
meg, hogy bántsanak minket. Bíztál bennük, Jim , te nyomorult, 
mindvégig, amíg csak, újabb lövések kíséretében, a táborotok körüli 
cserjésből a diadalordítás fel nem hangzott, röhögéssel keveredve és 
joggal, hogyne, hiszen olyan messziről nem volt épp könnyű vörös 
virággá robbantani azt a karok közt nyugvó barna fejecskét, felfa
kasztani azt a hosszú, magas hangú visítást, ami olyan furcsa és 
érdekes volt, másfajta jajveszékelés, mint a fehér asszonyoké, ú- 
gyhogy már ezért is csak röhögni lehetett rajta. M ámorosán üvölleni 
a második mesterlövés után is, amely az öregasszony fehér haját 
festette piroscsíkosra, amíg csak vaktában kilőtt golyóitokkal a tá
madókat el nem űztétek, menekültek is rögtön, hiszen a vörös virág 
fakasztásával csak egyet akartak: tudtotokra adni, hogy hordjátok el 
magatokat mielőbb. Igen, Jim , te nyomorult, Kintpuas értett téged, 
már amikor megérkeztetek és elmondtátok, mi történt, megértette, 
hogy ezekben a pillanatokban lett belőled, ami vagy: Jim , te 
nyomorult.

Mert aki ezután jött, nem Horgos Jim  volt már, hanem Jim , a 
nyomorult, de azért Kintpuas elhitte neked, hogy Stevenséket 
először csakugyan nem is akartátok megölni.

Meglehet, ha Bili Rogcrs váratlanul meg nem érkezik, meg sem 
ölitek őket.



Mert akkor ti, igaz, megesküdtetek, s vörös virágok fakasztására 
esküdtetek meg, megfogadtátok, hogy bosszút álltok. De nem rajtuk, 
hanem azokon, akiket nemsokára megöltetek; ekkor talán még 
egyiktek se gondolt erre, Jim , te nyomorult, arra gondoltatok csak, 
hogy a vörös virágért egyszer valakiknek meg kell fizetni... De hogy 
épp őket... nem, erre alighanem akkor se gondoltatok még, amikor 
ti, összesen tizennégyen, bátor férfiak, te és a társaid, Jim , te nyomo
rult -  elválva az asszonyoktól és gyerekektől, akik akárcsak néhány 
nappal korábban a mi táborunkból valók, ugyancsak csónakkal in
dultak el, először a M odoc Rivcrcn, majd pedig a Lost Rivcrcn 
lefelé - , lóháton a Stcvcns-tanya felé kanyarodtatok. Valószínűleg, 
mert valamelyiktek azt mondta, cl kell menni Stcvcnsékhcz, és e l
mondani nekik a vörös virágot, hogy a fehérek lesből lőttek ránk, 
mindazt, ami a táborban történt; Stcvcnsék a barátaink, hadd tudják 
hát meg, mit lettek velünk az ellenségeink. Nem is igen tudtátok, 
mit akartok ezzel különben, épp csak cl akartátok mondani, mert el 
kellett mondanotok, még ha Amos Slcvcns vagy bárki más nem is 
segíthet már semmit rajtatok, rajtunk, talán csak mert látni 
akartátok, Stcvcnsék mit szólnak hozzá. Kis kitérőt kellett tennetek 
csupán, nem messze távolodva cl a folyótól, egyetlen alacsony erdős 
dombháton kellett csak átügetnetek, máris láthattátok Am os Ste- 
vens faházának napsütötte zsindelytetejét kifchérlcni a csupasz késő 
őszi ágak szövevényén át -  pár nappal azután volt ez, hogy a ka
tonák hozzánk eljöttek, rátok meg a telepesek lőttek a cserjésből, de 
az idő közben kitisztult, arcotokat hideg szél csípte, ám a lehullott 
kevéske hónak nyoma sem volt már.

Nem mindannyian mentetek mindjárt Stcvcns házához. Alighogy 
a gerincen túljutottatok, Jim , te nyomorult, azt ajánlottad a többiek
nek, maradjanak odafenn, és várjanak rátok. Figyeljenek, legyenek 
készek minden eshetőségre, inkább te mész le csak Göndör Dokival 
és Boston Charlcy-val körülnézni egy kicsit: hátha idegenek is van
nak Stevenséknél, olyanok, akikkel jobb, ha nem találkozunk.



Lassan kocogva indultatok meg hát, le a völgybe ti hárman, ké
sőbb meg a lovaitokat is otthagytátok fatörzsekhez kötözve, és 
gyalog közelítettetek Stcvcns ranchához. Eközben hallottátok meg 
az énckhangot, hamar felismertétek benne Am os Stcvcns kellemes 
hangját, nemsokára meg is láttátok: távolabb állt kissé a háztól, de 
hozzátok közelebb, bal kezével egy földre támasztott jókora karót 
tartott, jobb kezében szckcrcét, és ahogy fennhangon, szárnyalóan 
énekelt, ütemes, az ének ritmusához igazodó csapásokkal a karót 
faragta, görcsöket, ágcsonkokat csapott le róla; közben a két siheder 
fia is ott szorgoskodott körülötte, különböző hosszúságú do
rongfákat cipeltek, eszkábálni akarhattak valamit, nem tudhatod, 
mit, Kintpuas se tudhatja, talán valami karámot a borjaknak, 
amelyeket még a tél beállta előtt cl akartak különíteni a csordától 
vagy ilyesmit, nem tudhatjuk csakugyan, s minek is kellene tudnunk. 
De az ének ismerős volt nektek, Jim , te nyomorult, nagyon ismerős, 
valami Lucy nevű fehér nőről szólt, arról a Lucyról, akinek épp a 
legjobbkor jutott eszébe négy éhes gyerekével a nyakán itt hagyni az 
éneklőt, és elköltözni a másvilágra, a fehérek mennyországába, te 
pedig szeretted ezt a dalt, gyakran hallottad azelőtt Am os Ste- 
venstől, többször bendzsókísércttcl is. Mert Am os Stevensnek ben- 
dzsója is volt, és meleg nyári estéken sokszor kiült a háza elé ben
dzsózni, és énekelni, néha meg éppen nekünk bendzsózott és éne
kelt, mindig örült, ha látta, hogy tetszik a játéka, meg ahogy énekel, 
szívesen bendzsózott nekünk. Te meg különösen élvezted a játékát, 
általában is odavoltál a fehérek muzsikájáért, sokkal szebbnek tar
tottad a miénknél, mint ahogy minden mást is, ami a fehéreké, 
szebbnek és jobbnak tartottad. De szépen énekelt Am os Stcvens 
még így, bendzsó nélkül is a baltacsapásai kíséretével, meg-mcgállva 
és újrakezdve, ahogy a munka kívánta, belefeledkezve és boldogan, 
mint aki számára mi sem természetesebb, mint hogy itt faragja eze
ket a karókat, itt, a földünkön, ahol mi már nem vagyunk, vagy



legalábbis nem szabadna már lennünk többé. Szépen énekelt Am os 
Stevens, szépen és boldogan, úgyhogy ti hárman ott a fák között, 
Göndör Doki, Boston Charlcy és te, Jim , te nyomorult, akaratlanul 
is megálltatok, hallgattátok és néztétek Amost, ahogy dolgozik, az
után egymást, és ugyanazt gondoltátok: nem azt még, hogy meg 
kellene ölni, nem, csak azt, hogy ugyanolyan szépen énekel bendzsó 
nélkül, s nélkülünk, nélkületek is. Egyiktck se mondta ki ezt, mégis 
tudtátok, hogy mindhárman ezt gondoljátok. És a vörös virágra gon
doltatok, a szcrtcfröccsenő vörös virágra.

Aztán abbahagyta az éneklést, mert ti kiléptetek a fák közül, és 
csak nézett rátok, mint aki nem akarja elhinni, hogy tényleg ti 
vagytok. Ahogy pedig közeledtetek hozzá, az arca mindinkább ijedt
re váltott; lehet, hogy csak azért mert ott voltatok előtte, de lehet, 
hogy külön azért is, mert nem mosolyogtatok, mint valamikor, am i
kor hozzá mentetek. Azután ő próbált meg mosolyogni, nem nagy 
sikerrel.

-  Am os -  szólítottad meg akkor, Jim , te nyomorult.
-  Nicsak, Jim ! Hát ti? -  kérdezte Amos.
-  Mi vagyunk, Amos -  mondtad, Jim , te nyomorult.
-  Azt hittem... -  mondta tétován Amos.
-  Igen, elmentünk -  mondtad, Jim , te nyomorult. -  Elmentünk, 

de visszajöttünk.
-  Látom , Jim  -  szólt Am os gondterhelten és tanácstalanul nézve 

rátok. -  Látom , Jim , látom. Csakhogy nem tudom, okosan tettétek- 
e, hogy visszajöttetek. -  Aztán mondani kezdte, hogy valóban nem 
jó l tettétek, és hogy ebből baj lehet. -  Nem tehetek róla, Jim , nem 
én akartam így, de azért jobb, ha most szépen elmentek.

Nem válaszoltatok mindjárt, álltatok csak, és néztetek rá, ahogy 
a tekintete mind gondterhcltebb lett.

-  Elmegyünk, Amos, újra elmegyünk -  mondtad aztán, Jim , te 
nyomorult. -  De előbb mondani akarunk neked valamit.



Am os a kezében tartott ácsszekercét a földre dobta. -  Jó l van, 
Jim , mondjátok csak, mondjátok -  mosolygott újra két egymásra 
fektetett karjával a félig megfaragott karóra támaszkodva. Tényleg 
barátságosan nézett, biztatóan, hogy csak mondjátok. É s mintha 
szánalom is érzett volna a tekintetén, mintha értette volna vala
mennyire, mit jelent, hogy csak álltok előtte, némán, komoran, hogy 
igen, mentek, de valójában nincs is hová mennetek. De ahogy a 
nézésetek egyre sötétebb és baljóslatúbb lett, mosolya mindinkább 
eltűnt, arcára újra a félelem ült ki. -  M ondjátok csak, mondjátok -  
biztatott mégis. -  Tudjátok, hogy mindig a barátotok voltam, s ha 
valamiben segíthetek...

-  Nem hisszük, hogy segíthetnél, Am os -  mondtad ekkor, Jim , te 
nyomorult. -  Azt akarjuk csak, hogy tudd, és mondd meg te 
m agad...

Ekkor bukkant fel Bili Rogcrs, gyors ügetéssel a ház mögül. Nem 
lakott a közelben, messzebbről jöhetett, sohasem tudhatjuk már 
meg, mit akarhatott Am os Stcvcnstől. Pedig azért érdekes lenne 
tudni, mert Bili Rogers sohasem volt a barátunk, Bili Rogers az 
ellenségünk volt. Azok közé tartozott, akik rég szerették volna elér
ni, tűnjünk el végleg erről a tájról. Valamennyien tudtuk róla ezt, 
magad is tudtad, Jim , te nyomorult, hogy szüntelenül ellenünk be
szél. Ellenünk bujtogatja a környéken lakó fehéreket, gyűléseket 
szervez, járja  a hivatalokat Yrekában és másutt, azért kilincsel, hogy 
eltelepítsenek bennünket.

-  Hozzád jöttem , Amos, de úgy látom, rosszkor -  mondta Ste- 
vensnek még lóháton. -  Kedves vendégeid vannak, úgy látom. -  
Ahogy pedig nyeregből szálltában végignézett rajtatok, ellenségesen 
és felháborodva, elképedve azon a hihetetlen pimaszságon, hogy ott 
mertek lenni, mindhármatokban olyan érzés támadt, hogy Rogers 
tud a vörös virágról. Vagy éppen ő fakasztotta a vörös virágot. Mert 
a tekintete mintha azt kérdezte volna tőletek: mi az, hát még ez sem



volt elég? Nektek legalábbis, Jim , te nyomorult, nektek így tetszett; 
hogy ott volt, és éppen ő volt. Még ha Kintpuas valójában nem is 
tudhatja ezt, annyit sem, tudott-e csakugyan Rogcrs a vörös virágról, 
Kintpuas azt tudhatja csak: Rogcrs, hogyha tud róla, helyesli a vörös 
virágot.

-  Hát ti? -  fordult aztán összehúzott szemöldökkel, résre szűkült 
szemmel hozzátok. -  Mit kerestek itt? Azt hittem, ti rég...

D e ti hárman álltatok csak. Tekintetében vörös virágot felfedező 
nézéssel a szemetekben, összcszorított szájjal, és nyeltetek közben.

-  Mit hittél, B ili? Mondd, hogy mit hittél -  szólaltál meg ekkor, 
Jim , te nyomorult.

-  Tudjátok ti jól, hogy mit hittem. És azt ajánlom ... Mit akarnak 
ezek itt, A m os? -  kérdezte aztán Stevcnstől.

Am os vállat vont: -  Hagyd őket, Bili. Hagyd őket, mindjárt e l
mennek. -  Két kezével még mindig a karóra támaszkodva állt, tekin
tete riadtan és könyörögve repdesett közietek és Bili között, akár
csak a két fiáé is. Láthatólag mindhárman azt szerették volna, ha 
elmennétek. Vagy hogy Bili menjen el, de azt mégsem annyira. Mert 
ha Bili megy el, máskor visszajön, talán nem is egyedül. Lehet, hogy 
ezért, de mégsem biztos, hogy egyedül ezért.

Bili meg állt és nézett rátok, várta, hogy menjetek már. Minden 
eshetőségre készen, kezét a pisztolya agyán nyugtatva. Ti meg pus
kával mind a hárman, nem a kezetekben, hanem a hátatokon csak, 
szíjuk ferdén a melleteken feszült, Bili tehát gyorsabb lett volna. 
Ezért nyúltál a köpenyed alá, Jim , te nyomorult; mert pisztolyod 
neked is volt, és te is a ruházatod alatt viselted. Rejtve, ott, ahová 
óvatosan, szinte észrevétlenül a kezed csúsztattad.

-  Hát, ha mennek, akkor menjenek -  mondta Bili még mindig 
Amosnak. -  Aztán már nektek: -  Mire vártok? Gyerünk, induljatok 
már!



-  Mindjárt elmegyünk, Bili, mindjárt elmegyünk -  mondtad ek
kor, Jim , te nyomorult. Aztán kiköptél, scrcintve a fogaid között. 
Göndör Doki és Boston Charley szintén kiköpött.

Bili Rogers keze továbbra is ott volt a pisztolya agyán. D e talán 
arra gondolt, mégiscsak hárman vagytok. Puskával, ha a hátatokon 
is. Mert Amos Stevens és a két fia fegyvertelen volt, mivel valami 
kerítésfélét akartak összeróni csak.

-  Viselkedjetek okosan, Jim  -  szólalt meg Am os Stevens. -  Te 
meg, Bili, hagyd őket, mindjárt elmennek.

-  Elmegyünk, mindjárt elmegyünk -  mondtad újra, Jim , te 
nyomorult.

-  Elmegyünk, ne félj, elmegyünk -  mondta Göndör Doki is.
-  Csak előbb még mondunk valamit -  szólalt meg Boston Char

ley is. Mert a másik kettő most nyitotta csak ki a száját először.
-  M ondjátok hát -  mondta Amos. De mintha nem akarta volna 

már, hogy tényleg mondjátok.
-  M ondjátok, de gyorsan. -  Bili Rogers tekintete nyugtalanul 

pásztázott rajtuk végig.
-  Nem neked akartuk mondani, Bili -  mondta Boston Charley, 

és újra kiköpött.
-  Nem neked, és nem gyorsan -  mondta Göndör Doki és ő is 

kiköpött.
-  Nem neked, mert te már tudod -  mondtad ekkor, Jim , te 

nyomorult.
-  Úgy, szóval tudom? -  mondta erre Bili Rogers egyik szem öldö

két felhúzva, miközben a szája sarkát is felgörbítette. -  Annál jobb, 
majd én megmondom. Ti meg máris mehettek.

-  Nem, azt nem. Azt te már senkinek sem mondod, Bili, azt már 
senkinek.

É s ekkor te előreugrottál, Jim , te nyomorult, közvetlenül Bili 
R ogers elé. Bili lova meg nyerítve felágaskodott, és mire a gazdája



lerogyott, útban volt az erdő felé már, Bili pisztolya meg ott hevert 
a jobb keze mellett, annyi ideje mégis volt, hogy kihúzza. Amos 
Stevcns közben dőlni hagyta a karót, felkapta az ácsszekercét a 
földről, fenyegetően maga elé tartotta, de csak reszketett közben, 
mondani akart valamit, de az ácsszckerce kiperdült a kezéből, G ön
dör Doki golyója a vállán találta, Boston Charlcy-é a hasán, ettől 
előregörnyedt, magávan rántotta a nagyobbik fiút, aki hozzáugrott, 
hogy felfoghassa -  ezért kapta a tarkójába a golyót megint csak a le 
pisztolyodból. Hogy a kisebbiket melyiktek ölte meg, nem is tudom 
már, Jim , te nyomorult, mert egyszerre valamennyien ott voltatok, 
amint az első lövés eldördült, a többiek is lezúdultak a dom bolda
lon, mind a tizenegyen, legalábbis te úgy emlékszel, hogy amikor 
Martha Stevcns a lövésekre kijött, már mindannyian együtt voltatok. 
Valamennyien Martha Stcvcnsszel szemben. Martha Stcvcnsszel 
szemben, aki, ha Am os bendzsózását hallgattátok, hallgattuk, több
nyire ott sürgölődött körülöttünk, teával kínált bennünket, 
többször meg ruhát varrt az asszonyainknak, megtanította őket, 
hogyan kell a boltban vett anyagokat megvarrni; mert az asszonyok 
is eljártak hozzá időnként, elüldögéltek a konyhájában, mivel a szo
bába sohase hívta be őket, és hozzánk se jött el, pedig többször is 
hívtuk, mindig ígérte csak, hogy egyszer eljön ... É s amikor a lövése
itekre a házból kifutott, hátratántorodott és tágra meredt szemmel 
nézett rád, rád, igen, Jim , te nyomorult, rád, aki valamennyiötök 
közül legelöl, füstölgő pisztollyal a kezedben álltái előtte, és amikor 
sikoltozni kezdett, nem tudtad biztosan, azt sikoltja-e „M iért, J im ?” 
vagy egyszerűen sikoltozik csak, mint ahogy azt sem tudod, hogy 
amikor előtte álltái, azt felelted-e neki, akárcsak gondolatban is, 
hogy „M ost már megtörtént, Martha, meg kell, hogy öljelek téged is, 
mert már megtörtént” ; nem, bizonyára később gondoltad csak ezt, 
amikor már ez is megtörtént. S  azt sem tudod, mi történt a kislány
nyal, később, útban Jonesék tanyája felé jutott eszedbe csupán,



hogy Stcvcnséknek kislányuk is volt, öt-hatévcs-forma szőke és 
szeplős kislány, akit nem láttál, de a sírását mintha hallottad volna 
kiszűrődni a házból, beleveszni a diadalordításotokba és a lovak 
nyerítésébe. Amikor már ropogva égett a gyantás fenyőfazsindely, és 
ti táncot jártatok az égő ház körül, győzelmi táncot, bosszútáncot, 
ősi modok táncot, amiről azt hittétek, már nem is tudjátok; nem is 
sejtettétek talán, hogy az az orvul felfakasztott vörös virág így 
újjáélesztheti ezt a tánctudási, pedig hát egyszerre mindent tudtatok, 
tudtátok, mit kell tenni, szavak nélkül kerüli rőzse a zsindclytetőre, 
lobbant fel a láng, mintha csak előre mindent megbeszéltetek volna. 
Csak mikor a lovak fclnycrítcttck, hagytátok abba a táncot: mert 
ahogy a füstszag terjedni kezdett, Stcvcnsék istállójában egyre han
gosabban kezdtek nyeríteni és rúgkapálni a lovak, a tieitek meg 
nyomban feleltek nekik, mert a lovak értették egymás nyelvét. Ekkor 
mondta közülctck valaki, hogy a lovakat nem kell ott hagyni.

Aztán az egyik embered, egyike a Jimeknek, mert a fehérek majd 
minden másodikat közülünk Jim nck neveztek, egy Fekete Jim  nevű 
megjegyezte, hogy Joncséktól és Bride-éktól is kellene lovakat hoz
ni. Te pedig ráálltál, Jim , te nyomorult, mert te kezdted el, folytat
nod kellett, s vigyáznod is, nehogy lemaradj a többiek mögött. Mert 
elkezdted, és már úgyis megtörtént.

Megtörtént, Jim , te nyomorult, minden megtörtént. De azért 
Kintpuas értett titeket, m ert...

... értette a vörös virágot, még mikor átkozta is H orgos Jiméket, 
haragjában azt mondva nekik, nem hajlandó a hátát tartani a kedvü
kért, s ha a katonák értük jönnek, kiszolgáltatja nekik őket, a gyil
kosokat, mind a tizennégyüket, lőjék főbe vagy akasszák fel őket, 
tegyenek velük, amit akarnak. És talán csakugyan ezt is teszi velük 
Kintpuas, ha alkalma kínálkozik rá, nem bizonyos azonban, hogy 
valóban meg is tehette volna: bánatát és haragját fehér barátainak 
meggyilkolása miatt kevesen értették csak meg a modokok közül,



H orgos Jimbcn és a többiekben pedig nem annyira gyilkosokat, in
kább hősöket láttak, harcosokat, akik hosszú idő után, íme, e l
lenségeink vérét ontották, olyanféle hőstettek fűződnek tehát nevük
höz, amilyenekkel mások nemigen büszkélkedhetnek. Ha tehát a 
katonák értük jönnek, Kintpuasnak és a hozzá hasonlóan gondol
kodóknak nem is lett volna könnyű követelésüknek eleget tenni. 
Rögtön az elején talán még igen, amikor a modokok lelkét, Kintpu- 
aséhoz hasonlatosan, a fehérek bosszújától való félelem töltötte még 
el, mielőtt Horgos Jim ék szava utat talált volna a többség szívéhez.

Ha a katonák rögtön eljöttek volna. De a katonák később jöttek 
csak. A  Jég  Holdjában, vagy amint ti mondjátok: januárban, január 
közepe táján.

Először egészen kis csapat, afféle felderítőosztag érkezett, de 
mikor fcntről a sziklák közül az első lövéseink felhangzottak, nyom
ban vissza is vonult. Pár nap múlva azonban már nagyobb sereg jött, 
lehettek vagy háromszázan, fcntről lepillantva számunkra nyüzsgő 
hangyáknak tűntek, nagy részük igazi katona volt, szabályszerű kék 
mundért viselt, mások, kevesebben viszont közönséges öltözékben 
voltak csak, farmereknek, ranchcreknck, cowboyoknak látszottak, 
valamennyien állig fegyverben, mintha csak túl akartak volna tenni 
a katonákon is; oregoni és kaliforniai önkéntesek voltak, amint ké
sőbb megtudtuk, hajtóvadászathoz kedvet kapott környékbeli telepe
sek, bizonyára a kékmundérosok orra elől szerettek volna m egkapa
rintani bennünket, lehetőleg azonnal végezni velünk. Ennyien m iat
tunk? Ennyien egy maroknyi szerencsétlen, földjéről elűzött népccs- 
ke m iatt? Ennyire félnének tőlünk? Lehetséges volna, hogy ők fél
nek jobban ?... Jó l láthattuk őket éjszaka is, amint melegedtek az 
égő zsályabokrok fényében, mert egyelőre nem támadtak, mindössze 
az alattunk húzódó dombsort szállták meg, alighanem szándékosan 
mutogatva magukat, hadd lássuk, mennyien vannak, hátha így észre 
térünk. Mintha csak megsejtették volna Kintpuas gondolatait. Vagy



talán csakugyan sejtették is szándékát, végtére is „Jack  kapitányt” 
jóindulatú, békés indiánnak ismerték, Kintpuas pedig valóban, ezek
ben a napokban is a békét kívánta: essünk fogságba inkább, jobb, 
mintha mindannyiunkat lemészárolnak. Mert Kintpuas az asz- 
szonyokra és a gyerekekre is gondolt, arra, hogy ők is modokok; 
nem a maga halálától félt, nem is a harcosokétól, hanem a modo- 
kokétól. Hogy utána nem lesznek modokok többé. Sem a Lost River 
völgyében, sem a Tulc Laké vidékén, sem a Szent Szirtek között, 
még a klamathok földjén sem és sehol másutt, ahová a katonák 
bennünket vinni akarnak. Ha pedig nincsenek már modokok, ha a 
modokok meghalnak, akkor minden... nem minden, nem, valami 
csak, ami többé nem lehet és ami Kintpuas számára mindennek 
tetszett, nem akarta, nem tudta elképzelni a világot m odokok nélkül 
-  ezért nem bánta, ha Horgos Jim  meg a többi, bőrét féltő gyilkos 
gyávának mondja. Ezért beszélte rekedtre magát a törzsi tanácsban 
a béke mellett, ami immár a megadást jelenthette csak; hiába, har
cosainak többsége valóban harcossá akart lenni, ellene fordult: ötve
negyen voltunk mi férfiak mindössze, de harminchetünk harcolni 
akart. Mindhalálig vagy a szellemek segítségét remélve csupán, más 
segítség híján bízva a Szent Szirtek vidékének szellemeiben, a sza
kadékok, barlangok, szurdokvölgyek szellemeiben, a mellvédként go
lyót felfogó sziklapárkányok szellemeiben, az álcázásra szolgáló 
zsályabokrok szellemeiben, a menekülés közben legördíthető kövek 
szellemeiben, a távoli füstszagol hozó szelek szellemeiben, a figyel
meztető madárkiáltások szellemeiben, a prérifarkasfüllyök szellem e
iben, a rejtett ösvények, vízmosások, föld alatti járatok szellemeiben, 
a szomjhalállal fenyegető kietlenség látszata ellenére is ivóvizet adó 
titkos források szellemeiben, egész hadában a szellemeknek, főleg 
pedig a fehér párafelhők szellemeiben, amelyek a döntő pillanatban 
mintha csakugyan kegyeikbe is fogadtak volna minket. Jótékony, 
mindent clfödő ködöt bocsátva ránk, tőrbe csaló ködöt, mivel azután



kezdett csak leereszkedni, hogy a harsány kürtszóval bejelentett tá
madás megindult, lehetővé téve számunkra, hogy hol itt, hol ott, hol 
am ott jelenhessünk meg váratlanul, ide-oda rohangálva a sziklák 
között, zsályaágakkal a fejünkön, eleven kúszó bokrokká válva, 
önmagunkat sokszorozva meg önmagunkkal, puskától férfivá lett 
asszonyainkkal és lányainkkal... Valamivel napnyugta előtt szállt fel 
csak a köd, láthatóvá téve a katonákat, amint a táborukba visszavo
nulnak. Halottaikat hátrahagyva a senki földjén, úgyhogy a sötétség 
leple alatt hozzájuk kúszva, karabélyokat, töltényövckel, takarókat, 
élelemmel teli tarisznyákat zsákmányolhattunk. S mindezt anélkül, 
hogy egyetlen embert is veszítettünk volna.

Aznap este nagy tüzet gyújtottunk, győzelmi ünnepel ültünk.
Fegyverünket rázva haditáncot jártunk, győzelmi táncot. V ala

mennyien jártuk, asszonyaink és gyerekeink is. Kintpuas is, mert 
járnia kellett, neki kellett vezetnie a táncot, végtére is ő volt a 
főnök. M ég ha közben arra gondolt is, ugyan mire az öröm, nem 
háborút nyertünk, még csak csatát sem, aprócska ütközetet csupán, 
nevetséges hát, hogy ennyire örülünk, ilyen fékevesztett rángatózás
sal, eltorzult arccal, rőten a lángok fényétől, üvöltő prérifarkasként: 
olyanok vagyunk, mint a gyerekek, vagy aminek a fehérek mondanak 
minket: megkergült buta vademberek vagyunk, azok vagyunk, igen... 
ámde kellett ez a győzelem mégis, mit mesélhetnénk különben a 
rezervátumban... és egyszer még nekünk is szabad örülni, amíg 
hagynak bennünket... Mert abban biztosak voltunk: másnap a ka
tonák újra támadni fognak.

D e reggel néhány katona jött csak, fehér zászlóval. Halottaikérl 
jöttek. Estére meg valamennyien eltűntek a dombhátról.

Bizonyára azért, hogy visszajöjjenek. Többcdmagukkal. Kintpuas 
erre számított, ezért helyezett el őrszemeket mindenütt a sziklákon.

D e a napok múltak, a katonák nem mutatkoztak.



Vinema csak februárban érkezett, február utolsó napján. Vine- 
ma, Kintpuas unokahúga, akiről szó esett már, és akit Anne Riddle- 
nek is neveznek. Nem egyszerre lett belőle Anne Riddle, előbb Ann 
lett csak, de igazán, nemcsak úgy, mint mi, hogy a fehérek elnevez
nek bennünket Jack  kapitánynak, Sebhelyes Charlcy-nak, Göndör 
Dokinak: Vinema egészen és igazán Ann lett, szabályszerűen, ke
resztvízzel leöblítve azután, hogy Thomas lelkész, aki időnként 
kilátogatott hozzánk Yrekából, egybegyűjtötte a modokokat, főleg 
az asszonyokat, lányokat, a fiatalokat, és a fehérek istenéről mesélt 
nekik, aki szerinte nemcsak a fehéreké, hanem ugyanígy a modo- 
koké is, meg mindenki másé, rábeszélte Vinema helyett legyen in
kább Ann. Vinema valóban Ann is lett, nem egyedül, mert annak 
idején, mikor még békességben éltünk a fehérekkel és csak a tehe
neik közül lőttünk le egyet-egyet, meg a lovaikat vettük kölcsön az 
istállóikból, több lányból is lett Mary, Susan, Sarah vagy Elisabeth, 
de ők azért, mintha mi sem történt volna, továbbra is ott maradtak 
velünk, modokok asszonyai lettek, modok gyerekeket szüllek, néhá
nyat közülük be is vittek Yrekába megkeresztelni, de a kivételek 
egyike éppen Vinema lett közülük, mivel ő fehér ember felesége 
lett. Frank Riddle-é, a tudós könyveket is forgató yrekai kereskedőé, 
akitől írni-olvasni is megtanult, kibodorította a haját, vasárna
ponként pedig, ha istentiszteletre ment, fűzőt is viselt. Azután, hogy 
elkerült tőlünk, Kintpuas ritkán látta csak, egyik-másik yrekai útja 
során, ha Riddle-ékhez betért, vagy ha Frankkcl együtt ő jött ki 
hozzánk. Minden ilyen alkalommal egyre kevésbé látszott m ódok
nak, arca valahogy világosabb lett, kikerekedett, és másképp m o
solygott; három fiút szült Frank Riddle-nek, akik viszont egészen 
modokoknak látszottak, de azért módokul nem tanultak meg, né
hány szót csupán, alig többet, mint a köztünk élő fehérek... Igen, az



asszonyoknak, nekik valahogy könnyebb a modokságukkal, végtére 
is a közüleiek való férfiak ugyanazt művelik velük párnás-paplanos 
ágyban, amit mi földre terített állatbőrökön szoktunk velük művelni, 
csak bizonyára jobban, hiszen ti mindent jobban tudtok minálunk, 
miért épp ezt ne tudnátok, azzá lesznek hát, ami az emberük, azzá 
lesznek a gyerekeik is, és ezzel el van intézve, úgyhogy Kintpuas 
nemegyszer gondolta már, az volna a legjobb, ha a modokok népe 
nőkből állna csak, ha mi férfiak eltűnnénk valamiképpen, ők meg itt 
maradnának, gyereket szülni a férfiúitoknak, kis Johnokat, Jam csc- 
ket, Richardokat, Archibaldokal, miért ne, ha egyszer olyan boldo
gan ringatják, babusgatják őket, gügyögnek nekik, mintha kis Kint- 
puasok, Eskiminzinck, Tosauik, Winnctouk, Csingacsgukok volná
nak, valóban, miért ne, végeredményben igazuk is van. Vincma min
denesetre így volt a három kis Riddle-évcl.

De ezért Kintpuas megörült neki. Mindannyian megörültünk, 
amikor Frank Riddlc és még három környékbeli fehér ember társa
ságában lóháton felkaptatolt Kintpuasék Szent Színjeihez. Hírekre 
éhesen vette körül őket mindenki, majd másfél hónapja volt már, 
hogy fenn rostokoltunk, barlangokban, sziklaodúkban, nem mertünk 
leereszkedni, nem tudtuk, van-e okunk a félelemre még, visz- 
szajönnck-c a katonák, várnak-e ránk odalenn a völgyben valahol, 
számítva rá, hogy az éhségtől hajtva majd csak lcszállunk. Vagy 
netán végképp megfeledkeztek rólunk? Mert néha csakugyan ilyes
mit hittünk, egyedül voltunk odafenn, csak egymás között, mintha 
rajtunk kívül nem is élne ember ezen a földön -  ami jó  is lett volna. 
Csakhogy azért tudtuk: ez a csend rossz csend, vihar előtti.

Vincma azonban ijedten nézett bennünket. Szánakozva és aggo
dalommal tekintett piszkos ruhájú, lerongyolódott és elgyötört asz- 
szonyainkra, lesoványodott gyerekeinkre. Köhécsclt a füsttől, fázó
san összehúzta magát a barlangunkban.

-  Jack, az istenért, mit csináltatok? -  Jacknck szólította Kintpu- 
ast, de módokul beszélt.



-  Nemcsak mi, Vinema, nemcsak mi -  válaszolta Kintpuas.
-  Tudom, Jack, tudom. De nagy baj van. Nagy bajban vagytok.
Aztán elmondta, hogy férje és a másik három fehér azért jött,

hogy közvetítsenek. Köztünk és a katonák között. Jóindulattal van
nak irániunk, szeretnék a dolgunkat a fehérekkel elrendezni vala
hogy, békésen oldani meg a viszályt közöttünk, amiért is, ha nincs 
ellene kifogásunk, velünk töltenék az éjszakát a barlangban, hogy 
mindent részletesen megbeszélhessünk. -  Okosan kell viselkednetek, 
Jack, nagyon okosan -  mondta Frank Riddle is bekapcsolódva a 
beszélgetésbe, és bár Kintpuasnak nyelvén volt már, hogy ti mindig 
olyankor tanácsoljátok ezt nekünk, ha cl akartok venni tőlünk vala
mit, ám nekünk már nincs is semmink, amit adhatnánk, türelemmel 
és érdeklődéssel mégis végighallgatta. Azt, hogy a Nagy Fehér Atya 
hallott felőlünk, vagyis az elnök, mert róla van szó, kiről is lehetne 
másról; nekünk általában így emlegetik a fehérek az elnöküket, mi
vel azt a szót, hogy „elnök”, hogyan is tanulhatnánk meg, ki se 
tudnánk a szánkon ejteni talán, de azért valamit illik tudni róla 
nekünk is, annyit csak, hogy mcssze-mcssze napkeletén van egy nagy 
város, úgy hívják, hogy Washington, abban van egy Nagy Fehér Ház, 
abban él a Nagy Fehér Atya, ő parancsol minden fehér embernek, 
meg nekünk is persze, úgyhogy ezért nyomban az Isten után jön, rá 
hasonlít abban is, hogy sohase láttuk, lehet, hogy nincs is, ti találtá
tok csak ki, hogy nekünk azt mondhassátok, ő akarja így, ti csak a 
parancsol teljesítitek, ebben is az Isten rokona... Egyszóval a Nagy 
Fehér Atya, magyarázta Frank Kintpuasnak, tudomást szerzett a 
történtekről, és biztosokat küldött, hogy velünk békét köthessen, 
megemlítette a nevüket is, Kintpuas többet már ismert közülük. 
Ezután Canby tábornokról, a katonák parancsnokáról kezdett be
szélni: tapasztalt katona, „nagy harcos” , de tisztességes ember, sokat 
harcolt az indiánok ellen, de mindig emberségesen bánt a 
legyőzőitekkel, most is szeretné mielőbb befejezni ezt a háborút,



lehetőleg további vérontás nélkül; tulajdonképpen nagy barátja az 
indiánoknak, fiatalabb korában valamikor délen a navahók ellen 
viselt hadat, de legyőzve őket, kiállt mellettük, s késhegyre menő 
harcot folytatva a környékbeli telepesekkel, az új-mexikói kormány
zóval, a szenátussal, s ki tudja, kikkel még, végül is szép rezervátu
mot verekedett ki a számukra; ilyen ember Canby, valójában sze
rencsénk hát, hogy őt nevezték ki parancsnoknak. H ál igen, gondol
ta erről Kintpuas, bizonyára nagyon sok navahót gyilkoltatott meg, 
hogy végül is megesett a szíve azokon, akik megmaradtak közülük, 
ezért adott vissza egy darabot az elvett földjükből, így szoktátok ti, 
ismerjük már ezt, de azért jó  lenne, ha velünk se bánna rosszabbul, 
mint a navahókkal, és ha meggondoljuk, hogy tábornok, a ti tábor
nokotok és mégis ilyen, hát már ez is valami. Ha ugyan igaz az a sok 
szép és jó , amit Frank mesél róla, például az, hogy Canby megmond
ta neki, ha megadjuk magunkat, hadifogolyként kezel mind
annyiunkat, H orgos Jim et és a többi gyilkost is tehát, nem adja át 
őket az oregoniaknak, valószínűleg messzebb, melegebb tájra viteti 
őket, nehogy a környékbeli telepesek szeme előtt legyenek, min
denképpen találni fog valamilyen tisztességes megoldási, és hát 
Kintpuasnak ezt hinnie kellett, arra volt szüksége, hogy elhiggye, 
mert másban nem hihetett már.

Ezért bízott a biztosokban is, akik máris odalenn várakoztak 
ránk Fairchild tanyáján. Fairchildéknél, akik ugyanúgy a barátaink 
közé tartoztak, mint Stevensék, Bride-ék és Jonesék, és akiket H or
gos Jim ék azon a bizonyos napon, ha akkor útjukon tovább halad
nak, valószínűleg szintén megölnek. Jim  meg a többiek, akikre most 
a m odokok többsége is hallgatott, s megmakacsolva magát, olyano
kat mondott csak, essünk cl a harcban valamennyien inkább, sem 
hogy a katonák kezére jussunk. Merthogy úgyis az utolsó szálig 
megölnek minket.



Úgyhogy Kintpuas csak tehetetlenül széttárta a karját. Arról 
szólva, hogy ő maga hiába bízik Canbyben és a biztosaiban. Mit 
tehetne egyedül, ha a többiek nem hallgatnak rá.

-  Pedig ez az utolsó lehetőség, Jack  -  mondta erre Frank. -  Ha 
ezt elmulasztjátok, csakugyan nem tudom, mi lesz veletek... -  É s 
újra azt kezdte ismételgetni, hogy okosaknak kell lennünk. E lsősor
ban Kintpuasnak, mert ő a fónök. Neki kell a többieket meggyőzni.

Kintpuas meg azt felelte, hogy megtesz mindent.
-  Nagyon helyes, Jack. Mindig tudtam, hogy okos ember vagy.
-  Jack  annyira lehet okos csak, amennyire a többiek azok. Ezért 

nem tudja, mit tegyen, ha nem hallgatnak rá.
-  Hallgatniuk kell, Jack. Te vagy a főnök.
-  Jack annyira főnök csak, amennyire hagyják főnöknek lenni. 

Csak amit ők akarnak, azt akarhatja.
Hárman voltak együtt ekkor csak. Kettőnkön kívül Vincma állt 

még kinn a barlang bejáratánál. Hajnalban, azután, hogy vendégeink 
az éjszakát nálunk töltötték; hideg köd vett körül bennünket, a 
többiek még odabenn voltak. Ezért merészelt Frank és Vinema 
előhozakodni a gondolatával. Suttogóra fogott hangon beszélve: 
hogy ha nem, hál nem. Ha a többiek nem akarnak lejönni és meg
adni magukat, jö jjön  le Kintpuas csupán. A  családjával. Vagy azok
kal a modokokkal még, akik hajlandók vele lejönni.

Csakhogy Kintpuas úgy meredt ettől Frankre és Vincmára, mint
ha csak szavukat nem jól értette volna.

-  Csak ha minden kötél szakad, Jack -  mondta Frank továbbra 
is suttogva. -  Ha már mindent megtcttél.

-  Valóban, Jack, erre is gondolnod kéne -  szólt Vinema is této
ván, de közben nem nézett Kintpuasra, a földet bámulta. De miután 
mégis ránézett, gyorsan lekapta róla tekintetét, és Frankre pillan
tott, ijedten és kérőn, mintha mégse akarná tovább folytatni. Mert 
annyira mégiscsak modok volt még, hogy megérezze, Kintpuasszal 
nem lehet erről beszélni.



Frank ennek ellenére tovább folytatta: -  Nézd, Jack, úgy gondol
tuk, hogy...

Kintpuas azonban a szavába vágott, mivel tudta, mit mondhat. 
Mit válaszolhatna arra, amit Kintpuas meg se kérdezett: hogy azt 
akarná Frank tőle talán, hagyja sorsukra a többieket, ha nem 
akarnának vele lejönni, mentse önmagát csupán, ha a modokok úgy 
döntenének, inkább harcolnak. Jö jjön  el tőlük, hagyja őket meghal
ni. Mert erre Frank azt felelhette volna, na és, ha Kintpuas velük 
marad és velük harcol, akkor talán nem halnának meg. Ha pedig 
megkérdezi ezt, talán még igaza is van. Mivel a modokokkal Kintpu- 
asszal együtt is csak az történhetne, mint Kintpuas nélkül. És mivel 
Kintpuas erre csak annyit mondhatott volna, hogy Kintpuas egy a 
modokokkal, és nem akarja túlélni őket, Kintpuas Franktői ezt még 
zokon se vehette volna. Mert ugyan miért kelleti volna Franknck 
tudnia, mit tesz az: törzshöz tartozni. Hogy a törzs olyan, mint egy 
test, nem lehet félbevágni, nem halhat meg egyik fele úgy, hogy a 
másik tovább élhessen. Igen, Frank, te nem tudhatod ezt, nem tud
hatod, hogy a törzs ilyen, él vagy hal, Frank, de egészben marad -  
ezeket gondolta Kintpuas ezekben a pillanatokban. Vagy mégsem, 
nem, azután kezdte gondolni csupán, hogy ide kerülve, elegendő 
ideje lett a gondolkodásra, most gondolja csak, neked mesélve. N e
ked, aki Kintpuasl testvérednek nevezed, de akit Kintpuas nem ne
vez annak, mert nem vagy modok, és nem értheted m eg... Mint 
ahogy Frank sem volt modok, Vincma meg csak annak született.

Ezért szakította őket félbe Kintpuas. Fogai közt sziszegve fe
léjük, hogy erről nem kíván hallani többet. -  Ha csak egy szót is 
szóltok erről még, mindannyiotokat megölünk, értitek -  tette még 
hozzá fenyegetően.

Frank és Vincma meg csak állt, és ijedten nézett. -  Jó l van, Jack, 
jó l van, erről többet nem szólunk -  mondta aztán Frank, mintha 
csak gyerekhez szólna. Kintpuas szemei meg könnyel teltek meg a



haragtól, és reszketett. Amiért ezt mondták, és nem érthetik meg, 
amit mondtak.

Csakhogy Horgos Jim  modok volt, meg a többi gyilkos is, még
sem értették. Sem pedig Kintpuas őket. Nem értette Jim et, ma sem 
érti, m it...

... akarhattál, Jim , mit akartál, mondd, Jim , te nyomorult? F ő 
nök akartál lenni? Főnöke egy szerencsétlen, apró népccske utolsó 
maradékának? Élvezni akartad a főnökségedet, ha csak néhány na
pig is? U tolsó főnöke akartál lenni a modokoknak? Ezért mondtad 
gyávának Kintpuast, aki élni akart, és azt akarta, hogy a modokok 
tovább éljenek? Azért mondtad, hogy a helyébe kerülj? Kinek 
akartál tetszeni így, mondd, Jim , te nyomorult? A  szellemeknek 
talán, akik ott lapulnak vagy nem lapulnak ott a Szent Szíriek ha- 
sadékaiban, de nem segítenek? Vagy önmagadnak csak, mielőtt meg
halsz? Nekünk többieknek talán, mielőtt meghalunk valamennyien? 
Vagy a fehéreknek tán, hadd mondják, hogy bátran hallunk meg? 
írják meg az újságjaikban? Nem erre mifelénk, hanem messze kele
ten. Tőlünk távol élők, akik szívesen ejtenek könnyeket értünk. 
Megtehetik, meg is teszik, nem vagyunk az útjukban. Ezt akartad 
volna, mondd, ezt akartad volna, Jim , te nyomorult?... Vagy mert 
bevérezted a kezed, s úgy vélted, nem menekülhetsz, ezért akartad 
volna, hogy veled haljunk? Véres kezed miatt akartad volna a főnök
séget is? Azt tartottad, te vagy rá a legméltóbb mindannyiunk közt? 
Ellenségeket öltél, igen, nyilván úgy vélted... M ielőtt még Canby 
üzenetét hallottad volna: nem ad át a telepeseknek. M ielőtt úgy 
határoztunk, tárgyalunk, mégis lemegyünk. Mert akkor egyszerre 
csak, hopp, kiderült, hogy nem kell okvetlenül meghalnod. Lőttek 
ugyan a főnökségednek, ám életben maradsz. Megúszhatod, igen, 
megúszhatjátok, minél jobban siettek, annál biztosabb. Ezért volt, 
Jim , mondd, ezért történt így?

Siettetek. M eg akartatok előzni minket.



Hajnal előtt indultatok, mielőtt még virradni kezdett. Egy nappal 
azután, hogy Vincmáék elmentek. Mielőtt küldöttsége élén Kintpu- 
as elindult volna a Fairchild-tanyára. Sötétben lopakodva tűntetek 
el, mind a tizennégyen gyilkosok, ahogy titokban megbeszéltétek. 
Csendben osontatok a lovaitokhoz, nesztelenül vezettétek el őket.

D e aztán sietve nyargaltatok lefelé. Fagytól száraz, kora márciusi 
porfelhőket kavarva a kopár lejtőkön, lassan sűrűsödő bozótok, 
mindinkább erdőbe átmenő fenyőcsoportok között haladva, 
csontvázágú fák között később, kiürített tárú fegyverekkel, fehér 
rongydarabokat kötve a puskák csövére. Elkerülve Fairchildék 
ranchát és az olt várakozó biztosokat, távoli füstoszlopokhoz igazod
va, egyenesen Canby táborába, a katonákhoz.

Hogyan állítottatok be, mondd. Mit mondtatok ott a táborban? 
Mit mondtál Canbynck, Jim , te nyomorult?

Canby bizonyára csodálkozott is „Jack kapitányon” , amiért ilyen, 
hozzátok hasonló fiatalokat küldött. Egyenesen hozzá, nem pedig a 
biztosokhoz a Fairchild-tanyára. Úgy, ahogy Frank Riddle-ék közve
títésével megállapodtunk. Meg talán az arcotokon is elcsodálkozott. 
Azon, hogy egyszerre volt alázatos és bocsánatkérő, de valahogy 
diadalmas is. Mintha csak azt mondanátok: itt vagyunk, ragyogunk, 
minket keresel, tábornok, ne keress tovább. Úgy néztetek rá, mint 
akik biztosak benne, megörül az érkezéseteknek.

Alighanem örült is, és meg is lepődött. Megtudva, hogy nem 
küldöttségként jöttetek hozzá.

-  Mi csak eljöttünk -  mondtad bizonyára, Jim , te nyomorult.
-  Hogyhogy csak eljöttetek? -  vonta fel a szemöldökét Canby 

valószínűleg.
-  Csak úgy, eljöttünk. Jönnek a többiek is majd, de mi előrejöt

tünk.
-  Eljöttetek, értem -  nézett rátok Canby feltehetőleg kissé 

gyanakodva már. Meglehet, ennyiből is megértette: ti vagytok azok.
-  Előrejöttünk, m ert... -  ismételted alkalmasint, Jim , te nyomo

rult. A  többiek meg bizonyára csendben álltak csak, gyilkosokhoz



illően lehajtott fejjel, ahogy azt Canby elvárta tőlük. M ialatt te arról 
dadogtál, hogy igen, csakugyan ti vagytok azok, nagyon sajnáljátok, 
ami történt, bánjátok is, de azért a fehéreknek se kellett volna lesből 
tüzelni rátok. Canby meg mintha értette volna ezt, bizonyára értette; 
ismernie kellett a maga népét is, nem először lehetett baja ilyenek
kel már, épp elégszer húzhatták át a számításait. Ezért is nézhetett 
rátok csendben; töprengőn simogatva csíkokban őszülő, tekintélyes 
oldalszakállát. Ahogyan Kintpuasra is nézett később. Am ikor Kint- 
puas nem olvasott ki gonoszságot tekintetéből, és arra gondolt, hogy 
alighanem egy bűne van csak: csillagos főnöke a modokok el
lenségének. Nagyobb sereg élén áll, hatalmasabb Kintpuasnál, erő
sebb nála... így nézhetett rátok is akkor, Jim , te nyomorult, így 
hallgatva beszédeteket; hogy ti tudjátok, ti vagytok az okai a viszály
nak. Itt vagytok, eljöttetek hát, nem akartok további vérontás okai 
lenni.

Talán még tetszettetek is neki, Jim , te nyomorult. Úgy, ahogy 
megjavulni kívánó gyerekek tudnak tetszeni. Canby bizonyára gyere
keknek tartott bennünket, kiszámíthatatlan és szeszélyes, nem
egyszer veszedelmes gyerekeknek is; gyerekeknek, akik egyszer jók, 
máskor rosszak, hol gyávák, hol bátrak, néha meg vérengzően ke
gyetlenek is. De azért a szívük jó , néha meg egyenesen nemes- 
lelkűek, önfeláldozók. Gyilkosok, igen, asszonyok és gyerekek gyil
kosai is, mégis eljöttek, eljöttek, hogy népüket mentsék. Vállalva a 
kockázatot, hogy menten felkötik őket. Mert hát ilyenek... S kitel
het-e vajon ilyesmi másoktól, mint gyerekektől?...

De azért szigorúan tekintett rátok. Miután arra kérted, Jim , te 
nyomorult, ne adjon az oregoni telepesek kezébe egyikteket sem, 
mindent, csak azt ne, mert azok nyomban felkötnek. Úgy beszéltél, 
mintha nem tudnál Canby ígéretéről: hadifogolyként bánik veletek, 
akárcsak a többi módokkal. Valószínűleg Canby se szólt erről előre 
semmit.

-  Pedig megérdemelnétek -  mondta feltehetőleg. -  Kötelet érde
melnétek valamennyien. -  Mégis mindént megígért. Talán még



őszintén is ígérte: még ha értetek jönnének is az oregoniak, katonái 
megvédclmcznek.

Mivel annyira megörült nektek. Hogy a háború hamarosan befe
jeződik. Annyira, hogy örömében elfelejtett őrizetbe venni titeket.

Lehetséges, hogy csakugyan elfelejtette. Feltéve, hogy tényleg 
olyan volt, amilyennek Frank és Vincma lefestette Kintpuas előtt. 
És amilyennek Kintpuas is látta később, mikor már szót váltott vele. 
Ám ha olyan volt, amilyennek te írtad le, Jim , te nyomorult... Mert 
hátha csakugyan be akart csapni. Titeket és mindannyiunkat. Nem 
az oregoniaknak átadni, egyszerűen hagyni csak, kapjanak el 
mindnyájatokat. Kössék fel a modok gyilkosokat az első fára, akár a 
katonái szemei előtt, fő, hogy a táboron kívül történjen. Vagy ha így 
jobban tetszik, vigyék őket Oregonba a kormányzónak, állíttasson 
benneteket bíróság elé. Megüzenhette volna nekik: katonái elfordul
nak majd. Vagy hogy türelem, később majd, ha már mi is lejöttünk 
a hegyekből, nehogy a hír hallatán meggondoljuk magunkat. C sak
hogy ehhez szigorú őrizetre lett volna szükség, azt akadályozni meg, 
ami épp történt. Vagy talán mégsem akarta volna, hogy a háború 
befejeződjön? Úgy akart volna lenni csak, hogy azt mondhassa, ő 
mindent megtett? Szökjetek hát vissza mihozzánk, legyetek csak 
okai a további harcnak, hogy aztán elpusztíthasson mindannyiunkat. 
Ezért lett volna kész feláldozni a katonáit is? ... Nem, nem, Kintpu
as, aki a fehérekről mindent képes elhinni, ezt valahogy mégsem 
hiheti. M ég azt is inkább: jó  akart csak lenni hozzátok. Végtére is, 
elég erős volt ehhez, Kintpuasnak meg később úgy tetszett, Canby 
tábornok szeret jónak látszani a saját szemében. M ásokéban még 
inkább, ellenségei szemében is, hogyha teheti. Vagy talán azt akarta 
volna csak, hogy higgyétek, bízik bennetek?

Milyen volt Canby, milyen? Mit akarhatott? Kintpuas, a gyilkosa 
nem tudhatja meg, kit ölt meg tulajdonképpen. Soha. M ég ha nem 
is akasztanák föl holnap hajnalban.



Mindenesetre Canby csak a fegyvereiteket vette el. De a kezete- 
ket-lábatokal nem kötözte meg, nem is záratott be sehová, hagyta, 
mászkáljatok csak. Szabadon a táborban, a katonák között. V alószí
nűleg meg se mondta katonáinak, hogy ti vagytok azok, gyilkosok 
vagytok; modok hadifoglyok voltatok csupán, lejöttetek, észre térte
tek, nem akartok tovább harcolni. Úgyhogy a katonák még örültek 
is nektek: hamarosan vége lesz az egésznek, szinte összebarátkoztak 
veletek. Ti is ővelük, összcbarátkoztál velük, Jim , te nyomorult; 
szemügyre véve sátraikat, lovaikat és nyergeiket, a kék zubbonyaik 
fényes gombjait. Mindenekelőtt pedig a fegyvereiket: új típusú is- 
métlőpuskáikat, az ágyúkat, micsoda ágyúk, istenem, micsoda ágyúk, 
készen a szikláink szétlövésére, akkora golyókkal, akár a fejed. És 
hozzá micsoda pompás, nagyszerű fickók, kemény legények, ki tudna 
ellenállni nekik, ugyan ki, Jim , te nyomorult; mindent elsöprő roha
maiknak, barátságosan hátba vágó, vállvcregető vigyorgásuknak, 
kortyintásra feléd nyújtott whiskys kulacsaiknak. Elvarázsoltan 
ődöngtél köztük, egyszerre voltál boldog és szerencsétlen is, boldog, 
mert köztük lehetsz, szerencsétlen, mert mégsem tartozol igazán 
hozzájuk, micsoda igazságtalanság, Jim , te nyomorult. Veled szem 
ben mindenekelőtt. Hogy ilyen nyomorúságos, sarokba szorított, 
végnapjait élő törzsbe születtél. Ahelyett, hogy azok közt lennél, 
akik a vesztére törnek. Vesztesek közé születni, istenem, vesztesek 
közé, micsoda felháborító igazságtalanság. É s egyáltalán: nem a 
nagyobbik sereg tagjának lenni, nem a nagyobb nyájhoz tartozni, 
nem a nagyobb hordához, a nagyobb rakáshoz... De azért boldog is 
voltál: arra gondolva, hogy a kék mundérosok mcgvédclmcznek, ők, 
igen ők, ők védenek meg. Az oregoniaktól, ha netán érted jönnének. 
Számon kérni tőletek Stevenséket, Bride-ékat, Jonesékat, a ropogva 
égő zsindelytetőket. Mindazt, am it... amit talán nem is tettetek. 
Nem, dehogy is, dehogy... Mert ahogy erre visszagondoltál, az egész



csak rossz álomnak tűnt. Dehogy is öltél meg te közülük bárkit is, 
Jim , te nyomorult...

így érczhcttél. Ezeket gondolhattad, nem csak te, a társaid is 
mind, mind a tizennégyen, gyilkosok, többé-kevésbé. Az alatt a m ás
fél nap alatt, míg odalenn voltál.

Amíg csak Bob Miller fel nem bukkant a katonák között. Bob 
Miller, aki szintén a barátunk volt valamikor, csakhogy a barátaink 
barátja is volt, Stevenséké, Bride-éké és Joncséké. Váratlanul lépett 
eléd egy sátor mögül, te meg először megörültél neki, Jim , te 
nyomorult, azt remélted, mit sem tud a véres dolgaitokról. Ezért 
üdvözölted úgy, mintha semmi se történt volna, s csodálkoztál is, 
miért nem fut a szája széles vigyorba, úgy, mint azelőtt. M egdöbben
ve nézett rád, sötét pillantásokkal a tekintetében, rád és Boston 
Charlcy-re, mert ő is épp olt volt melletted, aztán valami olyasmit 
mondott, hogy „Szóval itt vagytok, gazemberek” , gyilkosoknak is 
nevezett valószínűleg. Ti meg kezdetben csodálkozó képet vágtatok, 
mintha nem értenétek, mire is gondol, meg talán mondtátok is, hogy 
nem ti voltatok, hallottátok ugyan, hogy többeket megöltek a tele
pesek közül odalenn a Lost River mentén, de azt nem ti tettétek. 
Mire Bob bizonyára azt mondta, kérdezzétek csak meg Dick Jonest, 
a Jones-íiúk egyikét, ti voltatok-e. Ekkor tudtad meg, hogy Dick 
Jones életben maradt. Lehetségesnek tartottad ezt különben, em lé
keztél rá, ahogy az égő házból az erdő felé fut, néhány golyót küldte- 
tek csak utána, egyiktek talált, utána csend lett, nem kerestétek; 
sötét volt már, vissza kellett mennetek, csatlakoznotok kellett a 
csónakon haladókhoz. Nem tudtatok hát semmi többet Dick Jo- 
nesról. Arról, hogy súlyos sebesülten is elvonszolta magát a legköze
lebbi ranchig, itt mondta el, hogy rátok ismert, hogy ti voltatok... -  
Ti voltatok, ti, hiába is tagadtok! -  kiáltotta Bob Miller. M eg Ted 
Hopkins és Mike Tucker is, akik egyszerre szintén ott voltak, és akik 
sose voltak a barátaink, nem voltak Stevensék, Bride-ék, Jonesék



barátai sem, legföljebb Bili Rogersé csak, Bili Rogersé, akit csupán 
nem volt okos dolog megölni, mivel ők, mármint Ted Hopkins és 
Mike Tuekcr, mindig is az ellenségeink voltak, Bob viszont most lett 
az ellenségünk csak. Mert ugyanazt kiáltozták mind a hárman felé
tek: hogy ezért lógni fogtok, úgy bizony, lógni, és ha Canby nem 
akarna kiadni nekik, lesz ahhoz pár szava az oregoni kormányzónak 
is. Azzal mentek cl, hogy ne féljetek, visszajönnek m ég... Aztán már 
a katonák is olyanokat mondogattak, hogy lógni fogtok, ha igaz, 
amit ezek mondanak, mindannyian ott hintáztok majd a kötélen. 
Vége lett a varázslatnak, végük a kedélyesen hátba vágó, whiskyvel 
kínálgató remek fiúknak, vége a boldogtalan-boldogságodnak, Jim , 
te nyomorult. Vége a biztonságodnak is, mert nem tudhattátok: nem 
eresztenek-e éppen védelmezőitek golyót belétek, nem adnak-e át 
Canby tilalma ellenére is a telepeseknek.

Menthetetlenül modokok lettetek újra, menthetetlenül modok 
lettél, Jim , te nyomorult. Reménytelenül és kiszolgáltatva módoknak 
éreztétek magatokat, ellenséget gyűlölő, társaik védelmére szoruló 
modokoknak, modokoknak, akik kötél helyett a végső harcot vá
lasztják. É s akiken az éjszaka sötétje segíthet csupán. Vagy a szelle
mek, akik Canby fejét úgy megzavarták, hogy még a lovaitokat is 
meghagyta nektek. így még nem hajszoltátok soha a lovaitokat. 
Szélsebesen nyargaltatok el, a hajnal első sugara odafenn ért már a 
csupasz sziklák közt, lóhalálban vittétek a hírt Kintpuasnak: ne 
menjen a Fairchild-tanyára, ne tárgyaljon a biztosokkal, Canby 
csapdája az egész, Oregonba akar küldeni mindannyiunkal, bűnösö
ket és ártatlanokat kivétel nélkül. -  Egyetlen szavát se hidd el, Jack 
-  mondtad, Jim , te nyomorult, és a többiek is egyre azt magyarázták, 
hogy Canby az életünket akarja, el akar pusztítani minden modokot, 
ki akar irtani minket, ezt...

... ismételték Horgos Jim ék mindjárt lovaikról leszállva. Arcu
kon azzal a hetyke kifejezéssel, amiről Kintpuas könnyen elképzel



heti, miként néztek Canbyre nem egészen két nappal előbb. K i
merültén, mégis szinte kackiásan álltak Kintpuas előtt, de azért su- 
nyítva is valahogy, amiért mégiscsak az engedélye nélkül mentek el, 
meg mintha csak most, utólag érné őket egy kicsit a félelem szele, 
elvegyülve az „ezt is megúsztuk” örömével; megúszták az 
oroszlánbarlangot, igen, megúszták, mert ők ilyenek, fenegyerekek. 
Tekintetük dicséretet várón sugárzott: mert ők ezért mentek le, mi 
másért is mentek volna, csakhogy Canby szándékát kipuhatolják. 
Kintpuas pedig hitt is nekik meg nem is, annyira azonban mégsem 
hitt, hogy mindenben rájuk hallgatott volna. Várt inkább, nem si
etett, Canby szándékával szeretett volna elsősorban tisztában lenni. 
Hagyta hát, hadd menjen csak Vinema és Frank Riddlc a Szent 
Szirtek és a Fairchild-tanya között egyre-másra az üzenetekkel.

Csakhogy a hírek nem voltak éppen kedvezőek a számukra: 
Frank egy napon tudatta velünk, Horgos Jim nck és társainak Canby 
mégsem biztosíthat kegyelmet. Elmondta, hogy „a helyzet kissé 
bonyolult lett, Jack” , az oregoni kormányzó csakugyan közbelépett, 
közbeléptek mások is, „meglehetősen befolyásos emberek” , a gyilko
sok sorsa nem egyedül Canbytől függ, bennünket, többieket azonban 
továbbra is biztosít, egyikünket sem érhet bántódás, ha a 
fegyverünket letesszük. Kintpuas tehát nehéz helyzetbe került. Úgy 
érezte, H orgos Jim  és társai számítanak a védelmére, nem hagyhatja 
cserben őket, mert bíznak benne. Nem adhatja ki őket, még ha 
gyilkosok is, mert harcosok is egyúttal, elvesztésük, ha mégis tovább 
harcolnánk, érzékenyen érintene bennünket; maroknyian voltunk 
mindössze, tizennégy ember, tizennégy nyomorult gyilkos nekünk 
sokat jelenthet. Legfőképpen pedig Kintpuas törzsének tagjai vol
tak, m odokok ők is, és hát... de miképpen is mondhatná el ezt 
neked Kintpuas, más dolog modok gyilkosokat kiadni, más, mintha 
ti adnátok ki a gyilkosaitokat. Nekünk, modokoknak. Azokat, akik 
az akkor még nem gyilkos Horgos Jim ék táborára lesből tüzeltek.



Sokan vagytok, sokan, észre se vennétek néhány gyilkos hiányát, 
gyilkosaitokat könnyen pótolhatjátok. Róluk azonban szó sem esett, 
hogyan is eshetett volna. Ez is bószítette Kintpuast. Meg hogy az 
ígéretét Canby egyszerűen visszavonta csak. Hogy ezúttal is az törté
nik, ami mindig is szokott. Hogy valaki megígér közülctck valamit, 
s úgy ígéri meg, mintha csak ő volna az úristen, de később nagyon 
sajnálja, semmit sem tehet. Nincs hatalma a dolgok felett, nem rá 
tartoznak. Kire tartoznak hát a dolgok nálatok, mondd, kire tartoz
nak? Mindcgyiktekre vagy egyiktekre sem ? Mindcgyiktek azt hiszi, 
éppen rá, elsősorban rá, de amint megpróbál hozzájuk nyúlni, kicsú
szik a kezéből, mint a síkos testű halak, ficánkolni kezdenek, és a 
maguk útján haladnak. Kintpuas sokszor érezte ezt így, nemegyszer 
pedig azt is gondolta, ti jól tudjátok ezt, azért tesztek minduntalan 
ígéreteket. Nem meggondolatlanokat, hanem mcggondoltakat. Arra 
számítva, hogy mi nem tudjuk... Csakhogy idővel rájövünk, m egta
nuljuk. Ezért is tette fel Kintpuas a kérdési magának: ugyan mire 
megyünk Canby bármiféle ígéretével, mi értelme a tárgyalásoknak. 
Mégis levelet diktált Vincmának, arra kérve Canbyt és a biztosait, 
feledjük a múltat inkább, bocsássunk meg egymás gyilkosainak. Ha 
így lesz, Kintpuas lemegy, minden emberével együtt megadja magát. 
Vincma és Frank a fejét csóválta: „Nem fog ez menni, Jack, jó  
lenne, ha megértenéd, nem fog ez menni.” De azért elvitték a levelet 
a Fairchild-tanyára.

Napokon át vártuk a választ. Egyre inkább láttuk, hiába. V alószí
nűleg azért, mert Canby úgy érezte, hogy igazunk van, nem tudta mit 
felelhetne.

Aztán más történt, nem, amit vártunk. Válasz helyett maga 
Canby jött.

Nagy része a márciusnak is elmúlt már ekkor. Dél felé járha
tott, Sebhelycs Charley-val tekintettünk le a sziklákról. Eközben 
vettük észre a kis lovascsapatot felfelé kaptatni a ritkás zsályabokrok



közt. Eleinte nem tudtuk, mit gondoljunk felőlük: támadás nem 
lehetett, túlságosan kevesen voltak. De azért Kintpuas eloszlatta 
embereit a sziklák között. Fekete Jim  mondta később, hogy Canby 
közeleg. Ismerte már, Horgos Jimm cl együtt ő is lenn járt a táborá
ban.

Kintpuasnak meg valahogy tetszett Canby ezekben a pillanatok
ban, mindenekelőtt a bátorságáért. Mert ha nem is tudott sok min
dent, egyvalamit tudnia kellett: szikláink mögül kényelmesen célba 
vehetjük. Azt is, hogy földjükvesztett emberek sok mindenre képe
sek. Ezért tűnt Kintpuasnak úgy, hogy Canby valóban el szeretné 
kerülni a vérontást, nem is csak a katonái miatt, miattunk is vala
mennyire, némileg talán csakugyan szívén viselte a sorsunkat; furcsa, 
de Kintpuasnak, Canby gyilkosának, ez még ma is így tetszik. Vagy 
éppen azért tetszik így, mert a gyilkosává lett... De ha tényleg törő
dött, valójában miért törődött velünk? Túlságosan rég harcolt volna 
ellenünk, indiánok ellen ahhoz, hogy ne vette volna észre: emberek
kel csatázik?

Valamennyire talán még szeretett is bennünket. Ahogyan gyere
keket, éretlenül viselkedő gyerekeket szokás szeretni.

De sajnos beszélt is erről. Valószínűleg, mert büszke volt rá, nem 
tudott nem szólni róla. Azt követően, hogy csapatából kivált egy 
fehér kendőt lobogtató kék zubbonyos, fcllovagolt egészen hozzánk, 
katonaorvosnak mondta magát, aztán, hogy Canby Kintpuassal kíván 
beszélni. Vagy amint mondta: Jack  kapitánnyal. Ekkor találkozott 
Kintpuas első ízben Canbyvcl, ekkor látta először pofaszakállsimo- 
gatását. Amikor pedig szemtől szemben álltunk egymással, másról 
sem beszélt szinte, mint az indiánok iránti baráti érzéseiről. Meg 
persze ígért is mindent, amit azelőtt is ígértek, jó  földel, bár hogy 
hol, még nem tudja, ennivalót, ruhát, sok ajándékot, úgyhogy Kint
puas meg is kérdezte tőle, ha már olyan nagy a jószándék, miért nem 
hozott m ulatóba valamit, hadd lássák az emberek, ezúttal másról is



szó van, nem csak ígéretekről. É s ha valóban békés szándék vezérli, 
miért nem vonul el katonáival, hiszen a modokok is csak egyet 
akarnak: békében élni. Mire Canby azt felelte, amire Kintpuas kez
dettől fogva számított: hogy ő a katonáival itt van-e vagy sem, nem 
tőle függ, erre ő parancsot kapott. Horgos Jim ről és társairól is csak 
azt ismételte cl, amit Kintpuas már tudott: nem kezelheti őket hadi
foglyokként, a hadsereg majd később dönt, mi legyen velük, ő a 
telepesek gyilkosainak nem ígérhet bűnbocsánatot, ezt meg kell 
érteniük. Beszélt, egyre beszélt csak, Kintpuas meg hallgatta. És 
ahogy állt és hallgatta, Kintpuas mindinkább az arcán kezdte érezni 
a saját gúnyos mosolyát, szája szegletében a keserűséget, anélkül, 
hogy akarta volna; nem tudta megállítani, képtelen volt véget vetni 
gúnyos mosolygásának. Meg szinte élvezte is valahogy Canby beszé
dét, kínlódó igyekezetét, hogy irántuk való jószándékál bizonyíthas
sa. Épp csak azt nem tudta Kintpuas, őszintén teszi-e mindezt. H a
misságát kívánja-e igaznak feltüntetni csak, vagy valóban az igazat 
bizonyítgatja. Ezért gondolta úgy Kintpuas, kínlódjon csak tovább, 
csalárd szándék esetén mindenképpen rászolgált, de még ha jót is 
akar, ez a jó  neki lesz jó  mindenekelőtt, nekünk másodsorban csak, 
mert a végén úgyis az történik, amit ő akar, szenvedjen hát meg a 
győzelemért, ami végül is az övé lesz. Lássuk be, lássuk be, mind
egyre ezt ismételte, lássuk be, hogy más megoldás nincs -  vagyis 
hogy az erősebbek ti vagytok, jószándék ide, baráti érzések oda, 
engedelmeskedni nekünk kell, mi vagyunk a gyengébbek. Ha pedig 
így van, miért nem mondja ki. Éppen, mert nem akarta kimondani, 
Kintpuas ezt akarta hallani Canby szájából. Lehetőleg minél dur
vább formában: engedelmeskedjetek, kutyák, rühes vörös kutyák, 
vagy itt dögöltök meg. Mind egy szálig, ahányan vagytok... Ezt akar
ta Kintpuas hallani tőle, maga sem tudja, miért is. Amikor pedig az 
eső megeredt, eleinte szemerkélve csak, aztán mindinkább nekikese
redve is, úgyhogy Canby kijelentette, esőben nem hajlandó tovább



tárgyalni, Kintpuas nem állhatta meg, hogy meg ne jegyezze: -  Miért 
ne tárgyalhatnánk, egyikünk se olvad el, s te jobban is fel vagy 
öltözve. -  Mert közben arra gondolt, hogy mi egész télen áztunk 
idefenn, fáztunk, koplaltunk, mégis itt vagyunk, ő meg egy kis esőtől 
nyomban kész a m eghátrálásra... Canby azonban elengedte füle mel
lett ezt a megjegyzést, s annyit mondott csak: legközelebbi találko
zónkra sátrat állíttat, nem itt fenn, lejjebb valahol a két vonal kö
zött, akkor majd a biztosok is eljönnek, mindent részletesen 
megbeszélhetünk.

Ott is volt a sátor reggelre. Ahogy ígérte, a senki földjén, a kél 
vonal között. Csakhogy a katonái is közelebb jöttek. Ágyúi is ott 
sorakoztak, csövük fenyegetően a szikláinkra meredt, ó ,  Mr. Canby, 
Mr. General, szóval így vagyunk. így már világos, minek beszélni.

Kintpuas úgy határozott, nem megy le aznap.
Déltájban Frank Riddlc jött fel. Azzal, hogy Canby odalenn vára

kozik, meg a biztosok is valamennyien. Kintpuas mégis fenn maradt. 
M ielőtt lemenne, üzente Frankkcl Canbynck, magyarázatot kíván 
kapni tőle, miért rendelte közelebb katonáit a sziklafészkükhöz.

Frank még aznap délután visszaérkezett Canby üzenetével: ne 
tulajdonítsunk a dolognak jelentőséget, főhadiszállását csak azért 
hozta közelebb, hogy könnyebben találkozhassunk.

Kintpuas azonban másnap sem ment le. Ekkor már Frank Riddle 
se jött. Csak a sátor állt továbbra is a két vonal között; üres vára
kozással, hívogatóan. Kintpuas keserűen tekintett le rá. Közben még 
arra is gondolt, nincs-e igazuk mégis Horgos Jiméknck meg a többi
eknek, akik rájuk hallgatnak. Jobban rettegve a kegyelemnek való 
kiszolgáltatottságtól, mint a haláltól. Mindenekelőtt azért, mert 
fáradtak és csalódottak, nincs erejük további reménykedésre. Ezek
ben a napokban kérdezte magától első ízben Kintpuas, elkerülheti-e 
valóban a modok-halált, s szabad-e elkerülnie a modokok akarata 
ellenére is. Mert Kintpuas a népét csak úgy vezetheti, hogy népe 
útját követi...



Két nap múlva mégis üzenetet küldött a Fairchild-tanyára. Egy 
emberével, akit Csám pás Johnnak neveztek, és aki legjobban beszél
te a nyelveteket valamennyiünk közül. Nem Canbynek üzent, hanem 
Alfred Mcachamnck, a biztosok vezetőjének. Mert Kintpuas ezt a 
Meachamct korábbról is ismerte már; kormányhivatalnok volt O re
gonban, a Klamath-rezcrvátumban, s amikor ott élelemre meg 
egyebekre hiába vártunk, többnyire ő magyarázkodott, mente
getőzött, intett türelemre bennünket, gyakran látszott is rajta az 
elkeseredés, amiért kénytelen, s mindig újra kénytelen magyaráz
kodni. Beszélni tehát tudott, ebben nem különbözött túlságosan 
Canbytől, valószínűleg az akarata sem Canby akaratától, annyi jó in 
dulat azonban feltétlenül volt benne irántunk, mint Canbybcn. Kint
puas mégsem ezért kívánt vele tárgyalni. Hanem hogy ne Canbyvcl 
kelljen tárgyalnia, mivel a katonái közelebb hozatalával a tábornok 
megcsalt bennünket. Ezért üzente Mcachamnck Kintpuas, hogy vele 
kíván tárgyalni. Vele meg John Fairchilddcl, a ranch gazdájával, aki 
régi barátunknak számított. Canbyvcl azonban nem, és másokkal 
sem a katonák közül, senkivel sem, aki egyenruhát hord. Katonákra 
semmi szükség, a modokok békét akarnak.

Amint Csámpás John később Kintpuasnak elmondta, odalenn a 
táborban igencsak elcsodálkoztak. Fejüket csóválták, nem értették 
Kintpuas feltételeit. De Canby lenyelte ezt a sértést is. Meacham 
meg azt válaszolta Kintpuasnak, kész találkozni vele a két vonal 
közt álló sátorban.

Ott is volt másnap. Vincmával és Frank Riddle-lcl együtt érke
zett. É s ott volt Fairchild is, Kintpuas neki külön megörült. C sak
hogy most keveset beszélt, Kintpuas szemébe is alig tekintett. Meg 
a többiekre sem: Csám pás Jonhra, Gőzhajó Frankre és Sebhelyes 
Charley-ra, akik a küldöttségünk tagjai voltak. Pedig Fairchild vala
mikor tényleg jó l megvolt velünk, semmi kifogása sem volt ellene, 
hogy ott élünk vele -  a magunk földjén. Valamennyire még talán



kedvelt is minket. Jelenlététől valahogy mégis felbátorodtunk; ezért 
merészelte Kintpuas M eachamtől újra azt kérni, adjanak földet ne
künk mégiscsak a Lost River táján, egy darabkát csak a régi hazánk
ból; más segítséget nem kérünk, mcgleszünk a magunk erejéből is, 
csak földünk legyen. Nem kérünk mást: ugyanolyan lehetőséget 
adjanak nekünk, mint a többi embernek. -  Ez lenne az igazság, nem 
gondoljátok? -  fejezte be Kintpuas Fairchildrc nézve. D e Fairchild 
a földre nézett csak.

Meacham pedig mélyet lélegzett, mintha csak türelmet kívánna 
szívni magába. M ielőtt elmagyarázta volna, hogy a Lost River Ore
gonban van. Ahol Horgos Jim  és társai megölték a telepeseket. -  
Vérük mindig ott piroslana közietek és a fehérek között -  jelentette 
ki.

„M iért csak az ő vérük?” , szerette volna Kintpuas kérdezni ek
kor. Aztán mégis inkább arról kezdett beszélni, ha a Lost River 
mellé nem mehetünk vissza többé, hadd élhessünk akkor idefenn a 
Szent Szirtck között: ezek a kopár sziklák úgysem kellenek itt sen
kinek, miért ne lehetne hát itt az otthonunk. Amikor pedig M ea
cham száját szóra nyitotta, Kintpuas csendre intette: hallgassa végig, 
aztán beszéljen. Mert ha arra gondol, hogy idefenn előbb-utóbb 
éhen vesznének, igaza lehet. Csakhogy nem ígért-e ő is, másik is, pár 
nappal előbb pedig maga Canby is élelmiszert, ruhát, mindenféle 
egyebet nekünk? Ha tehát nem akarják, hogy mi magunk szerezzük 
meg magunknak az élelmet, ha ők akarnak eltartani bennünket a 
földünk ellenében, ami mellesleg igazán kijárna nekünk, miért ne 
hozhatnák ide a nekünk járókat. Nem okvetlenül ide fel a sziklák 
közé, tegyék le a völgyben szépen valahol, majd mi lemegyünk értük.

Kintpuas közben a vele szemben ülők arcát fürkészte. Fair- 
childét, ahogy mind elmélyültebben a csizmája orrát tanulmányozza, 
M eachamét, ahogy szemét szintén lesüti, majd ahogy a kockás m el
lényén keresztben húzódó arany óraláncával babrál; Frank Riddle



két térdére könyökölve ült, eleinte csaodálkozva nézte Kintpuast és 
némán bólogató társait, aztán a tenyerébe temette arcát; Vinema 
nézett ránk csak mindvégig, mcgfénycscdő, szomorú szemmel, ajkát 
harapva. Ahogy pedig tovább beszélt, előre kiolvasva a n e m e i néma
ságukból, Kintpuas egyre inkább mosolygott, úgy, ahogy néhány 
nappal korábban Canbyre nézve, akkor hallgatva, most meg beszél
ve. És ahogy mondta, amit mondani akart, vagy amit nem is akart 
mondani, keserűsége lassanként vidámsággá alakult, maga sem tud
ja, miért, meglehet, mert amazok nem mertek a szemébe nézni. 
Vagy mert igaza lett, mivelhogy tudta előre, nem fognak merni, s 
ettől úgy érezte magát, mintha csak fölülről nézne le rájuk, m a
gasból, mint a katonákra a szikla fészkéből. Mert amazoknak erre 
már nem lehetnek szavaik, cselekedetekkel felelhetnek mindössze 
nekünk, még ha ez a mindössze minden is egyben. Minden, mert 
erő. S kcll-e ennél több? Miért akartok hát mindenáron igazságot 
hazudni az erőtök mellé? Minek vajon? Miért jobb így nektek?...

Ezt kérdezte tekintetével Kintpuas tőlük. Befejezve beszédét. M i
után csend lett.

Meacham csak hosszabb csend után kezdett beszélni. Hogy a 
fehérek a modokokat fenn a Szent Szirtek közt sem hagynák béké
ben. Ha ki nem adják társaikat, akik a Lost River menti gyilkosságo
kat elkövették. Bíróság elé kívánják állítani őket, törvény szerint, 
igazságosan ítélkezni felettük. Ekkor esett szó először Horgos Ji- 
mékről, első ízben ezen a találkozáson.

-  Törvény szerint bizonyára, de nem igazságosan -  mondta Kint
puas. -  Mindannyiukat felakasztanák.

-  Gyilkosságért törvény szerint kötél jár. Ha bebizonyosodik, 
hogy ők a gyilkosok, fel is akasztják őket.

-  Bizonyítani nem kell semmit. Mindannyian tudjuk, hogy ők 
voltak azok. Ók sem tagadják.



Meacham tekintete valósággal ártatlannak tűnt: -  Akkor nem 
értelek, Jack. Mégis igazságtalannak tartanád, ha felakasztanák 
őket?

Kintpuas számított a kérdésre: -  Attól függ, kik ítélkeznének 
felettük.

-  Erre hivatott bírák, természetesen.
-  Fehérek vagy indiánok?
Meacham arca kissé megrándult: -  Jó l tudod, hogy fehérek. M i

ért kérdezed?
Kintpuast azonban nem lehetett eltéríteni attól, hogy továbbra is 

olyat kérdezzen, amire maga is tudja a választ: -  É s ti vajon ki
adjátok-e a modok népnek azokat, akik modok asszonyokat és 
gyerekeket gyilkollak? Hogy felettük mi is törvényt ülhessünk.

Meacham a fejét rázta: -  A  modok nép törvénye nem él többé. 
Ebben az országban csak a fehér ember törvénye lehet érvényen.

-  Jack  is arra gondol, nem a modokok törvényeire. Annak jegyé
ben járnánk el, ha ítélkezhetnénk. Gyilkosságért kötél jár, ahogy 
magad is mondtad.

Meacham keze ismét az óraláncával babrált. Egy pillanatig mint
ha elő is akarta volna venni óráját, hogy megnézze: mennyi időt 
vesztegettünk el máris fölösleges beszéddel. Fairchild továbbra is 
hallgatott, bajuszát rágta, Frank elvette tenyerét az arcáról, tekin
tetével mintha könyörgötl volna Kintpuasnak, ne így folytassa.

-  Jack ... -  próbálkozott Vinema közbeszólással. Csakhogy Kinl- 
puas nem hagyta szájából kivenni a szót, határozott hangon folytat
ta. Keményen és eltökélten, miközben mosolya is eltűnt arcáról; 
arról, hogy gyilkosokért gyilkosokat kínál cserébe. Vagy amit koráb
ban már Canbynck is ajánlott: bocsássunk meg egymás gyilkosainak. 
Vagy egyiket, vagy másikat, válasszanak a kettő közül. ítélet vagy 
megbocsátás, melyiket akarják inkább. Ám ha a választásra képtele
nek lennének, mást is ajánlhat: üljünk törvényt közösen a gyilkosok 
fölött, kerítsék elő a modokok fehér gyilkosait is, állítsák őket a



fehérek modok gyilkosaival együtt bíróság elé. Kintpuas komolyan 
beszélt, mégse gondolta mindjárt komolyan mindezt, lelkesedni is 
később kezdett csak gondolatáért. Odáig jutva, hogy üljünk törvényt 
közösen, válasszunk esküdtszéket közösen, legyenek modokok is az 
esküdtek között, a bírák meg tisztán fehérek is lehetnek, végtére is 
mi tanulatlan emberek vagyunk, nem lehetünk járatosak a törvé
nyeitek útvesztőiben, fontos, hogy gyilkosok felett ítélkezhessünk. 
Nem fehérek és modokok, hanem gyilkosok felett, akasszuk fel őket 
egymás mellé, egy sorba, ahogy meg is érdemlik. És mialatt Kintpuas 
beszélt, valóban úgy is kezdte érezni, ez lenne a megoldás, ez az 
egyedüli lehetőség, hogy az együttélést újrakezdhessük, más kiút 
nem is létezhet... éppen csak nektek is akarni kellene valamiképpen, 
ti pedig... Mert Kintpuas még be sem fejezte, Meacham arcán máris 
ott volt a válasz: „Ugyan, Jack, ugyan, hát már ilyet ki hallott?” , és 
hát csakugyan, ki hallott vajon. Hogy a győztesek és a legyőzőnek 
gyilkosai együtt álljanak bíróság előtt, hogy a győztesek és legyőzői
tek közösen üljenek törvényt fölöttük. Kintpuas még sohasem, annyi 
bizonyos. Bizonyára te sem, aki Kintpuast testvérednek nevezed, de 
akit Kintpuas nem nevez annak, bizonyára még te sem hallottál, 
fehér varázsló. Mondd meg Kintpuasnak, ha mégis hallottál volna. 
Mondd meg, történt-e már ilyesmi, tudnod kell, mert tanult ember 
vagy. Ám még ha nem is történt sohasem, attól azért jó  lehet, nem 
gondolod, fehér varázsló?... -  Ugyan, Jack, ugyan, hát már ilyet ki 
hallott? -  szólalt meg valóban Meacham, miután az arca egyre in
kább olyan lett, mintha fájna neki valami, szúrást érezne az o l
dalában, görcsöket a gyomrában, pontosan ugyanazokkal a szavakkal 
kezdve, amelyekre Kintpuas számított. Aztán másképp folytatta: -  
Igazán okosabbnak hittelek volna, semhogy ilyen gyermekséggel ho
zakodj elő. Azt hittem, veled lehet beszélni.

-  Jack  is azt hitte. Nem tudhatta, hogy az igazságot gyer
mekségnek hívjátok.



Kintpuas hirtelen ugrasztottá fel M cachamct a helyéről, hirtelen 
kergette a vért az arcába. De a szavait Meacham mégis halkan 
mondta ki: -  Értsétek meg végre, hogy béke csak akkor lesz, ha 
távoztok a sziklák közül -  mondta erőt véve magán, de indulattól 
remegő hangon.

-  Vagy ha meghalunk -  felelte Kintpuas tompán.
-  Ha ez történne, ti akartátok. M agatokra vessetek tehát.
-  Nektek lesz könnyebb, ha ezt mondhatjátok.
Erre nem is felelt már. Elindult a kijárat felé a többiek előtt. 

Mert közben a többiek is felálltak; mindannyian úgy éreztük, nincs 
többé beszélni valónk.

Kilépve a sátorból, néhány pillanatra megálltunk, egymásra néz
tünk. Kölcsönösen tanácstalanul, mégis másképpen: ők szomorúan, 
szánalommal a tekintetükben, magukkal hitetve el mindenekelőtt, 
hogy mindent megtettek, mi a kétségbeesés dacával az arcunkon. 
Meacham mozdulatlanul maga elé meredt, a földet bámulta. Fair
child és Frank úgy tekintett egymásra, mintha mindketten a másiktól 
várnák, tegyen valamit, Vinema tágra meredt szemmel, mintha nem 
akarná elhinni, hogy mi vagyunk azok; emberek, akik közt a világra 
eszmélt, akik közt felnőtt, akikhez valamennyire még mindig 
tartozott.

Végül is ők indultak el. Sértődötten és búcsúszó nélkül a lovaik
hoz. Aztán Frank néhány lépés után lemaradt, és visszanézett ránk, 
megállásával asszonyát is pár pillanatnyi várakozásra késztetve, 
egyben pedig Kintpuast is leválasztva szintén indulóban lévő három 
társáról.

-  Hagyd az igazságot, Jack. Tudhatnád, hogy nem arról van szó. 
R égóta már, kezdettől fogva.

-  Túl ostobának gondolod Jacket.
-  Élnetek kell. Ez most a fontos.
-  Neked talán igen. Meg néhányatoknak.



-  Dönicncd kell, Jack, s csak egyet dönthctsz.
-  Tévedsz, Frank, tévedsz. Dönteniük a modokoknak kell. Nekik 

kell megmondaniuk, élni akarnak-e továbbra is. Úgy élni, ahogy ti 
akarjátok, vagy meghalni inkább.

Azzal váltunk el, hogy Kintpuasnak tanácskoznia kell embereivel. 
Megbeszélnie velük, van-e értelme a további tárgyalásoknak.

5
„Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek la

kosaival, amelybe bemégy, hogy botránkozásodra ne legyen közöt
ted” -  hangzottak fel váratlanul Blcsshcart tisztclctcs agyában a 
bibliai sorok, amikor a fogoly rövidebb időre újra elhallgatott; ismét 
ivott néhány kortyot, utána percekig mozdulatlanul ült, fekhelyén 
előrehajolva, két könyökével térdére támaszkodva, állát tenyerében 
nyugtatva, vagy éppen két kezébe temetve arcát. Úgy, mint az a 
bizonyos Riddle, akit gyakran emleget, gondolta a lelkész, aki a 
sötétség miatt inkább következtetett csak az indián testhelyzetére; 
sűrű, szinte ragadós sötétség szorult a zárka falai közé, maga is fallá 
lett, fekete fallá, amelyen csak a bibliai sorok világítottak. Mert 
miután belülről felhangzottak, fénylő betűkkel is megjelentek a sö
tétség feketéjén, tisztán és olvashatóan. Töprengésre késztetve a 
tisztcletest: „ ... nehogy szövetséget kö ss...” . Miért vajon? S ugyan 
mit jelent, hogy „botránkozásra ne legyen közötted” ? Vajon az ősla
kosok bálványimádatáról, barbár és parázna szokásairól van-e itt szó 
mindössze, erre vonatkozik-e a „botránkozás” csak? Lappangó ve
szélyére-e csupán a fertőzésnek, amellyel a szóban forgó szokások a 
tiszta és romlatlan győzteseket fenyegethetik, vagy valami másra is 
egyben? Arra a zavaró, nyugtalanító vagy éppen „botránkoztató” 
hatásra, ami a legyőzöttek maradékának puszta jelenlétéből fakad? 
Arról a letiportságukból és megnyomorítottságukból sugárzó, 
bűntudatot ébresztő szemrehányásból, ami a győzelem gyümölcse



inek zavartalan élvezését könnyen teheti lehetetlenné? Valóban? így 
lenne vajon? Ilyen értelemben lennének hordozói az isteni böl
csességnek a kérdéses sorok? Megkímélendő a győzcdclmcskedőkct 
a bűntudat teljességgel értelmetlen, utólagos mardosásától, annak 
felismerésétől, hogy a legyőzőnek nem is térnek el annyira 
legyőzőiktől, mint amennyire azt azok, győzelmük jogossága tu
datának megőrzése érdekében, hinni szeretnék, éppen csak -  bi
zonyára a Gondviselő kifürkészhetetlen bölcsessége következtében -  
a gondviselés fonákjára kerültek valamiképpen. Túloldalára a bibliai 
szövegnek is, láthatatlanná és olvashatatlanná válva, tudomásul nem 
veendővé, annak következtében, hogy kiköpte őket az Úr a szájából, 
talán még tilossá is válva valahogy, amiért is lehetséges, hogy a 
halálra ítélt modok főnök vallomását nem is szabadna meghallgat
nia. Ismét csak mérhetetlen bölcsességéből az Úrnak, aki gondos
kodik azokról, akiknek az ígéret Földjét adományozta, megkívánja 
kímélni őket mindennemű zavaró körülményektől... Ám ha a halál
ra ítélt vallomását nem hallgatja meg, mi módon menthetné meg 
lelkét a kárhozattól? Főleg pedig miképpen tehetne eleget egy m á
sik, semmivel sem kevésbé fontos bibliai parancsnak, miszerint el
lenségeinket is szeretnünk kell? Szeressétek ellenségeiteket, így szól 
a parancs, épp csak az a kérdés, hogyan is kell az ellenséget szeretni 
úgy, hogy le is győzhessük, és összeegyeztethető-e vajon a legyőzés a 
szeretettel. Vagy éppen mikor szeressünk? Győzelem előtt is már, 
vagy csak győzelem után -  amikor már megszűnt ellenség lenni. É s 
amikor soraiból már a lelkek menthetők csak meg, s közülük is azok 
mindössze, amelyeknek sikerül a közelébe férkőznie valalamikép- 
pen...

Blessheart tisztcletes zavartnak, kísértő kérdésektől körülzártnak 
érezte magát ezekben a pillanatokban. Következésképp egyre inkább 
szükségét érezte nyugtalanító módon meglódult gondolatait fegyel
mezni. Ezért húzódott vissza figyelő alapállásba megkönnyebbülten, 
amikor a fogoly tovább folytatta.



-  Tánc, tánc, tánc -  kezdett bele félbehagyott meséjébe újra az 
indián - , esténként véget nem érő haditánc a tűz körül, napokon át 
ez ismétlődött. Harcra gerjesztőn, félelmet elaltatón, mámorig, 
önkívületig, összcrogyásig. Horgos Jim  szüntelenül táncot indítvá
nyozott, így akarta maga mellé állítani az embereket, elvenni az 
eszüket, felkészíteni őket a modokokhoz méltó halálra. Késő 
éjszakába nyúlón dübörögtek dobjaink, fcl-fclcsaptak harci kiáltása
ink, nem éppen békés beletörődésről üzengetve a lenn táborozó 
katonáknak. Legfőképpen Canbynck, aki a jelek szerint ennek el
lenére sem adta fel megadásunkba vetett reményét.

Ezért küldte fel Vinemát újra az üzenetével. Kintpuas kifehére- 
detl unokahúga könyörgő tekintettel nézett ránk, mielőtt megszólalt 
volna. Zavartan és dadogva kezdeti újra arról beszélni, hogy aki 
akar, menjen le vele, és adja meg magát. Amikor pedig Kintpuas 
arra emlékeztette, mit mondott neki a múltkor erről, sietve 
magyarázta meg: ezúttal Canby szavait tolmácsolja csak. Mire Kint
puas azt válaszolta, Canbynek ezt a felszólítását még csak érdem es
nek se tartja a többiek tudtára adni, egyben pedig Vinemának is 
megtiltotta, hogy előttük erről beszéljen. Vagy mindannyian le
megyünk, vagy mind fennmaradunk.

-  Legalább a nőket és a gyerekeket küldjétek le, Jack  -  mondta 
erre Vincma. -  ő k e t a katonák semmiképp se fogják bántani, remé
lem, ezt elhiszed nekem.

-  Nekik kellene ezt elhinniük, Vinema. Nélkülünk semmiképp 
sem akarnának lemenni.

-  Nem, mert ti nem akarjátok. De ha leküldenétek őket...
-  Ha ezt tennénk, miért harcolnánk? Kiért halnánk meg, ha nem 

értük?
-  Úgy akartok értük meghalni, hogy ők veletek halnak? -  kérdez

te vissza Vinema indulattól elcsukló hangon. -  M iért nem érted, 
Jack, hogy ennek semmi értelme?



Kintpuas meg újra azt felelte csak, hogy ő egyedül hiába ért 
bármit is, ezt kellene Vinemának megértenie valamiképpen. De 
azért egybehívta a törzsi gyűlést, s meghagyta az asszonynak, vára
kozzék a határozatig, mely felől azonban nem lehetett semmi kétsé
ge: Canby megadásra felszólító üzenetére újra nem  volt a válasz, 
Horgos Jim  és társai pedig még fenyegetőztek is, többször mondták, 
hogy megölik a fegyverletétel mellett állókat, Kintpuas meg nem is 
annyira tőlük félt, hanem hogy egymás torkának ugrunk, essünk el 
az ellenség kezétől inkább. Vinema megtörtén és reményvesztetten 
indult vissza, de a gyűlés ezután is tovább tartott még, Horgos Jim  
és emberei árulónak mondták Kintpuast és mindazokat, akik készek 
lettek volna a fegyvert letenni, Csám pás John is az oldalukra állt, 
keserű és kétségtelenül igaz szavakkal emlékeztetve a harcosokat, 
hányszor szedtek rá a fehérek eddig is minket, ezúttal sem akarhat
nak mást, mint tőrbe csalni bennünket, senkinek se kegyelmezve 
végezni velünk. Kintpuas körül egyre vadabb szavak hangzottak, 
hosszú éjszakai táncban kimerült, önmagukból kivetkőzött arcok te
kintettek rá, vérerektől márványos szemmel. -  Nem vagy a főnö
künk, ha így beszélsz -  hurrogták le többfelől is Kintpuast, józanság
ra intő szavába vágva, hiába kért időt, hadd tárgyaljon tovább a 
biztosokkal, hátha mégis megmentheti Horgos Jim  és a többi gyilkos 
életét valamiképpen. -  Nem adlak ki Jim , ne félj -  nézeti Kintpuas 
áthatóan és tekintetében megvetéssel Horgos Jim  felé - ,  nem adlak 
ki, bármilyen nagy bajt is okoztál. Szükségtelen hősiességnek 
öltöztetni gyávaságodat. -  Csakhogy ezek a szavak hasztalanul 
hangzottak el, mert ekkor már többen olyanokat is mondtak, hogy a 
biztosokkal nem tárgyalni kell, hanem megölni őket, őket kell tőrbe 
csalni, nehogy minket tőrbe csaljanak. Vagy inkább bosszút állni 
rajtuk, amiért megkíséreltek csapdát állítani nekünk, s minden m á
sért ugyanígy, mindazért, amit a fehérektől elszenvedtünk, elrabolt 
földünkért mindenekelőtt, még néhányuk életét kioltani, mielőtt tá



voznánk az örök vadászmezőkre. Kintpuas úgy emlékszik, Fekete 
Jim , a gyilkosok egyike, Horgos Jim  fő szószólója említette először 
ezt, Kintpuas meg, nem látva értelmét a további józanító beszédnek, 
távozni készült. -  Hűtsétck le fejeteket, akkor majd tovább beszé
lünk -  mondta felállva.

Fekete Jim  azonban elállta útját: -  Főnököt főnöknek kell meg
ölni. Ha csakugyan főnökünk vagy, megölöd Canbyt. ígérd meg, 
hogy megölöd Canbyt. ígérd meg, hogy megölöd! Kérj találkozót 
tőle, hogy megölhessed! -  mondta ünnepélyesen, tekintetét 
mindnyájunkon végighordozva.

Kintpuas rövid csend után mondta csak, hogy nem. Hogy lehetet
len, és nem is akarja. De ekkor már Horgos Jim  is odalépett Kint
puas elé, jó  ideje először nyitva szóra a száját. Egész este alig szólt, 
úgy látta jónak, ha helyette mások beszélnek. -  Ha nem ölöd meg 
Canbyt, Jack, mi téged ölünk meg -  állt Fekete Jim  oldalára.

-  Annyira gyávának vélitek Jackct, hogy azt hiszitek, gyáva tettre 
tudjátok kényszeríteni?

-  Nem lenne gyáva tett -  mondta Horgos Jim  magabiztosan. -  
Ott ölnéd meg valamennyi katonája szeme láttára.

Kintpuas erre nem felelt, távozni akart. Ám ekkor valami feléje 
repült; becsmérlő szavak kíséretében, sértőn és puhán hullott rá, 
fennakadva a fején, szemét is elfedve egy pillanatra -  mielőtt 
lerántotta volna magáról, amit ősi szokás szerint, gyávaságának je l
képeként hajítottak rá.

Kintpuas cgy-két pillanatig szótlanul állt, indulattól remegő ke
zében a rojtos szélű női kendővel. -  Rendben van, megölöm. M eg
ölöm, mert úgy akarjátok -  mondta aztán lassan, tagoltan. M ielőtt 
többeket félrelökve útjából, egyedül ment volna be a barlangba.

Időnyerési szándékkal engedve át a terepet az ismét elkezdődő 
eszeveszett esti táncnak, de az asszonyi kendő buta modok szer
tartásával kicsikart ígéret foglyaként is egyúttal. Foglyaként a gyáva
ságtól való félelemnek, hiszen egy modok szemébe semmi sem lehet



félelmetesebb, mintha gyávának tartják. Gyávának lenni annyi, mint 
lemondani a modokságunkról, minden modok annyira modok, 
amennyire bátornak számít a többi szemében. Bátorság és gyávaság, 
mindig is e kettő között egyensúlyoztunk: életünk, létünk fenyege
tettsége az egyik oldalon, az a szüntelenül jelentkező halálveszély, 
ami most ti voltatok itt, ti a lenn táborozó katonáitokkal, az ágyúi
tok felénk meredő csöveivel, a tőrbe csalásra mindig kész sima sza
vaitokkal, de ami mindig is megvolt, homályba vesző múltunk ide
jén, sebzetten támadó nagyvadban, ellenséges törzsekben testet öl- 
tötten csiholva ki belőlünk a másik oldalon a „titkold el félelmedet, 
nehogy a többiek meglássák rajtad” félelmetes, de továbbélésünket 
egyedül lehetővé tevő parancsát, a féljünk félni kötelességét, ami 
nélkül sohase jutottunk volna cl a kitárt mellel elétek állás pilla
natáig, észre sem véve, hogy éppen egymás által szított, halált m e
gvető hősiességünk fitogtatásának kényszere fordul ellenünk és teszi 
fel nem ismerhetővé a bölcs megfontoltság fontosságát, életmentő 
szerepét a fűszál szélben való lehajlásának, elhomályosítva mindazt, 
amit Kinlpuas is gyűlölt, mégis kész lett volna vállalására. Feltéve, 
hogy társai fejében világosságot gyújthat. Nem annak árán tehát, 
hogy a többiek gyávának tartják, nem az arcára dobott kendőtől 
megszégyenítve, hanem mert ebből értette meg igazán azt a m ám o
rát a bátorságnak, ami modokjainak látását ködbe borítja. Vagy 
éppen ellenkezőleg: látóbbá teszi őket Kintpuasnál is, előbb értetve 
meg velük, hogy semmi sincs már, ami számunkra jó  vagy hasznos 
lehetne, semmi, amiért a szépet feláldozhatnánk, nincs miért gyává
nak lennünk: hősködjük át magunkat a halálba inkább, járjuk végig 
modok utunkat, rajta haladva csak bátrak lehetünk -  akkor is, ha ezt 
a csillagos, pofaszakállsim ogató bolondot, ezt a mindenáron jó ságos
nak mutatkozni akaró tábornokot, ezt az ígérgetéseivel mit sem 
ígérő Canbyt gyáván megöljük. Gyáván öljük meg, de a bátorságunk 
részeként mégis, Canby meg hiába halna meg bátran, mert még ha 
előre tudva is, mire készülünk, fegyvertelenül jönne el hozzánk,



akkor is csak gyáva lehetne, bátorsága az erősek gyávaságának részét 
alkotná, bátrak mi lehetünk csak, vereségre ítéllek, halni készülők. 
É s ártatlanok... Ártatlanok, igen, jó l hallottad, mivel Kintpuas a 
dobszótól, harci üvöltéstől, lábdobogástól visszhangzó sötét bar
langjában másra is gondolt, arra, amit ti bűnnek mondotok, ismerte 
a szót, tudta, mit jelent, megtanulta a Vinemát keresztvízre csábító 
Thomas lelkész beszédeiből, attól a mézcsszavú Thomastól, aki 
szintén a biztosok közt volt, találkozásra készen, készen a békéről 
zengedezni, bizonyára csupa jóságból... igen, a bűn, igen, épp elég
szer hallott róla Kintpuas, csakhogy mi már bűnösök sem lehettünk 
akkor, minden bűn a tiétek volt már, győztesekként vettétek el tö
lünk a bűn lehetőségét, nekünk mindent szabad már, bárkit megölni, 
Canbyt megölni. Öljük meg hát! Haljon meg Canby! Haljon bele 
abba, hogy meg akar minket kímélni.

Ilyeneket gondolt Kintpuas ott a barlangban. M ielőtt gondolata
itól kimerültén, jóval a tánc zajának elcsitulása után elszunnyadt 
volna.

D e ez csak az éjszaka kísértése volt. Sötét gondolatok sora sötét
ben.

M ásnapra ragyogó áprilisi napsugár aranyozta be a sziklákat kö
rülöttünk, bogarakat keltett életre, apró, zöld gyíkokat csalt ki a 
repedésekből, játékosan futkározóvá és szökdécsclővé varázsolta sá
padt, sovány, rosszul táplált gyermekeinket, pezsgő fényszikrákat 
gyújtott tekintetükben. Úgyhogy Kintpuas az ismét egybehívott 
gyűlésen -  ezekben a napokban vagy táncoltunk, vagy gyűlést tartot
tunk -  megint csak azzal kezdte, hogy bár a szíve azt súgja neki, 
ugyanezt elmondhatná a felhőknek vagy a szélnek is, élni mégis jó , 
a halál pedig nagyon rossz, és úgyis túl hamar eljön értünk. Elm ond
ta még, ha a harc mellett döntünk, mindannyian meghalunk, meg
halnak asszonyaink és gyerekeink is, ne kívánják hát, hogy ha
ragjában tett ígéretét megtartsa, ha csakugyan megölné Canbyt és a 
biztosokat, vége mindennek. -  Magad is jó l tudod ezt, Jim , minek



tovább beszélni -  nézett Horgos Jimre, de az mintha semmit se 
értett volna meg a szavából. -  Tartsd meg, amit ígértél -  követelte 
teli szájjal. -  Jó l értesz a könnyű szavakhoz, de most már késó. -  És 
a földön kuporgó ötvcn-cgynéhány férfi napsütötte arca továbbra is 
sötét maradt Kintpuas körül. Amikor pedig felszólította harcosait, 
álljanak föl, akik Canby halálára szavaznak, mint annyiszor már 
ezekben a napokban, Kintpuas leghűségesebb emberei maradtak ül
ve ismét. Voltak vagy egy tucatnyian: ők is inkább csak azért ültek, 
hogy Kintpuast meg ne bántsák, nem pedig mert nézeteit osztották: 
nyugodtan ülve maradhatnak, gondolták bizonyára, nincs rájuk szük
ség, nélkülük is Canby megölése mellett maradunk, a később részle
tesen is kidolgozott tervünk mellett, amely valójában abból állt, 
hogy mindenkinek a vele szemben ülő küldöttet kell majd lelőni, 
lehetőleg egyszerre és váratlanul, hogy az áldozatoknak ne legyen 
idejük se védekezni, se menekülni.

De ebben csak később állapodtunk meg. Miután Kintpuas társain 
végigtekintve, szomorúan megjegyezte: -  Látom, nem szeretitek már 
az életet, és semmi mást sem szerettek - , majd arról folytatta, hogy 
kívánságukra kész Canbyt megölni. De csak ha feltételeinket sem 
miképp nem hajlandó teljesíteni: elvonulni katonáival a Szent Szir- 
tek alól, földet adni valahol a Lost River táján, régi hazánkban, 
valamint kegyelmet biztosítani Horgos Jim nck és a többi gyilkosnak. 
Kérésünket többször is elismételjük, magyarázta Kintpuas embere
inek, és csak ha végképp elutasítja, nyúlunk fegyverhez. Ebbe a 
harcosok is beleegyeztek.

Megöljük-e vagy életben hagyjuk, most már Canbytől függött.
Anélkül, hogy Canby ezt előre sejtette volna. Fenyegetőzni nem 

kívántunk, kizsarolt ígéretekkel mit sem érnénk cl -  ezzel 
mindnyájan tisztában voltunk. .Lássuk inkább, valóban kész-e segíte
ni rajtunk Canby, csakugyan olyan jó  szándék vezérli-e, ahogy azt 
hangoztatni szereti, vagy pedig megérdemli a halálát -  még ha nem 
is áll hatalmában kérésünket teljesíteni. Mert ha így lenne, miért



játssza a hatalmast, miért játssza a jóságost, lövethetne is mindjárt, 
sokkal egyszerűbb lenne... Kintpuas azonban máris halottnak látta 
Canbyt, magát pedig gyilkosnak, modokjait elveszetteknek. Az 
utolsó pillanatig mégis azt remélte, csoda történik.

M ég akkor, mikor odalenn volt a találkozó színhelyén, szemtől 
szemben Canbyval, mit sem sejtő áldozatával.

Pár nappal később. Azt követően, hogy többszöri üzenetváltás 
után a tárgyalások dolgában pontosan megállapodtunk. Minden 
apróságra kitérve, ahogy a harcban álló felek közötti hivatalos 
fegyverszüneti tárgyalások esetében szokásos. Olyan dolgokban 
egyezve meg, hogy mivel a nyelveteket mi csupán törve beszéltük, a 
fehérek küldöttségének tagjai pedig a miénket egyáltalán nem, a 
tárgyaláson kél tolmács is lesz, Csámpás John a mi részünkről, a 
fehérekéről pedig Vinema, vagyis megint csak olyan valaki, aki vala
milyen formában hozzánk tartozik, jobban mondva, tartozott. Mivel
hogy a velünk szemben sorakozó seregben egyetlen olyan fehér em 
ber sem akadt, s nem is élt a földön ilyen sohasem, aki a nyelvünket 
beszélte volna. M egállapodtunk ezenkívül a lcgfonlosabban: vala
mennyien fegyvertelenül érkezünk a megbeszélésre.

Azon a bizonyos pénteki napon pedig Horgos Jim  is velünk volt, 
s még néhányan a gyilkosok közül: Boston Charlcy, Fekete Jim  nem 
voltak választott tagjai küldöttségünknek, csakhogy Kintpuas nem 
volt képes megakadályozni, hogy ott legyenek. Valószínűleg azért 
ragaszkodtak ehhez, nehogy valamiképpen megfeledkezzünk gyilkos 
ígéretünkről. Jó  ideig csendben maradtak, félrehúzódva kuporogtak 
a földön, kissé távolabb tőlünk, onnan figyeltek minket.

Dél is elmúlhatott már, mikor Jim  váratlanul felállt, arcán a 
sunyi, bárgyú mosolygásával odaballagott Mcacham lovához. Kis ide
ig ácsorgott csak mellette, azután Mcacham köpenyéért nyúlt, 
amelyet a gazdája nemrég vetett le és dobott rá a nyeregre. Melegen 
tűzött a nap, a reggeli hűvös szél elállt, ezért is nem mentünk be a 
sátorba.



Mindannyian meglepődve kezdtük Jim ct figyelni: ahogy a kö
penyt a kezébe veszi, tapogatja, forgatja, belebújik, be is gombolja. 
Csodálkoztunk, de mulattunk is rajta egy kicsit. Mivel a köpeny bő 
volt neki és hosszú is, esetlenül lógott rajta, nevetségesnek hatott 
számunkra is valamennyire, de a fehérek még inkább annak találták. 
Egyben pedig rejtélyesnek is: mit akarhat ez a köpennyel. Horgos 
Jim  meg élvezte a figyelmet, főleg a fehérekét, grimaszt vágott, sze
mét forgatta, páváskodva, peckes léptekkel, láthatólag Mcachamet 
utánozva sétált előttünk. Aztán Mcachamhcz lépett, valamit mon
dani próbált. Rettenetes angolságával olyasmit motyogott, hogy ő 
most Mcacham. Vagy olyan, mintha csak Mcacham lenne.

Mcacham igyekezett tréfára venni a dolgot, nevetett hozzá; za
vartan, de megkönnyebbülten: amiért a mind ingerültebb szóváltás 
kis időre félbeszakadhat.

Aztán a kalapját is levette: -  Tessék, tedd föl ezt is. Tedd csak 
föl, s tényleg te leszel Mcacham.

Csakhogy Jim  eltolta a kalapot, egyszerre mosolytalan arccal te
kintett a biztosra, komolyan, fenyegetően. -  Nem idő még enyém 
kalap, te várni kicsit -  emelte föl ujját figyelmeztetve. Néhány pilla
natig szúrósan nézett, tekintetét végighordozta a jelenlévőkön. R ö 
vid, zavart csendet okozva. Talányos csendet, titokkal telit. Főleg a 
fehérek között: hogy vajon mit is akarhat. Azzal, hogy a kalapfcl- 
tevés ideje még várat magára -  mert valami ilyesmit akarhatott 
mondani nekik.

Amikor pedig megfordulva újra odasétált Mcacham lovához, 
hogy a levetett köpenyt a helyére tegye, Canby egy pillanatra odaha
jo lt Thomas lelkészhez, láthatólag súgott neki valamit: bizonyára, 
hogy ő az, Horgos Jim , amennyiben Thomas nem tudná. Horgos 
Jim , a gyilkos, vezetője a többi gyilkosnak. Azután valamennyien 
összehajoltak, bólogattak, többször is Jim  felé néztek. Anélkül, hogy 
Jim et értették volna. Figyelmeztetését a pillanat közelségére. Hogy



csak arra vár. Türelmetlenül és sürgetve. Nem engedi elszalasztani... 
Nem értették, nem tudtak olvasni a tekintetéből. Úgy, ahogyan mi, 
modokok tudtunk, ahogy Kintpuas tudott. É s ahogy Kintpuas sze
rette volna, hogyha megértik.

M égse szólt semmit. Gondolta csak, s nem is először, hogy 
szólni kellene. Figyelmeztetni őket valamiképpen, megértetni velük, 
mire készülünk: sietve távozzanak, meneküljenek. Gyorsan, lehet, 
hogy máris késő. Nem mintha sajnálta volna őket, nem, nem bánta 
volna, ha mind elpusztulnak. Meg a katonák is mind, rakásra, ahá- 
nyan vannak. Kintpuas nem bánta volna, ha mind elpusztultok. Nem 
ezért, dehogy. Hanem, hogy a népét megmentse.

Ezt a pillanatot mulasztotta cl. Utoljára azon a pénteki napon.
Pénteki nap volt, péntekre tűztük ki a tárgyalás napját. Nem is 

akármilyen péntekre, hanem nagypéntekre, arra a napra, amelyen a 
Jézusotok feláldozta magát, nem is értetek csupán, állítólag mind- 
annyiunkért.

Csípős reggeli szél rázogatta a tárgyalásra váró sátor szárnyait, 
mi, modokok jóval előbb érkeztünk. Kintpuason kívül Csám pás 
John, Sebhelyes Charlcy és Gőzhajó Frank, na meg Horgos Jim  a 
kél társával, hívás nélkül, de lcrázhatatlanul, ahogy már szó esett 
erről, a fehérek küldöttsége meg sokáig késett. Tüzet gyújtottunk, 
úgy vártunk rájuk, részben a hűvös reggel miatt, részben, mert 
tanácskozni tűz körül illik, meg a füst kedvéért is, hadd lássák, hogy 
mi már ott vagyunk. Zsebbe rejtett, csőre töltött pisztollyal, amiről 
mit sem sejtettek. Vagy talán mégis? Mert ahogy egyre csak vártunk, 
kezdtük azt hinni, megneszcltek valamit, vagy éppen közülünk 
értesítette őket valaki a terveinkről, miért ne, ez is meglehet, Kint
puas nem bánta volna, hogyha nem jönnek, titokban még egy áruló
nak is örült volna. Csakhogy ilyen nem akadt. Vagy pedig nem 
hallgattak rá, nem hitték, hogy ilyesmire képesek vagyunk, 
lebecsültek bennünket.



Hosszabb töprengés után szánhatták csak rá magukat az in
dulásra, késő délelőtt volt már, mire mégis megjöttek. Canby a 
kétoldalt hosszan lecsüngő, ősz pofaszakállával, kék egyenruhásán és 
csillagosán, Mcacham az arany óraláncával, Dyar, a helyettese, biz
tatóan kerek arcával, Thomas tisztelctes, Frank Riddle, Vinema, 
valamennyien mosolyogva, teljes létszámban. Egyetlen mosoly volt 
az egész társaság, félelmet leplező, némileg talán rosszat is sejtő, de 
megértőre is festett egyben; ki-ki a maga módján mosolygott mégis: 
Canby gondterheltségre vallón, Mcacham türelmesen, Dyar ra
vaszkásan és ígéretesen, úgy, mint annak idején a Klamath re
zervátumban, olyankor is ígérgetve még, amikor már Meacham csak 
tehetetlenül széttárta karját, külön a maga részéről is ígérve: 
megpróbál tenni valamit, legrosszabb esetben a Klamathok élclmi- 
szerkészleléből csíp le számunkra egy keveset, csak hogy a türelmün
ket tovább nyújthassa; Dyar ezúttal is ilyenféle különmcgoldást 
sugározva mosolygott felénk, már-már huncutul hunyorogva ránk a 
kissé hízott szemével, Thomas lelkész égi tám ogatási biztosító, 
fennkölt mosolya szomszédságában. „M esszem enően” megértő m o
sollyal vettek körül bennünket, ismert mosollyal, kiismernél is. 
Canby egy láda szivart vett elő, szertartásosan körbekínálta.

Néhány percen át csendben kuporogtunk a földön. Némán fújtuk 
a füstöt.

Azután Thomas tiszteletes összekulcsolta kezét, kongó fahangján 
elménk megvilágosodásáért fohászkodott, kölcsönös megértésért, 
jóakaratért. Lélckmentő arccal imádkozott, már-már őszintének 
tűnt: meglehet, a maga részéről sajnált is minket, bánta talán, hogy 
elkerülünk erről a tájról, nem vadászgathat a lelkünkre tovább, nem 
rombolhatja pogány hitünket, pusztíthatja a modokságunkat, forgá
csonként mind többet faragva le abból, ami vagyunk. Kintpuas nem 
tudja, ismerted-e azt a Thomast, száraz, sovány arcával sokban rád 
hasonlított. Utána Canby következett. Harminc éve bajlódik az in



diánokkal, mondta, ismeri és megérti őket, na lám, bajlódik, gondol
ta erről Kintpuas, vagyis hát bajnak vagyunk itt, mennyivel 
egyszerűbb lenne minden nélkülünk, nem kellene tovább a fejét 
törnie: hol is az a föld, ahová el akar vezetni minket, ahogy ígéri. 
Szép föld? Az a baja csak, hogy nem létezik, vagy ha mégis, aligha 
szebb a miénknél, miért adnátok nekünk, ha ilyen lenne... Mcacha- 
mct már nem is hallgattuk végig. Szokása szerint most is a Nagy 
Fehér Atyával kezdte, hogy őt az Atya minden csepp vért feledtetni 
küldte el hozzánk, és hogy a modokokat szebb és jobb földre vezes
se, ahol majd szép, nagy házakban lakunk, lesz elegendő élelmünk, 
ruhánk, takarónk, Kintpuasnak és társainak pedig mindezt kétszer is 
végig kellett hallgatnia, először a ti nyelveteken, amit úgy-ahogy 
mégis értettünk, azután a magunkén, Vincma fordításában, végleg 
megértve, hogy nincs is miért értenünk, ezért is vágott Kintpuas 
Mcacham szavába. Maga is azt mondva csak, amit már elégszer 
mondott: nem kívánja elhagyni a modok nép földjét, itt adjanak 
nekünk vagy sehol, miért mennénk el innen, mindig itt éltünk, men
jenek el a katonák inkább, amíg itt vannak, úgysem lehet szó béke
kötésről. Indulatos modok torokhangok törölték le Mcacham 
mosolyát, s adtak helyet arcán sápadt haragnak, mélységes megbán- 
tottságnak: hogyne, hisz ők mindent megtesznek, többet is, mint 
kötelességük. -  Beszéljünk férfi módján, ne úgy, mint az oktalan 
gyermek! -  kiáltotta válaszként Csám pás John ügyefogyott fordításá
ra, és a pillanat máris itt volt, máris itt van, gondolta Kintpuas 
ekkor riadtan. Riadtan, de mégsem annyira nem akarva már a pilla
natot, mint amikor még azt remélhette, hogy a küldöttek meg sem 
érkeznek, már mikor a magukra kent csupamcgértés mosolyukkal 
megjöttek, fogyni kezdett a ncm akarása... Ekkor vette le a 
nyeregből Horgos Jim  Meacham köpenyét, s kezdte el benne magát 
riszálni, visszacsalva valamit Meacham arcára a mosolyból, megértő 
helyet önmagának igazat adót: gyerekek vagytok, na lám, mégiscsak



gyerekek vagytok, nagy gyerekek, még ha gyilkosok is, gyerekek csu
pán. Nemcsak Mcacham mosolygott, hanem a többi fehér is, m o
solyogtunk mi is, Kintpuas meg külön is örült az elodázásnak, még 
ha értette is a figyelmeztetést, hogy ami történik, nem tréfa csupán. 
Csakhogy Mcachamék egészen tréfára vették, úgy, mint egy bamba 
arcú modok idétlenségét. Egészen a felkínált kalap mosolyt 
fagyasztóan fenyegető eltolásáig, amit követően Canby úgy pillantott 
Jim  felé, mint aki tudja, róla is beszélnünk kell majd, ha ugyan van 
még mit róla beszélnünk. De aztán újra csak arról folytatta, hogy a 
katonákat csak a Nagy Fehér Atyának áll hatalmában visszarendelni. 
Ott voltunk, ahol az előbb, minden ígérete nélkül a továbbjutásnak. 
Ha csak Canby meg nem ígéri. Mindazt, amit Kintpuas tőle kér, 
követelésével is könyörögve, ígéret kicsikarásával kívánva eleget ten
ni modok népének tett ígéretének, nehogy másképp kelljen betarta
nia, ígérd meg Canby... ígérd meg, hogy elvonulsz a katonáiddal, 
ígérd meg, hogy itt maradhatunk, most ígérd meg, rögtön, azonnal... 
-  Ezt ígérd meg, egyebet nem kérünk tőled -  fejezte be Kintpuas 
indulattól remegő hangon.

-  Te elküld katonák! Te adod nekünk föld! Nekünk beszéd volt 
elég! Mi nem beszél többé! -  hangzott fel szava ezután Csámpás 
John fordításában. így valahogy, izgalmában mintha csak végképp 
elfelejtett volna a nyelveteken beszélni, kiabálással, hadonászással 
pótolta a szavakat, a rámeredő sápadt arcokat tovább sápasztva. -  
ígérje meg neki, tábornok, ígérje meg, az ég szerelmére! -  Mcacham 
szava éles volt, szinte sípoló, sípolóan jelt adó, pedig Kintpuas egy 
pillanattal előbb még maga is azt gondolta, ígérje meg, még ha nem 
is teljesítheti, még ha esze ágában sincs teljesíteni, ígérje meg, és 
majd lesz valahogy, csak hogy Mcacham most ki is mondta ezt, 
ígérje meg, tábornok, ígérje meg, egyszerű, semmibe se kerül, ígérje 
meg nekik, ezeknek, elvégre mi az nekünk bármit ígérni... Itt volt a 
pillanat tehát, a jeladásé és a cselekvésé is, meg a döbbenten csodál



kozó miérté is az üresen csörrenő ravaszcsattanást követően Canby 
tágra meredt tekintetében, mielőtt a Thomas tiszteletest leterílő 
fegyver Sebhelyes Charlcy kezében eldördült volna, megelőzve 
Csám pás John Vinema kezétől félreütött pisztolyától is, a Mca- 
chamnck szánt lövés hangjától... Miért?, miért?, miért? -  ez a kér
dés maradt ott Canby szemében, egy-két pillanatig azután is még, 
hogy Kintpuas a ravaszt másodszor is meghúzta, mert most már 
mindegy, most már be kell fejezni... M iért?, miért?, miért? -  üvege
seden rá Canby szemére. Pedig olyan egyszerű, világos, mint a nap, 
minek beszélni... Nekünk beszéd volt elég -  ahogy ezt Csám pás 
John mondta.

Elég volt a beszédből. Elhiszed, fehér varázsló?
Kihűlő fegyverünket szorongatva álltunk a két holttest mellett, 

két halott volt csak, Meachamnek és Dyarnek a zűrzavarban sikerült 
elmenekülnie, Vincmának és Franknek is, őket nem is akartuk volna 
megölni. Eleget beszéltek, most már hallgatni fognak. Nem hazud
nak többé a modokoknak. Nem fognak többé semmit ígérni -  
ilyeneket mondtunk egymásnak, csak azt nem, hogy hamarosan nem 
is lesz már kinek ígérni. Ahogy történt, jó l történt -  mondtuk 
ehelyett. Horgos Jim  Meacham hátrahagyott köpenyében állt, ka
lapjával a fején, Kintpuas meg lehúzta a még meleg testről Canby 
ruháját, zsákmány gyanánt a gyűlölt, kék tábornoki egyenruha őt 
illette meg, úgy is, mint maroknyi modok csapata tábornokát, úgy is, 
mint Canby gyilkosát. É s hát Canby halott volt, nem volt szüksége 
többé ruhára, mi pedig éltünk még, Canby a földünket mégis elvette 
-  ha valamit elvesznek tőlünk, csak az élőknek fájhat. Csak az élők
nek, fehér varázsló, csak az élőknek.

-  Csak az élőknek, csak az élőknek -  ismételte egyre a halálra 
ítélt rekedtesen suttogó hangján, s ettől Blcssheart tisztelclcsnck 
hirtelen úgy tetszett, új fényben világosodnak meg előtte azok a 
bibliai szavak, amelyeknek igazi értelmét nemrég hasztalanul keres
te: „nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, amelybe



bem égy...” . Ne köss szövetséget tehát, más szóval: ne kegyelmezz a 
legyőzőiteknek, ne kényszerítsd őket, hogy legyőzötten tovább élje
nek, ne tedd velük ezt, mert a vereséget nem viselik el. Ne kegyel
mezz nekik, légy kegyes hozzájuk inkább, szabadítsd meg őket szen
vedésüktől. Mert bárhogyan is bánsz velük, te bánsz velük csak, ők 
csupán a bánás tárgya lehetnek, te pedig nem bánhatsz velük úgy, 
hogy azt ne is érezzék. Hiába adnál meg nekik bármit, győztesként 
adnád, nekik pedig vesztesként kellene elfogadniuk. Rövid ideig úgy 
érezte, ez a sötétség fekete hátterén újra világítani kezdő szavak 
értelme, ezért figyelte egy darabig csak fél füllel az indián el
beszélését; arról, hogy mikor Canby és Thomas lelkész zsebeit átku
tatták, mindkettőjüknél fegyvert találtak: rövid, rézcsövű pisztolyt, 
úgynevezett derringert, ígéretüket tehát, miszerint fegyvertelenek 
lesznek, a fehérek sem tartották be, bizonyára nem azért, hogy a 
modokokat megöljék, ehhez túlságosan is győztesek voltak... 
Győztesek, igen, gondolta a tisztclctes, mindenképpen ebben rejlik 
a sorok értelme. Ebben, mert a vereséget az ember nem viseli el, ám 
ha az ember, bizonyára az Úr akaratából, ember ellen küzd, szükség
képpen csak az egyik fél lehet győztes közülük, akkor viszont miféle 
isteni igazság... és Blesshcart tisztclctes itt sietve arra gondolt, ki 
kell várnia a történet végét. Végighallgatnia, hogyan kezdődött el a 
harc három nap múlva mozsárágyúk tüzével, hogyan rohamozták a 
gyalogosok meg-megújuló sűrű hullámokban a sziklacrődöt, búvóhe
lyükre behatolva hogyan találtak mégis üresen mindent, hogyan si
került nekik, Kintpuasnak és modokjainak, egérutat nyerniük a bar
lang rejtett járatain át, hogyan menekültek tovább mély sziklaha
sadékok kanyarulatait követve, egészen a Szent Szirteknek nevezett 
föld legkictlenebb legbelsejébe. Mert a katonáknak sem kedvük, sem 
bátorságuk nem volt tovább üldözni őket, ezen a még mindig velük, 
modokokkal szövetséges földön a hajszát tovább folytatni. Rövid



időre tehál újra nyugtuk lehetett, amíg csak a tenino indánok rájuk 
nem leltek

-  Ezek a tcninók -  hangzott ezután a történet -  Oregonban 
élnek, északabbra még a klamathoktól is, valahol a Warm Springs 
nevű rezervátumban, ő k e t fogadta föl a hadsereg nyomkeresőnek, 
folytassák inkább ők a hajszát utánunk, kitéve magukat rejtekhelyről 
tüzelő fegyvereinknek. El is jöttek, zsoldért, kényszerűségből, de 
talán kedvtelésből is: unalmas és semmittevő rezervátumi élet után 
nyerve vissza az üldözés örömét, a nyomolvasásét, a kúszásét a 
sziklák közt, a lopakodásét, a lovakon száguldást, valamint a sza
badságukból, s a gyűlölet örömét is egyúttal, nem is gyanítva talán, 
hogy szabadságunk utolsó maradékáért gyűlölnek minket, ami 
annyira a miénk még, amennyire készek vagyunk meghalni érte... 
Kintpuas meg előlük bujkálva és ellenük küzdve arra gondolt, 
egyszer a fehérek minket, modokokat is más indiánok elleni harcra 
fognak kényszeríteni, embervadászatra küldeni, s mi majd örömmel 
megyünk. Kifüstölni őket búvóhelyükről, lelkesen és vállalkozó 
kedvtől űzetve, úgy, mint most a teninók, macskaügyességgcl mászva 
meg szikláinkat, lesből tüzeltünk rájuk, lesből puskáztuk le a 
nyomukban megjelenő katonák elővédjét is. Még egy győzelem, még 
egy utolsó, de most már nem követte örömtánc, összcszorított fogú 
elégedettség csupán, sápadt gyűlölettel teli várakozás a végső ve
reség előtt, gyertek csak, gyertek, most még jöhettek... Fogytán volt 
a lőszerünk, lovainkat is ekkor kezdtük leölni, halottszáraz sziklák 
közt követtük bujkáló egérutunkat, megesett, hogy napokon át 
egyetlen korty vizet sem ittunk. Ereszkedjünk le a hegyekből, 
játszszuk ki a katonák éberségét, csússzunk ál köztük az éj leple 
alatt, ajánlotta Horgos Jim  ezekben a napokban, rohanjunk meg 
egy-két félreeső farmot vagy ranchot odalenn, raboljuk ki őket, 
használjuk fel megmaradt lovainkat ehhez a vállalkozáshoz, más 
lehetőségünk nincs a továbbéléshez. -  M eddig? -  kérdezte Kintpuas 
Jim től. -  Mért akarsz tovább élni, Jim , harcban akartál elesni,



tessék, nem kell rá sokáig várni... -  De Jim  a vállát vonta csak, 
értetlenül bámult ránk, valahogy csodálkozva is: tovább akar élni, mi 
sem természetesebb, hogy lehet ilyet kérdezni... De mikor a többség 
nem állt az oldalára, úgy tett, mintha belenyugodott volna.

M ájus vége felé tűnt el a táborunkból nyolcad magával; gyil
kostársai közül kettő elesett közben, egyikük meg, Nyúlszájú Tóm, 
összeveszett Jim m cl egy díszes nyelű, zsákmányolt tőrön. Hűlt he
lyük volt egy hajnalon, eleinte azt hittük, Jim  önkényesen akarja 
végrehajtani tervezett vállalkozását. Kintpuas azonban mindinkább 
arra gondolt, mást akar Jim , tudja is, hogy mit (tudtad a tetves-buta 
modok fejeddel, Jim , te nyomorult): élni, túlélni, minket is, ha kell, 
mindenekelőtt a bőrét menteni (a bőrödet, a koszos bőrödet, Jim , te 
nyomorult), ezért indult el társaival újra a katonák tábora felé. Úgy 
gondolva, hogy a pofaszakállas Canby meghalt ugyan Kintpuas go
lyójától, ahogy kívánta (teljesült az óhajod, Jim , te nyomorult), na 
de ott az új parancsnok, a vörös szakállas Davis tábornok (csillagos 
főnök ő is, semmivel sem kevésbé csillagos Canbynél, Jim , te 
nyomorult), vele is megpróbálkozhat, más volt már a helyzet, többet 
ígérő. -  Rendben van, próbáljátok meg, hozzátok el Jack kapitányt, 
hogyha tudjátok -  mondhatta Davis Jim ékct végigmérve, bizonyára 
megvetéssel is a tekintetében, vagy talán némi szánalommal vegyes 
undorral inkább (észrevettétek?, lehet, de bántátok is ti, Jim , te 
nyomorult), mégis mindent megígért: senkit sem ad át közülük a 
kormányzónak, ha pedig az oregoniak értük jönnének, katonái 
megvédelmcznck (mégiscsak a kék mundérosok, s van-e ennél szebb, 
Jim , te nyomorult). Minden egyszerű volt, minden világos, végtére is 
mi a fontosabb: néhány szerencsétlen farmercsalád gyilkosait felköt
ni vagy egy tábornok gyilkosát inkább. Davis számára a válasz nem 
lehetett kétséges, elvégre a hadsereg az hadsereg, mehet az oregoni 
kormányzó a sóhivatalba; és a Lost Rivcr menti gyilkosságokat az 
újságok már nem emlegették, annál többet írtak Canby megöléséről. 
Nyugodt lélekkel adhatta hát meg tábornoki becsületszavát Jimék-



nek (valami nagy és gyönyörű dolgot, ennyit értettél, Jim , te nyomo
rult), el is engedte őket, ha eszük van, visszajönnek, ezen az ügyön 
csakis nyerhetett. Nyertek Jimék is, érezték ezt kezdettől fogva.

Ez adott bátorságot nekik (bátraké a szerencse, Jim , te nyomo
rult) útnak indulni. Egyenesen a Clear Laké felé, kis hegyi tó ez, 
hogyha nem tudnád, Jim ék jól tudták, hogy ott leszünk, velünk 
voltak még, amikor megbeszéltük, oda vonulunk: ott várjuk be a 
katonákat, ott várjuk be a halált, vizünk legyen legalább, harcban 
akartunk elesni, nem szomjan halni. Jó l táplált katonalovakon 
érkeztek katonai puskával a hátukon, négyen a kilenc közül csupán, 
Horgos Jimcn kívül Boston Charlcy, Göndör Doki és Fekete Jim , 
gyávaságuk ellenére pimasz vakmerőséggel jelentek meg újra a tábo
runkban (szemünk elé mertetek kerülni, Jim , te nyomorult!), úgy 
kezdtek el beszélni, mintha a világ legtermészetesebb dolgát mon
danák: jól bánnak a katonák velük, bőven adnak enni, mindent, ami 
kell, jö jjünk le bátran. Arcuk ártatlan volt, olyan, mintha hinnék is 
amit mondanak, s talán nem is hazudtak: Davis tábornok szavait 
tolmácsolták csak, Davis meg bizonyára nem mondta nekik, hogy fel 
akarja köttetni Kintpuast és társait, akik Canby tábornokot és Tho- 
mas lelkészt megölték, dehogyis mondott Davis ilyet, hozzák el neki 
Jack  kapitányt, ha tudják, vegyék rá a fegyver letevésére, csalják a 
táborába népével együtt, ennyivel bízta meg őket mindössze, kapva 
ajánlatukon. Csakhogy Jiméknek tudniuk kellett, mit akar Davis, 
mégse hihették hát, hogy Kintpuas hiszi szavukat, annyira nem, hogy 
mikor Kintpuas azt felelte nekik, nem kötéllel a nyakán kíván meg
halni, egyikük sem állította, hogy bízni lehet abban, amit Davis 
mondott, mivel Kintpuasnak nem ígért ő soha kegyelmet. Pusztán 
Jim ék előtt sem, s nem ígért volna ilyet bizonyára akkor sem, ha ezt 
kérik tőle, Jim ék meg dehogyis kérték, mindössze tudniuk kellett, 
mit akar Davis tábornok. Anélkül, hogy kérdezték volna. Mint



ahogy Kintpuasnak sem kellett kérdeznie semmit, tudta, hogy tud
ják. ó k  meg Kintpuas gondolatait olvasták ki tekintetéből, Kintpuas 
pedig mást is meglátott a szemükben: amit elvártak tőle. Menjen le 
velük, adja kötélre magát, áldozza életét a népéért, ő a főnök, ez a 
kötelessége. Nem először jutott eszébe Kintpuasnak ez, alig ölte 
meg Canbyt, máris erre kezdett gondolni: így menthetné meg csak a 
menthetőt, ha ugyan menthető még valami vagy valaki, mégsem 
szólt semmit erről. Nem, mert félt a haláltól, rég tudta, hogy halál
fia, akár harcban esik el, akár kötélen végzi, hanem mert Jim  és 
társai ezt várták tőle -  ártatlanul természetes, halált érdemlő arcát
lansággal. M égse öltük meg őket. -  Kotródjatok, de rögtön! -  kiál
tott rájuk Kintpuas, fegyveréért nyúló társait is leintve, Horgos Jim  
vére modok vér volt, s Kintpuas modok vért még sohasem ontott. -  
É s nehogy lőtávolba kerüljetek még egyszer, mindannyiotokat le
puffantunk, mint a rühes kutyákat -  ordítottuk utánuk. Mégsem lett 
volna szabad őket elmenni hagyni. Le kellett volna lőni őket. Mint 
a rühes kutyákat. Mielőtt mindnyájan Davishez mennénk: itt 
vagyunk, tegyenek velünk, amit akarnak, kössék fel Kintpuast ked
vük szerint, ítélkezzenek felette azért is, mert Jim ct megölte. Csak
hogy akár megöli Jim ct, akár nem, Kintpuas legfeljebb 
megszökhetett volna népétől, Jim  módjára lopakodva a katonákhoz, 
Kintpuas népe maradni akart. Ott, ahol van, Horgos Jim től cserben 
hagyatva is H orgos Jim  útján tovább haladni.

Ekkor látta Kintpuas utoljára szabadon Jimet. U toljára szabad 
ember szemével. -  M égiscsak te lettél a főnökünk -  mondta neki 
később Kintpuas a hadbíró előtt. -  Mindvégig te vezettél bennünket, 
Jim , te nyomorult. -  Horgos Jim  meg nézett rá a bamba szemével, 
és nem értette meg. É s a többiek is néztek rá, mindenki, aki csak 
ott volt. Néztek rá, és nem értették meg, nem értették, mit akar 
ezzel.



-  ó  volt, ő ölte meg -  mulatott Kintpuasra Horgos Jim , miköz
ben a szokásos módján ezúttal is ártatlanul bárgyún mosolygott.

Fort Klamathban, itt, az erődben, a hadbírósági tárgyaláson. 
Hónapokkal azután, hogy a katonák megrohanták utolsó táborunkat 
a Clcar Laké partján, és szétszórták embereinket. Harminckét har
cosa maradt eddigre Kintpuasnak mindössze, harminckét, éhségtói 
és fáradtságtól legyengült embere csupán, halálra szántságuk végül is 
kimerültségük áldozata lett, elszántságunkból nem futotta már, hogy 
együtt maradjunk és utolsó töltényünkig védekezve együtt haljunk 
meg. Asszonyainkat és gyerekeinket se volt már erőnk megvédel
mezni, rövid golyóváltás után nagy részük a katonák kezére került. 
Váratlanul tűntek föl a kék mundérosok, sűrű bozótosba húzódva 
tehetetlenül néztük, hogyan hajtják el őket, terelgetve, taszigálva, 
hangos jajveszékelés közepette: karon ülő vagy kézen fogott gyere
keikkel asszonyaink engedelmes megadással indultak el kék zub- 
bonyos kísérőik közt, jajgató sírásuk inkább afféle szertartás volt 
csak, búcsú a szabadságtól, földünk elsiratása, némileg talán a féle
lem vinnyogása is -  inkább a bizonytalan jövőtől, az ismeretlentől, 
semmint a katonáktól való rettegés, különösebb okuk nem is lehe
tett erre, túlságosan is soványak, rongyosak, piszkosak voltak. V ala
mennyire talán megkönnyebbültek is, enni bizonyára kapnak m ajd... 
Ami ezután jött, nem annyira harc volt már, inkább hajtóvadászai: 
szétszóródva bujkáltunk, éles, tarajos sziklák közt, ruházatunkat és 
bőrünket tépő szúrós bozótosokban, kék egyenruhás szakaszok já r
ták keresztül-kasul a ló körüli cserjés hegyeket, egymással versengve, 
ki terít le többel közülünk, szerteszóródva elszakadtunk egymástól, 
s nem tudtuk, mi történik az elszakadtakkal, távolról visszhangzó 
lövések hangjai érték csak füleinket, máskor egészen közeliek is, 
olykor hörgések, halálsikolyok, modok átkok győzelmi szitkokkal,



diadalröhögésekkel elkeveredve. Itl is, ott is magányos modok halá
lok körülöttünk, több emberünket mégis élve fogták el, néhányukat 
kötéllel, mint a menekülő borjakat, mások az utolsó pillanatban, 
többnyire utolsó töltényeik kilövése után megadásra szánták m agu
kat. Legutoljára mi hárman maradtunk: mi hárman, gyilkosok, Kint- 
puason kívül Csámpás John és Scbhclycs Charlcy, mi, akik 
kegyelemre nem számíthattunk, golyó vagy kötél közt választhattunk 
csak; közös sorsunk tudatában, anélkül hogy ezt előre megbeszéltük 
volna, szorosan együtt maradtunk, együtt menekültünk, nem tudva, 
hová igyekszünk, lábaink vittek csak minket, nem engedelmeskedve 
többé gondolatainknak, tovább a maguk útján, elodázva a halált, 
félnapokra, órákra, percekre csupán, nem engedve, hogy elébe men
jünk. Amíg csak a fülünk mellett fütyülő golyók, leveleket sodor
va el, gallyakat törve le, egyidejűleg többfclől nem kezdtek érkezni; 
rövid ideig vaktában próbáltuk viszonozni a tüzet, több irányba is 
lőve egyszerre, rendben van, folytassák csak így, hamarosan egymást 
találják, gondolta Kintpuas kajánsága utolsó maradványával. Az
után a lövések elhallgattak, mert a katonák is nyilván rájöttek erre. 
Közvetlenül azután, hogy Csámpás John a vállához kapva előrebu
kott, sebére szorított ujjai közül vércsíkok csordultak elő, Sebhelyes 
Charley-val némán egymásra néztünk. -  Hagyd, végezzék el ők, ez 
már nem a mi dolgunk -  fogta meg Charley kezét Kintpuas, amikor 
az fegyveréi sebesült társunkra fogta: Charley nem ellenkezett. N é
mán és mozdulatlanul lapultunk egy ideig, többfclől ágak ropogása 
hallatszott, meg kell várni, míg ideérnek, néhány töltényünk még 
van, kár lenne őket elpazarolni... De aztán semmi, túl kimerültek 
voltunk ölni, túl kimerültek meghalni.

így jó , mégis így, ahogy történik, gondolta Kintpuas később. 
Amikor már nyereghez kötözve Davis tábornok felé kísérték. Kint
puas megérdemli a halált, rászolgált a kötélre. Nem azért, mert 
Canbyt megölte, hanem mert nem tudta népét a pusztulástól m eg



óvni. Gyenge főnök volt, rászolgált a sorsára. Amikor pedig kissé 
felerősödött, kívánta is már, bár csak sorsa mielőbb beteljesülne. 
Egy ideig úgy hitte, nem is kell rá sokáig várnia, nem ismerte min
den szokásotokat.

-  ö  volt, ő ölte meg -  mondta Horgas Jim  Kintpuasra mutatva.
-  Ó volt, ő ölte meg -  mondta Boston Charlcy Kintpuasra mu

tatva.
-  ó  volt, ő ölte meg -  mondta Göndör Doki Kintpuasra mu

tatva.
-  ó  volt, ő ölte meg -  mondta Fekete Jim  Kintpuasra mutatva.
Egymás után jelentek meg, rendre felvonultak a Lost River men

ti gyilkosok, mind a kilencen. Tanúként válaszoltak a katonai ügyész 
kérdéseire. Híven feladatukhoz, rábizonyítani Kintpuasra, amit so 
sem tagadott, pusztán a nagyobb ünnepélyesség kedvéért szerepellek 
hát: Mcacham mellett (arany óralánca most is ott fityegett a mellé
nyén); Dyar mellett (szemében ezúttal is rejtett biztatás csillant), 
Frank Riddle mellett: Vinemál mint Kintpuas rokonát megkímélték 
ettől a kötelességtől, fordítóként volt jelen a tárgyaláson mindössze, 
ez alkalommal egymaga töltve be ezt a tisztet: Csám pás John, akit 
sebéből időközben gondos ápolással kigyógyítottak, vádlottként nem 
lehetett tolmács is egyben. Jöttek a tanúk, egyik a másik után, eskü
re emelték a kezüket, csókolták a Bibliát, Horgos Jim  és társai is, 
annak ellenére, hogy nem éltek keresztény hiten, „esküszöm, hogy 
az igazai és csak a tiszta igazat mondom” , mondták a nyelveteken 
majdnem hibátlanul, legtöbbjük a szavaitok helyes sorrendje ellen 
sem vétett. Igazat is mondtak, csak a tiszta igazat, mindent úgy, 
ahogy történt, szinte hajszálra ugyanazokkal a szavakkal is, valószí
nűleg azért csak, hogy a hadügyminisztériumba (vagy hová?) felkül
dött jegyzőkönyv minél testesebb legyen, tekintve, hogy a tanúval
lom ások szövegének, legalábbis ami a terjedelmét illeti, vég
eredményben a védőbeszédeket is pótolnia kellett. Erre azonban



legfeljebb Riddlc vallomása lehetett volna alkalmas, amennyiben az 
ügyész kérésére a bíró -  Frank egy gyanúsnak ígérkező félmondata 
után -  le nem inti és sietve el nem bocsátja. Frank mosolyogva 
meghajolt, távozott a tanúk padjából, de az egyik székre ülve to
vábbra is mosolygott, végig a tárgyalás során, Kintpuasnak meg, 
ahogy rátekintett, olyan érzése támadt, mintha tükörbe nézne. E le
inte nem tudta, miért; azután értette csak meg, hogy vádlott-társaira, 
Sebhelyes Charlcy-ra és Csám pás Johnra tekintett: mindkettőjük ar
cán ugyanaz a mosoly ült, akárcsak Frankén, ebből jött rá Kintpuas, 
hogy maga is így mosolyoghat. Ettől kezdve csak Frankre nézett. És 
ahogy elnézte Frankét a tartóssá vált, már-már arcára merevedett 
mosolyával, egyre inkább ráébredt, ezt a mosolyt Franktól tanulta, 
jóval előbb még, időnkénti beszélgetéseink során, majd pedig maga 
is használni kezdte, vele nézett Canbyre is, vele szemlélte ígérgető 
igyekezetét, Mcacham ékesszóló türclmességét, vele hozta őket ki a 
sodrukból, s magát is egyben, és ahogy Frank mosolyát Frankre 
tükrözte, az jutott az eszébe, valamennyi jelenlevő közül Frank érti 
csak igazán, ami történik... így mosolyogta végig Kintpuas az egész 
tárgyalást, mosolygott mindenen, elsősorban a többiek komolyságán, 
külön azon, hogy védőket nem adtak mellénk, éppen csak kérdez
hettünk a tanúktól mi is, ha ugyan volt mit kérdeznünk. Többnyire 
nem volt, Davis Steward katonai ügyész vitte a szót mindenekelőtt, 
őrnagyi rangban. Vádbeszédében buzgó volt és harsány, szája hosz- 
szan és feketén tátogott felsőajka mentén, keskeny sövényt képező 
nyírott bajusza alatt, úgy beszélt, mintha csak nem létező ügyvédeink 
várható védőbeszédét is előre megválaszolná: Sorssal, Gondvi
seléssel, ígéret Földjével bőségesen megtűzdelve, Canby tábornokot 
és Thomas lelkészt dicsérte, olyan embereknek mondta őket, akik 
mindig is az indiánok javát akarták, életük folyamán számtalan ta- 
nújclét adták nemes lelkűknek, amiről nekünk is hallanunk kellett, 
észrevennünk felénk sugárzó jóindulatukat, ezért se létezhet hát



számunkra semmiféle mentő körülmény. Ugyanezért nem lehet sem 
holmi hősies elszántságnak feltüntetni tettünket, sem pedig indokolt 
és érthető kétségbeeséssel megmagyarázni, vágta oda képzeletbeli 
ellenfelének, mielőtt alávaló orgyilkosoknak nevezve minket, a 
legsúlyosabb büntetést kérte volna mindhármunk fejére. Michael 
O ’Connor hadbíró-ezredes, a katonai bíróság elnöke közben ce
ruzájával játszott, arca egy-cgy, kívülről behallatszó, hangosabb ka
lapácsütésre időnként meg-mcgrándult -  kinn az erőd udvarán 
ácsolták már az akasztófákat.

Kintpuas változatlanul végigmosolyogta a hosszú beszédet, to
vábbra is Frankre tekintett, mindössze akkor vette le róla tekintetét 
rövid időre, s komolyodott el, amikor a bíró feltette neki a kérdést, 
kíván-e az utolsó szó jogán szólni. Mert akkor úgy érezte, mégiscsak 
mondania kellene valamit, annyit csupán, hogy az ítéletet, amelyről 
nagyon is jól tudja, milyen lesz, akkor tartaná csak igazságosnak, ha 
nem azok ítélnének felette, akik ítélnek, nem ti, akik legyőztetek 
bennünket, és ha Horgos Jim ct és társait is elítélnék és felakasz
tanák, meg még azokat is, akik a csecsemőt kilőtték az anyja kezé
ből, meg m ég... és ahogy erre gondolt, érezte már, mégse tudja 
elmondani, amit szeretne, aztán újra Frankre tekintett: Frank most 
nemcsak mosolygott, hanem mintha legyintett volna. Ekkor mondta 
Kintpuas, hogy nem kíván szólni. És a másik kettő ugyanezt mondta. 
Merthogy minek, elmondtunk mindent, Kintpuas már akkor min
dent elmondott, mikor Canbyt lelőtte. Minek beszélni, ha holnap 
meghal, bár a teste harmadnapon feltámad, titokban ássák ki a fris
sen hantolt sírjából, Yrekába viszik az éj leple alatt, hozzáértő kezek 
bebalzsamozzák, tízcentes belépti díj ellenében vásárokon m uto
gatják majd, nagyérdemű közönség, tessék belépni, tíz cent mind
össze, gyerekeknek és katonáknak öt, íme, az orgyilkos Jack  ka
pitány (nem kell félni tőle, nem harap már), eredeti nevén Kintpuas, 
utolsó törzsfőnöke a modokoknak, aki szerette népét, de szívesen 
szeretett volna titeket is, ha hagytátok volna. De ez már az átkokhoz



tartozik inkább, mivel a legyőzőitek számára már csak az átkok 
maradnak. Egyedül az átkok illenek a legyőzőitekhez, nem gon
dolod, fehér varázsló?

Halld hál az átkokat is Kintpuas néma ajkáról. Kintpuas jogos 
modok átkait, mert bármennyire tudja is Kintpuas, hogy győztesként 
mi, modokok se lennénk jobbak nálatok (nem, mert rosszak 
vagyunk, hanem, mert győztesként nem lehetnénk jók), átkai mégis 
jogosak, jogaik a legyőzőiteknek lehetnek csupán, jaj nekik hát, 
mert jogaik vannak. Jogaik az átkokhoz is, egyedüli joguk, amivel 
élni is tudnak. Meg a jóslatokhoz is, mivel Kintpuas átkait jóslatnak 
is veheted, fél lábbal odaát van már a halál birodalmában, honnan 
tudhatnád, nincs-e birtokában máris a jövőbe látás képességének. 
Ezért szólhat arról is, miképp él tovább halála után, nem is csak a 
száraz, élettelen testét magába záró üvegszekrényben. Hanem m ás
képpen is, mert mi, modokok és a többi nép, amely előttetek lakta 
ezt az országot, valamennyien tovább élünk majd. Nevekben is meg
bújva, hegyek, völgyek, folyók, tavak nevében, még a városaitok ne
vében is, kelettől nyugatig, végig ezen a földön, Allegheny, Appala- 
che, Arkansas, Chicago, Dakota, Idaho, Manhattan, M assa- 
chuscttes, Milwaukee, Minnesota, M ississippi, Niagara, Ohio, Poto
mac, Tennessee, Tuscaloosa, mindezek a mi szavaink, bármennyire 
is elfeledtétek, vagy elfelejtitek ezután, ezeket a neveket mi hagytuk 
rátok, ezek a szavak valamit jelentettek is, nemcsak az volt a dolguk, 
hogy nevek legyenek, jelzéssé lefokozott blabla szavak, amelyeket 
kimondva hogyan is jutna eszetekbe miránk gondolni. De azért ránk 
is gondoltok, akartok is miránk gondolni, eleinte büszkeségtől da
gadva, amiért legyőztetek bennünket, rólunk mesélve mindenkinek, 
gyerekeitek még eljátszák, amit ti rólunk meséltek, tarka tolldíszeket 
biggyesztenek majd a fejükre, így játszanak el minket, a halálunkat 
mindenekelőtt, halálhörgést utánozva terülnek el, képzelt golyótól 
találva csapják szét a karjukat, vonaglanak a földön, ti meg rájöttök, 
hogy ez kell nekik, gyárakban sorozatban készítitek majd a



tolldíszekct és a tarka, rojtos ruhákat, tarkábbakat, mint amilyene
ket valaha is viseltünk, boltokban árusítjátok őket, pénzért, ahogy 
szoktátok. Le is írjátok a rólunk szóló meséket, könyveket írtok 
magatokról és rólunk, könyveket arról, milyen hősök voltatok az 
ellenünk folytatott háborúkban, micsoda pompás fickók, belevaló 
gyerekek, na meg, kicsit arról is, hogy mi is hősök voltunk, de azért 
megérdemeltük, hogy halomra lőjetek minket, és rezervátumba te
reljetek, elkerített területekre, ahol úgy élhetünk, ahogy szerintetek 
élni szeretünk, és ahová ti időnként látogatóba jöttök, mi meg fel
öltjük tolldíszcinkcl, mi, modokok is, pedig sose viseltük őket, fclci- 
comázzuk magunkat, haditáncra perdülünk, győzelmi táncra győze
lem helyett, kevéske aprópénz fejében jól szórakoztok, és ami ennél 
is fontosabb, elevenen is láthatjátok azokat, akikről folyton m esél
tek, mesél hallgattok vagy olvastok. Mert továbbra is írtok majd 
rólunk, s írnak rólunk olyanok is, akik életükben eleven indiánt 
sohase láttak, s rólunk szólnak majd a mozgóképeitek is, mert ti már 
eddig is annyi mindent kitaláltatok, miért ne találhatnátok hát ki, 
hogy a képek megmozduljanak. És ezeken a képeken megint csak mi 
leszünk, tollasán és lóháton, golyózáporban száguldunk majd, s buk
fencezünk le a lovainkról, ismét csak az örömötökre, úgy kell a 
piszkos és vércskezű vadembereknek. De aztán megváltoznak a 
könyvek, meg a mozgóképek is, mindinkább csak mi leszűri* a hő
sök, vagy éppen szerencsétlen üldözött emberek csupán, azok, akik 
valójában vagyunk is, ti pedig aljasok és álnokok lesztek, mindjob
ban hasonlítani fogtok önmagatokra -  mert akik ezeket a könyveket 
írják és a mozgóképeket sok évvel utánatok csinálják, úgy tudják 
majd csak jól érezni magukat, ha minket sajnálnak és ha apáikat 
leköpik, ha jobbnak hihetik magukat náluk. Ezért siratnak minket 
és a szabadságunkat. Amit irigyeltetek és elraboltatok tőlünk. E l
vettétek, mert nem bírtátok a látványát elviselni, nem tudva, hogy 
nem lehet a tiétek. Nem lehet, mert túl vagytok rajta, anélkül hogy 
észrevettétek volna, apránként elvesztettétek. M ert erről van szó,



erről az elveszett szabadságtokról. Róla mesélt egyszer Kintpuas- 
nak Frank Riddle, arról, hogy régen, nagyon régen még, mikor még 
a nagy víz túloldalán éltetek (nektek az innenső oldala volt, „túl” 
pedig csak nekünk lett volna, ha tudunk a létezéséről), nem 
különböztetek annyira tőlünk, hozzánk voltatok hasonlatosak. 
Vadásztatok és halásztatok erdeitekben és vizeitekben, kunyhókban 
laktatok és sátrakban, és harcoltatok is egymás ellen, nyíllal és dár
dával, közelről döftétek át egymás testét, vagy hasítottátok szél egy
más fejét csatabárddal, olykor talán meg is ettétek egymást, 
egyszóval szépen éltetek és szabadságban, ahogy emberhez illik. De 
aztán kőházakat és városokat építettetek meg elkezdtetek min
denfélét kitalálni: gépeket, szerkezeteket, egyre bonyolultabbakat és 
érthetetlenebbeket, később már azoknak a dolgoknak a m eg
segítésével is, amelyeket korábban találtatok ki, mind hatalm asab
bak leltetek, s mind kevésbé szabadok, amikor pedig átkeltetek a 
nagy vízen, és idejöttetek, nagyon nem szabadok voltatok már, 
annyira, hogy szabadságot keresni jöttetek át a hajóitokon. M eg
találtátok, elvettétek tőlünk, mégse lettetek szabadok tőle. Anélkül 
találtátok meg, hogy rátaláltatok volna, mivel olyan szabadok már 
nem lehettetek, amilyenek mi voltunk az erdeinkben és mezőinken 
vagy akár a csupasz szikláink között, szarvasicsen, vaddisznócsapást 
követve, nád közt törtetve vadkacsavadászat közben, ez a szabadság 
már sohasem  lehet a tiétek többé. Ezért keresitek továbbra is, és 
mert nem találjátok, szüntelenül beszéltek róla. Állandóan em leget
ni fogjátok, szakadatlanul vele lesztek elkeveredve. Lassanként 
ráébredve, hogy már nem is tudjátok, mi a szabadság, ezért beszéltek 
s írtok könyveket is folyton csak róla. Itt is meg a nagy vízen túl, régi 
otthonaitokban. É s sokan közületek azt mondják majd, az a sza
badság, ha mindenki annyit ragadhat el belőle (abból, amiről nem 
tudjátok, micsoda), amennyit csak akar és tud, telhetetlcnül, m agá
nak akarva mindent, semmit se hagyva másnak belőle, mások pedig 
azt fogják mondani, az a szabadság, ha a szabadságot mindenkinek



egyformán kiporciózzák, nehogy bárki is irigykedhessen. Mondtok 
még mást is, sok mindent, azt is, hogy a szabadság nem egyéb annak 
belátásánál, hogy nem lehettek szabadok, és alighanem ez is lesz a 
legbölcscbb mindazon dolgok közt, amit még erről mondhattok és 
írhattok, arról, amit elveszítettetek. Csakhogy az elvesztésébe mégse 
tudtok belenyugodni. Ezért keresitek a szabadságol egymáson és 
egymástól számon kérve, ezért marakodtok, ezért ugrótok majd egy
másnak, ezért próbáljátok majd az életeteket így berendezni, for
golódva, mint a kutya a vackán, sehogy sem találva helyeteket, ám 
így se lesz jó , úgy se lesz jó , mindig csak a más szabadsága lesz a jó , 
és ezt csináljátok majd sokáig, amíg csak mindannyian el nem égtek 
vagy... de hát Kintpuas erről már nem tudhat semmit, hogyan is 
tudhatna bármit. Mert Kintpuas van csak egy buta vadember, és az 
sincsen már sokáig, mert meghal holnap. Ezért köze nincs ti sza
badságotokhoz, sem ti istenetekhez, nincs neki mondani semmit, te 
pedig hagyod őt békén, fehér varázsló. Kintpuas nem beszél többé.

-  Kintpuas nem beszél többé, te pedig elmész tőle most -  m ond
ta ekkor a halálraítélt szokatlan hangosan, újra esetlenül botladozó 
angolságával, de nagyon határozottan. Amikor pedig, mint aki való
ban és végképp befejezte, olyan mozdulatot tett, mintha végig kíván
na dőlni fekhelyén, Blessheart tisztclctcs sietve, szinte ijedten ugrott 
föl, hogy számára helyet csináljon. Pár lépést lett a zárka padlóján 
rőten pislákoló lámpa felé, és bár homályosan, tudata peremével úgy 
emlékezett, mintha az már jóval előbb kialudt volna, mégse találta 
meglepőnek, amiért újra égve találja. Azután térdre ereszkedett, 
fejét összekulcsolt kezére hajtva újra korábbi imádkozó pózát öltöt
te fel, de ezúttal is hasztalanul igyekezett megfelelő szavakra lelni. 
Végérvényesen és menthetetlenül üresnek érezve magát, s a cella 
levegőjét elviselhetetlenül hidegnek találva, reszketni kezdett.

-  Mondtam, hogy hallgatni fog -  jegyezte meg a foglár, amikor a 
lelkész dörömbölésére megjelent. -  Néha egy istennek se hajlandó a 
száját kinyitni. Kintpuas, te! Nem hallod, hogy hozzád beszélnek? -



kiáltott az újra mozdulatlanul összekuporodva fekvő fogolyra, de 
mikor a tisztclctcs csendre intette, egyetértőn legyintett:

-  Igaza van, neki már mindegy.
Blessheart annyi erőt sem érzett magában, hogy rendreutasítsa 

megjegyzéséért. Pedig a „neki már úgyis mindegy” egyértelműen is
tenkáromlásnak hangzott számára.

-  Van még kettő, azokat is felkötik reggel -  szólalt meg újra a 
foglár pár lépéssel azután, hogy a zárkaajtót bezárta. -  Hozzájuk is 
benézhet, hátha többre megy valamelyikkel.

A  tisztclctcs néhány pillanatig habozott, és az Úr útjainak 
kiszámíthatatlanságára próbált gondolni. Hogy talán az is lenne va
lami, ha a főnök lelke helyett legalább a másik két halálraítélt 
egyikének leikével kedveskedhetne. Bármennyire is pótlék lenne 
mindössze. Csakhogy erre semmiféle belső indíttatást sem érzett, 
egyedül az újabb sötét zárkába való belépés gondolatára fogta el a 
hideg borzongás. Bocsásd meg gyengeségemet, Uram, fohászkodott 
magában, miközben a foglár ajánlatára nemmel válaszolt, bizonyára 
te akartad így, bizonyára elbizakodottságomat büntetted, köszönöm, 
amiért meglcckéztcttél...

Valójában egyet kívánt csak: mihamarabb távozni az erőd terüle
téről. Lehetőleg nem találkozni a tábornokkal, nem kerülni szembe 
várhatóan önelégült vagy éppen csúfondáros tekintetével, szerezzen 
tudomást a kudarcáról Davis másoktól. Ilyenformán köszönetét a 
katonai körzetparancsnok megértéséért mindössze a tábornok 
segédtisztje, Barcíicld hadnagy révén tolmácsolta, akinek kérdésére, 
hogy a rövidesen elkezdődő kivégzéseknél jelen kíván-e lenni, szót- 
lan fej rázással válaszolt csupán.

Timothy Blessheart tisztclctcs, az Oregon állambeli Petersfield 
városka presbiteriánus gyülekezetének lelkésze 1873. október 3-ának 
feketéből ólomszürkébe átmenő, hideg párától csepegő hajnalán 
hagyta el gazdájához sokban hasonlító sovány, csontos heréltjének



hátán Fort Klamathot. Alig néhány perccel előbb, semhogy az erőd
ben kürtszó hangzott volna fel, úgyhogy a tiszteletes nem tudhatta 
biztosan, reggeli ébresztő-e vagy már az ítéletvégrchajtás szer
tartásának kezdetét jelzi. De mivel a kürtszónak hajlamos volt az 
utóbbi jelentési tulajdonítani, anélkül, hogy mozdulata igazán tuda
tosodott volna benne, a kantárszár egy hirtelen rántásával ügetésre 
fogta lovát, igyekezve a kivégzés színhelyétől minél előbb lávol- 
kerülni. Sietsége azonban később tűnt csak számára menekülésnek, 
annak nyomasztó érzésével elvegyülten, hogy ez ellen a rajta elural
kodó kényszer ellen képtelen bármit is tenni. Bármennyire nem 
tudja is, mi elől menekülne tulajdonképpen: vajon az akasztás talán 
éppen ezekben a percekben végbemenő aktusa elől-e, vagy valami 
ismeretlen veszély elől-e inkább. Ahogy mondani szokás: önmaga 
elől.

Pctcrsfield oregoni városka presbiteriánus gyülekezetének tagjai 
azonban hiába vártak közkedvelt és nagy tekintélyű lelkipásztoruk 
visszatértére. „Aranyszájú Tim ct” nem látták többé. Eleinte azt sem 
tudták, hol kereshetnék, ám a hívők között később több olyan is 
akadt, aki tudni vélte, Fort Klamathba ment, mégpedig annak érde
kében, hogy az alattom os gyikosságért halálra ítélt Jack kapitány, 
eredeti nevén Kintpuas lelkét a kárhozattól megmentse. E  bizonyta
lan feltevésből kiindulva táviratot is küldtek Fort Klamathba, ahon
nan azt a választ kapták, miszerint nevezett személy, Timothy Bless- 
hcart presbiteriánus lelkész, az ítéletvégrehajtási megelőző nap dél
utánján valóban járt az erődben, méghozzá saját bevallása szerint 
csakugyan a fenti célzattal, Jefferson C. Davis tábornok, katonai 
körzetparancsnok engedélyével cellájában meg is látogatta a halálra 
ítélt modok főnököt, küldetése azonban a jelek szerint nem járt 
sikerrel. Valószínűleg ezért is távozott oly sietve, még a kivégzés 
előtt. Kár volt a fáradtságért, tudhatta volna -  mondta Davis tábor



nők unott legyintés kíséretében az őt később részletesebb fel
világosításért személyesen is felkereső presbitereknek, akiknek kéré
sére az erőd környékét lovasjárőrökkcl többször is álfésültctte, ez 
azonban sajnos éppoly eredménytelen maradt, mint a petersficldi 
seriff hasonló vállalkozása. Ennek ellenére, szép bizonyítékaként a 
szeretetnek és ragaszkodásnak, a titokzatos módon eltűnt lelkész 
hívei között sokáig akadtak még olyanok, akik hosszú ideig nem 
adták fel annak reményét, hogy lelki vezetőjüket egyszer még újra 
körükben üdvözölhetik.

De még csak a holttestét sem sikerült sohasem megtalálniuk. 
M indössze lovára bukkantak rá a városka határában, hátán félrecsú
szott nyereggel és Rocinante-soványan, hónapok múlva. M egle
hetősen elvadult állapotban, alig lehetett megközelíteni, pedig az
előtt kezes állat volt. Annak ellenére, hogy bánatosan és segítséget 
kérőn nyerített, meglehetős üggycl-bajjal sikerült csak elfogni. Ezt 
követőleg viszonylag hamar megszelídült ugyan, időnként fájdalm a
san hívó nyerítéséről azonban sosem szokott le, olykor meg, látszó
lag minden ok nélkül, egész testében reszketni kezdett, amiből a 
jám bor petersfieldiek Blessheart tiszteletes nem mindennapi végére 
következtettek, többé-kevésbé igazoltnak látva azt a feltevést, 
miszerint a tisztelctest Jack kapitány törzsének maradékai, társaiktól 
m essze szakadt modokok ölték volna meg hazatérőben. Ez a feltevés 
azonban, minden egyéb, úgyszintén forgalomban lévő kósza hírhez 
hasonlóan mindvégig egyike maradt csak a feltevéseknek. Annál is 
inkább, mivel a Jack kapitány kivégzését hónapokkal megelőző 
utolsó ütközet után a számukra kijelölt rezervátum területén kívül 
m odokokat soha többé senki se látott.

*



Amint azt az olvasók közül néhányan feltehetőleg észrevették, az 
Indiánregény témáját Dee Brown A vadnyugat története indián 
szemmel című könyvéből merítettem, illetőleg annak egyik fejezetét, 
a Ja c k  kapitány m egpróbáltatásai/ kíséreltem meg feldolgozni re
génnyé. Főbb vonalakban híven követve az ott olvasható történet 
menetét és az események időrendjét is, nem tartva szükségesnek a 
szereplők nevét sem megváltoztatni. Következésképp az In
diánregény alakjainak nagy része valamikor élt, valóságos személyek 
nevét viseli, valójában azonban ezeknek a személyeknek, úgy, 
ahogyan írásom lapjain (remélhetőleg) életre kelnek, annyi közük 
van csak névadójukhoz, amennyire magának a régénynek a Dee 
Brown könyvében elmondottakhoz. Előfordulnak azonban a regény
ben költött nevek, illetve szereplők is, ilyen mindenekelőtt a Ti- 
mothy Blessheart tiszteletes személye. Hasonló a helyzet a szöveg
ben előforduló földrajzi nevekkel is, amelyeket szintén Brown köny
véből vettem ál, annyit tudva mindössze az általuk megjelölt 
helyekről, amennyi a kérdéses könyvből megtudható. Kivételt e té
ren egyedül Pctcrsficld városka képez, mivel ilyen nevű helység O re
gonban vagy egyáltalán nincs, vagy pedig anélkül létezik csak, hogy 
tudnék róla.

A  szerző
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